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توافق كويتي  -إيراني على التنسيق والتضامن اإلقليمي
ّ
واتخاذ خطوات إلرساء االستقرار وتجنب الخالفات
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في حال لم تحل ملفات «الجناسي» و«املسيء» و«الرياضة» و«البنزين» و«الكهرباء»

الطبطبائي لـ «الراي»:
استجواب رئيس الوزراء بعد جلسة  7مارس
• «الداخلية والدفاع» توافق على تعيني الفهد
برتبة وزير واستثنائه من املدة القانونية للتقاعد
• الشطي :ال وجود لعبدة الشيطان في املدارس
ووراء هذا امللف قوى سياسية متطرفة
| كتب فرحان الفحيمان |
ج ــدد ال ـنــائــب الــدك ـتــور ولـيــد
الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي تـ ــأك ـ ـيـ ــد ت ــوج ــه
استجواب سمو رئيس مجلس
الــوزراء الشيخ جابر املبارك في
حال «لم تحل امللفات العالقة»،
م ـ ــؤيـ ـ ـدًا املـ ـهـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي وض ـع ـهــا
ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـح ـم ــد هـ ــايـ ــف ح ـتــى
مــوعــد جـلـســة  7مـ ــارس املقبلة

ل ـت ـت ـخــذ ال ـح ـك ــوم ــة اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الازمة من هذه امللفات.
ورأى الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــائ ـ ــي ف ــي
تـ ـص ــري ــح لـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ـ ــراي» أن أمـ ــام
الحكومة فــرصــة مواتية إلبــداء
التعاون مع املجلس حتى موعد
ال ـج ـل ـســة امل ـق ـب ـلــة ل ـت ــواف ــق عـلــى
قــوانــن «الجنسية» و«املـســيء»
و«الـ ــريـ ــاضـ ــة» و«إلـ ـ ـغ ـ ــاء زي ـ ــادة
أسـ ـع ــار ال ـب ـنــزيــن وال ـك ـه ــرب ــاء»،

معتبرًا أن «تعثر الجلسة وعدم
م ــوافـ ـق ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى ه ــذه
الـقــوانــن الـتــي سـتـكــون جــاهــزة
عـ ـل ــى جـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـمـ ـ ــال إش ـ ــارة
إل ــى ع ــدم ال ـت ـع ــاون ،األمـ ــر ال ــذي
سيترتب عليه استجواب رئيس
الوزراء».
وقال« :نحن نمد يد التعاون
وقدمنا الحلول لحلحلة جميع
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تعيني الحسيني مديرًا للمنفذ والخراز مساعدًا

اجتماع أمني كويتي  -عراقي في العبدلي
| كتب محمد الهزيم |
ل ـ ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــر نـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية
ال ـش ـيــخ خ ــال ــد الـ ـج ــراح ف ــي سد
الـ ـ ـف ـ ــراغ الـ ـح ــاص ــل فـ ــي امل ـن ــاف ــذ

الـ ـح ــدودي ــة ،ح ـيــث أصـ ــدر ق ــرارًا
أم ـ ــس ب ـت ـع ـيــن ك ــل م ــن الـعـقـيــد
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز نـ ـه ــار ال ـح ـس ـي ـنــي
م ــديـ ـرًا إلدارة م ـن ـفــذ ال ـع ـبــدلــي،
وامل ـ ـقـ ــدم ع ـبــدال ـل ـط ـي ــف يــوســف
الخراز مساعد مدير مناوب في

املنفذ ،وذلك عقب يوم من إثارة
«الـ ــراي» إلشكالية عــدم تسكن
الـ ـش ــواغ ــر فـ ــي م ـن ـص ـبــي مــديــر
منفذ النويصيب ومــديــر منفذ
العبدلي بعد حــادثــة عــدم ختم
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العجمي لـ «الراي»« :كي نت» نجحت
في مواجهة محاوالت التعطيل الخارجية

ص 12

«البنتاغون» تدرس نشر قوات
في سورية ...عبر الكويت
كـ ـ ـشـ ـ ـفـ ـ ــت وزارة الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع
األم ـيــرك ـيــة «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» أنـهــا
ت ـ ـ ـ ــدرس اح ـ ـت ـ ـمـ ــال نـ ـش ــر قـ ـ ــوات
ب ــري ــة ف ــي ش ـم ــال سـ ــوريـ ــة ،وأن

