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اقتصاد

الفارس  الدكتور محمد  العالي  التعليم  وزيــر  التربية  وزيــر  أعلن 
الذمة  إقــرار  الــوزارة بتقديم  للوظائف اإلشرافية في  املترقني  »إلــزام 
املــالــيــة للهيئة الــعــامــة ملكافحة الــفــســاد خــال 60 يــومــا مــن صــدور 

قرارات تثبيتهم في مراكز عملهم الجديدة«.
وقــال الــفــارس فــي تصريح لـــ »الـــراي« ان »املــوظــف املتراخي عن 
تقديم اإلقرار وكشف ذمته املالية سيتم التعامل معه من قبل هيئة 
وإجــراءاتــهــا«،  الهيئة  لقوانني  وفقا  الـــوزارة  وليس  الفساد  مكافحة 

ــا  ــر الــصــحــة الــدكــتــور جــمــال الــحــربــي قــــرارًا وزاريـ أصـــدر وزيـ
وليد  الدكتور  الفنية  للشؤون  املساعد  الوكيل  بتكليف  يقضي 
خــالــد الــفــاح بــاالضــافــة إلــى عمله الــقــيــام بمهام وأعــمــال وكيل 
الوزارة، وكشف عن »إجراء تدوير قريب ملديري االدارات املركزية 

واملستشفيات«.
ــار الــحــربــي فــي تــصــريــح صــحــافــي عــلــى هــامــش افتتاح  واشــ
مركز شرق األحمدي الصحي أمس إلى »وجود نحو 100 مركز 
للرعاية األولية وان الفترة املقبلة ستشهد مزيدًا من التوسعات«، 
املشاريع  مــن  الــعــديــد  الــــوزارة يتضمن  »بــرنــامــج عمل  ان  مبينا 
االنــشــائــيــة والــتــطــويــريــة املـــعـــززة لــلــحــق فــي الــصــحــة بمفهومها 

الشامل«.

وافــقــت الــلــجــنــة التشريعية أمـــس، عــلــى اقــتــراحــات بــقــوانــن في 
للعسكرين  استحقاق  ومــكــافــآت  استثنائية  مــعــاشــات  منح  شــأن 

املتقاعدين من ضباط الصف واألفراد.
على صعيد آخر، أعلن النائب رياض العدساني عن تقديمه طلب 
عقد جلسة خاصة تتعلق باإلسكان بعد 10 أبريل وهو املوعد الذي 
اإلسكان  لــوزيــر  منحت  التي  الثالثة  األشــهــر  مهلة  بعده  ستنتهي 
ياسر أبل ملعالجة القضايا اإلسكانية التي أثارها، وذلك »في حال 

لم يحدث أمر طارئ ليس بالحسبان«. 
من جانب آخر، تحدث العدساني عن نائب كان من ضمن املتهمن 
الـــ 13 فــي »اإليــداعــات املليونية« لــم يحل إلــى النيابة الــعــامــة، لكن 
البنوك طلبت منه تحديث بياناته ضمن من تضخمت حساباتهم.

املساعد لشؤون  الوكيل  رفــض 
الخدمات العامة في وزارة الصحة 
ــادي  ــهـ ــدالـ ــبـ ــمـــود عـ ــور مـــحـ ــتــ ــدكــ الــ
اتهامه بالتسبب باإلضرار باملال 
الــعــام، وقــرر نقل ساحة املواجهة 

إلى القضاء.
ــــس  وتـــــــقـــــــدم عــــــبــــــدالــــــهــــــادي أمـ
بـــبـــالغ إلــــى الـــنـــائـــب الـــعـــام يطلب 
القانونية  االجـــــراءات  اتــخــاذ  فــيــه 
الالزمة باستدعاء النائب يوسف 
ــه مــن  ــديــ ــة لـــتـــقـــديـــم مــــا لــ ــالـ ــفـــضـ الـ
مــســتــنــدات لـــوح بــهــا أثـــنـــاء عــقــده 
إلى  ملؤتمر صحافي أخيرًا تشير 
ــام تــســبــب به  ــعـ ــال الـ ــاملـ ــرار بـ ــ ــ »اضـ
عبد الــهــادي، وكانت أحــد محاور 
اســتــجــواب ســمــو رئــيــس مجلس 
ــارك  ــبــ ــر املــ ــابــ الـــــــــــوزارء الـــشـــيـــخ جــ
حفاظًا منه على املال العام ووضع 

األمور في نصابها الحقيقي«.

وأشــــــار الـــبـــالغ الـــــذي تـــقـــدم به 
 
ً
وكيال عبدالهادي  عــادل  املحامي 
عبدالهادي  محمود  الدكتور  عــن 
إلــى ان »الــنــائــب يــوســف الفضالة 
وبــتــاريــخ 2 مــــارس الـــجـــاري عقد 
ــًا تـــــنـــــاول فــيــه  ــيـ ــافـ ــرًا صـــحـ ــمــ ــؤتــ مــ
الفساد في وزارة الصحة، وتناول 
ــادي تـــحـــديـــدًا،  ــهــ ــدالــ ــبــ ــيــــل عــ الــــوكــ
مــمــا تــســبــب بـــإلـــحـــاق الـــضـــرر به 
مــن وقـــع االتــهــامــات الــتــي ال تمت 
ولكونه  بصلة،  والــواقــع  للحقيقة 
مــن الــشــخــصــيــات الــكــويــتــيــة التي 
لــهــا اســهــامــات كــبــيــرة فـــي تنمية 
القطاع الصحي في الكويت، وكان 
العام  املــال  للحفاظ على  نموذجًا 
وانــه  ال سيما  الــقــانــون،  وتطبيق 
من رجال القانون علمًا وممارسة 
ومهنة، فهو حاصل على شهادة 
ــــوراه، وخــــــالل فـــتـــرة عــمــلــه  ــتـ ــ ــــدكـ الـ
فــــي قــــطــــاع الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة 

الـــحـــل«... هــكــذا كــان عنوان  »قضية سحب الجناسي فــي طــريــق 
الخطاب النيابي في مجلس األمة أمس بعد لقاءات نيابية مع سمو 
األمير، وتصريح متفائل أدلى به رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم، 
لكن امللف بدا على اتساع ليشمل املاضي والحاضر بعد اثارة نواب 
ملفات املسحوبة جناسيهم منذ صدور قانون الجنسية في العام 

.1959
وفــيــمــا دعــــا رئــيــس مــجــلــس األمــــة مـــــرزوق الــغــانــم إلــــى الــتــفــاؤل 
بتحقيق »انفراجات في وقت قريب جدا«، مؤكدًا »ان الجهود الخيرة 
لـ  الحجرف في تصريح  النائب مبارك  اعلن  الرحمن«،  يبارك فيها 

»الراي« أنه ومجموعة من النواب سيلتقون سمو األمير اليوم.
وكان الرئيس الغانم، قال في تصريح مقتضب قبيل خروجه 
مــن مــجــلــس األمــــة، إن »هــنــاك الــعــديــد مــن الــتــحــركــات الجماعية 

وكيل  استثناء  الحربش،  جمعان  الدكتور  النائب  رفــض  فيما 
ومنحه  التقاعد  ســن  مــن  الفهد  الــفــريــق سليمان  الــداخــلــيــة  وزارة 
َســن قانون لشخص  النائب محمد هايف، أن  درجــة وزيــر، اعتبر 

واحد »يخالف رأي املحكمة الدستورية«. 
واستنكر هايف التعديل على قانون الشرطة، »من أجل التمديد 
لوكيل وزارة الداخلية«، الفتًا إلى أن »سن قانون لشخص بعينه 
دون غيره بغرض التنفيع أو املحاباة أو إقصاء أو عقاب شخص 
بطالن  على  نصت  التي  الدستورية  املحكمة  رأي  يخالف  بعينه، 

سن قانون إلقصاء شخص بعينه«.
ــــور... وأال  وطــالــب هــايــف الـــنـــواب»أال يــكــونــوا شــهــود زور أو جـ
يحابوا أحــدا«، مشيرًا إلى أن »وكيل الداخلية الذي طلب التمديد 
لــه صــادق على إقــالــة 158 مدعيًا عامًا لــم تصل أعــمــارهــم الستن 
تتجاور  لم  أعمارهم  قياديًا،   16 االستقالة  أجبر على  وفــي عهده 
قانون  يقدم  فكيف  مدتهم،  يكملوا  لــم  كــفــاءات  وأقصيت  الستن، 

يخصه بمفرده؟«. 
 إنه 

ً
وكان النائب الحربش غرد على حسابه في »تويتر« قائال

»من املعيب أن تفّصل القوانن على األشخاص، واألخطر أن يكون 
ذلك بتشريع نواب«. 

»تعديل  أن  الـــدالل  محمد  النائب  اعتبر  نفسه،  الصعيد    وعلى 
قانون الشرطة سيشهد جداًل كبيرًا جدًا في ما يتعلق بدستورية 
هذا التعديل على القانون ومدى الحاجة إليه في ظل خطة التنمية 
وطــريــقــة الــحــكــومــة فــي الــتــعــامــل مــع قضية الــتــقــاعــد بشكل عـــام«، 
املرحلة وهي  الحكومة هذا املوضوع خالل هذه  مستغربًا »طــرح 

حريصة على عدم وجود تأزيم«.