بعض هــذه الـقــوات ربما ينتقل
ً
إلـ ـ ــى الـ ـك ــوي ــت أوال ،وذل ـ ـ ــك فــي
إطـ ــار االسـتــراتـيـجـيــة الـجــديــدة
املـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة لـ ـل ــرئـ ـي ــس دون ـ ــال ـ ــد

محمد العبدالله يؤدي العرضة على هامش افتتاحه مهرجان «اكسبو الشارع الجديد» في املباركية

توجه لعقد اجتماع يبحث تشكيل لجنة قيم أو تفعيل الالئحة أو تغليظ العقوبة

«انحدار الحوار» ...أولوية نيابية «طارئة»

| كتبت إسراء جوهر |

في إطار إستراتيجية ترامب الجديدة ملحاربة «داعش»

ت ــرام ــب ،ف ــي إطـ ــار ال ـح ــرب على
ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـ ــدولـ ـ ــة االس ــامـ ـي ــة»
(داعش) االرهابي.
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ج ـل ـســة م ـج ـلــس األم ـ ــة أول من
أم ـ ــس «ال ـح ــاف ـل ــة ب ــال ـش ـت ــائ ــم» مــا
زال ــت تلقي بظالها السيما وان
االسـ ـ ـ ــاءات ف ـي ـهــا ط ــال ــت ال ـعــوائــل
واألمـ ـ ـ ــوات ق ـبــل االحـ ـي ــاء م ــا حــدا
بـ ــال ـ ـنـ ــواب وض ـ ــع خ ـ ـيـ ــار ت ـعــديــل
ال ــائ ـح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى قــائ ـمــة
األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات الـ ـ ـط ـ ــارئ ـ ــة لـ ـتـ ـج ــاوز
«انحدار الحوار» في قاعة عبدالله
الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ،داع ـ ـ ـ ــن إلـ ـ ـ ــى اجـ ـتـ ـم ــاع
ف ــي م ـك ـتــب امل ـج ـل ــس ل ـب ـحــث ه ــذا
«االسفاف» غير املسبوق بحسب

• الحربش لـ «الراي» :تعرضت ملحاوالت استفزاز آخرها التعرض لوالدي
• عمر الطبطبائي لـ «الراي» :ضرورة تفعيل الالئحة وضبط لغة الحوار
• النصف لـ «الراي» :شتمت من دشتي ولم أرد احترامًا للمجلس
• البابطني لـ «الراي» :ملسنا خالل احتقان الحوار ثقافة االعتذار
• الخليفة لـ «الراي» :قاعة عبدالله السالم ليست منبرًا لتبادل الشتائم
وصف الرئيس مرزوق الغانم.
وي ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب بـ ـحـ ـس ــب
ت ـصــري ـحــات لـ ـ «ال ـ ـ ــراي» إل ــى عقد
اجتماع طــارئ لبحث أمــر تعديل

الــائ ـحــة الــداخ ـل ـيــة ملـجـلــس األم ــة
أو تشكيل لجنة قيم برملانية أو
ح ـت ــى ت ـغ ـل ـيــظ ال ـع ـق ــوب ــة ض ــد أي
مسيء.

الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور جـ ـمـ ـع ــان
الـ ـح ــرب ــش الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ط ــرف ــا فــي
احـ ـ ــدى املـ ـ ـش ـ ــادات ال ـن ـي ــاب ـي ــة أك ــد
ان «م ــوض ــوع ت ــدن ــي الـ ـح ــوار في

قــاعــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم أم ــر مــؤلــم
للجميع» ،معتبرًا األمــر «ذا كلفة
عالية والبد من التصدي لذلك».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :فـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا املـ ـجـ ـل ــس
محاوالت استفزاز مستمرة لكنها
ليست قائمة على النقد أو اللوم
أو حـ ـت ــى الـ ـتـ ـج ــري ــح ال ـس ـي ــاس ــي
بــل م ـح ــاوالت اسـتـفــزازيــة هدفها
االهانة الشخصية وهــو أمــر غير
مقبول وله ردات فعل با شك».
وأض ـ ــاف« :شـخـصـيــا تعرضت
ملحاوالت استفزاز عديدة آخرها
كــان التعرض لوالدي رحمه الله،
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مصادر مطلعة كشفت لـ «الراي» أن تبريرات الحربش عن السندات والفواتير محاولة «لخلط األوراق»