الدالل يستغرب طرحه من الحكومة

| كتب علي التركي |

| كتب عمر العالس |

|  كتب أحمد الزم  |

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهوالن |

الفارس لـ »الراي«:
إلزام املترقني لـ »اإلشرافية« 

بكشف ذممهم املالية

ف الفالح
ّ
الحربي يكل

بأعمال وكيل »الصحة« 

»التشريعية« توافق 
على »معاشات استثنائية«

 للعسكريني املتقاعدين

الحربش يرفض 
قانون »التجديد للفهد« 

وهايف يؤكد عدم دستوريته

اقــتــرح 5 نـــواب إخــضــاع طلبة 
الكويت في كل املراحل التعليمية 
ــــص الـــــتـــــحـــــصـــــن عـــن  ــحــ ــ إلـــــــــــى فــ
املتظاهرين  إلى جانب  املخدرات 

املتهمن باثارة الشغب. 
ويشمل االقــتــراح أيــضــًا، الــذي 
ــواب فــيــصــل الــكــنــدري  ــنــ قـــدمـــه الــ
والدكتور خليل عبدالله وسعود 
ــد  ــيـ الــــشــــويــــعــــر وصـــــــــالح خـــورشـ
ــفـــي  وعــــيــــســــى الــــــكــــــنــــــدري، مـــوظـ
الحكومية  القطاعات  فــي  الــدولــة 

والخاصة والعسكرية.
ــــراح  ــتـ ــ ــــي االقـ ودعـــــــا الـــــنـــــواب فـ
بــقــانــون إلـــى أن »يــخــضــع جميع 
طــلــبــة الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة وطــلــبــة 
مــعــاهــد الــتــطــبــيــقــي والــجــامــعــات 
إلى فحص  والخاصة  الحكومية 

التحصن عن املخدرات«.

واشــتــرط الــنــواب فــي االقــتــراح 
»خـــضـــوع كـــل طـــالـــب مـــن مــراحــل 
مـــراحـــل  أو  الـــثـــانـــويـــة  ــة  ــ ــدراســ ــ الــ
أو  التطبيقي  كليات  الدراسة في 
كل  انتهاء  مع  للفحص  الجامعة 
استكمال  يتم  وال  دراســيــة،  سنة 
الجامعة والحصول  قيودهم في 
على اذن تسجيل املواد الدراسية 
ــة الفحص  إال بــشــرط وجـــود ورقـ
وزارة  ــر  ــبـ ــتـ مـــخـ مــــــن  ــدة  ــمــ ــتــ ــعــ املــ
الصحة على أن يستثنى من ذلك 
الــطــلــبــة الــحــاصــلــون عــلــى مــعــدل 

امتياز«.
وبــّن الــنــواب في اقتراحهم ان 
»مــراكــز عــالج االدمــــان فــي البالد 
يــقــارب 7500 ملف، وان  تضم مــا 
هناك حسب االحصائيات وجود 

على خلفية اتهامه باإلضرار باملال العام

نواب دعوا ملعالجة تشمل كل من سحبت جنسيته منذ صدور القانون في العام 1959

إخضاع طلبة الكويت لفحص املخدرات

عبد الهادي يتقدم ببالغ ضد الفضالة
ويطالب النيابة باستدعائه لكشف أدلته

مبادرة »الجناسي« تفتح ملفات السحب القديمة
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44 صفحة 100 فلس

مشتقات الخنزير ... تستخدم في الكويت
• »األبحاث«: دراساتنا أثبتت وجودها في أغذية وأدوية
• »الصحة« تستعمل جالتني الخنزير... بعد »استحالته«

 • »الزراعة«: استيراد الخنازير... حاالت خاصة
وبضوابط مشّددة

 • »الفتوى«: على املستهلك بذل جهده 
للتأكد مما يأكل

محليات

ص 14

 • الغانم: الجهود الخيرة 
يبارك فيها الرحمن

 • الحجرف لـ »الراي«: 
سنلتقي والد الجميع اليوم

 • الفضل: »مو صاحي« من يصاحب 
هذه الحكومة التي تبيع أصحابها 

 • الشطي: نطالب بإعادة 
الجنسية للشيعة 

عادل عبدالهادي لـ »الراي«: ذمم وسمعة الناس ال يمكن العبث بها 

يستعد لتدوير شامل

• اليستكملون قيودهم في الجامعة إال بشرط وجود ورقة الفحص 

»الريش الحساس«

»املتحد«: عادل اللبان أفضل رئيس تنفيذي 
 في القطاع املصرفي بالشرق األوسط

 »علي بابا« العمالقة 
تتمّدد عربيًا... 

والعني على الكويت 

»األنابيب« على طاولة 
»املركزي للمناقصات« اليوم 

»التجارة« تشّكل لجنة لتسكني
نحو 80 وظيفة إشرافية 

ب مخالفات 
ّ

»هيئة األسواق« تتعق
   بشركات االستثمار غير امُلدرجة

وليد الطبطبائي لـ »الراي«: 
االستجواب الرياضي 

»جانبي« ولم نصل بعد 
إلى امللفات األهم

 - هناك تفاهمات يمكن للحكومة اللجوء لها... 
 أما قطع الطريق ورفع الالءات 

فسنقابله باملحاسبة

منتسبو »الدفاع« 
يعالجون في أفضل 
مستشفيات بانكوك

املرزوق: 
شبكة الكويت الكهربائية 

أفضل من بريطانيا

)تصوير كرم دياب( عضوة في فريق »الريش الحساس للببغاوات« تقبل طائرًا خالل احتفالية هيئة البيئة أمس باليوم العاملي للحياة الفطرية  
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