مفاجآت جديدة في قضية املكتب الصحي...
تحويالت مالية كويتية لشركة وساطة خارج أملانيا!
| كتب ناصر الفرحان |
اسـتـغــربــت م ـصــادر مــالـيــة في
وزارة ال ـص ـح ــة اعـ ـتـ ـب ــار رئ ـيــس
املـ ـكـ ـت ــب الـ ـصـ ـح ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق فــي
املانيا الدكتور سليمان الحربش
م ــا أث ـيــر ع ــن ص ــرف  136مـلـيــون
دينار إبان فترة توليه مسؤولية
امل ـك ـتــب م ــن دون ت ــزوي ــد الـقـطــاع
املالي في وزارة الصحة بسندات
ال ـ ـصـ ــرف والـ ـف ــواتـ ـي ــر امل ـط ـل ــوب ــة
«مجرد مستندات ناقصة بسبب
ضـ ـغ ــط الـ ـعـ ـم ــل تـ ــم اس ـت ـك ـمــال ـهــا
الحـقــا» ،مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه
ان «الكثير من املستندات املالية
ع ــن ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي كـ ــان يـشـغـلـهــا
الـحــربــش لــم تصل الـ ــوزارة حتى

• مستندات مالية عن الفترة التي كان يشغلها الحربش لم تصل الوزارة حتى تاريخه ولم تتم تسويتها
• القطاع املالي طالب املكتب الصحي منذ  3أسابيع بضرورة استكمال املستندات الناقصة
• تحميل امللحق املالي املسؤولية ال يعفي رئيس املكتب من التقصير كونه يرأس األول ويشرف على أعماله
• كان حريًا بالحربش توجيه امللحق املالي للعمل الستكمال املستندات املفقودة واتخاذ اإلجراء القانوني بحقه
•  15ألف يورو قيمة فواتير اتصاالت ملوظفني فصلهم الحربش دون تسلم عهدتهم
• ملاذا لم يبلغ الحربش الوزارة بأن أعداد املرضى تفوق طاقة املكتب في حينه أو يتخلى عن منصبه؟
تاريخه ولم تتم تسويتها».
وكشفت املصادر لـ «الــراي» ان
«املـفــاجــأة التي تــم اكتشافها ،ان
شركة الوساطة التي كان يتعامل

معها املـكـتــب ،هــي شــركــة املانية
ت ـم ـت ـل ــك حـ ـس ــاب ــا ب ـن ـك ـي ــا خ ـ ــارج
أمل ــانـ ـي ــا ،وكـ ـ ــان امل ـك ـت ــب الـصـحــي
يـ ــرسـ ــل إلـ ـيـ ـه ــا ك ـ ــل ت ـح ــوي ــات ـه ــا

املــالـيــة مــا يـعــد ت ـج ــاوزًا صريحا
حتى للقوانن االملانية».
ّ
وبينت املـصــادر ل ـ «ال ــراي» ان
«وك ـي ــل وزارة الـصـحــة لـلـشــؤون

امل ــال ـي ــة خ ــاط ــب امل ـك ـتــب الـصـحــي
منذ  3اسابيع بضرورة استكمال
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات الـ ـن ــاقـ ـص ــة ل ـل ـف ـتــرة
الـتــي كــان يتولى فيها الحربش

مـســؤولـيــة امل ـك ـتــب» ،مـشـيــرة إلــى
ان «ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع امل ـ ــال ـ ــي بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة
تلقى تسويات مالية الستكمال
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طلب نيابي لتشكيل
لجنة تحقيق في مصروفات
املكتب الصحي
| كتب فرحان الفحيمان |

أع ـلــن ال ـنــائــب أح ـمــد الـفـضــل ع ــن تـشـكـيــل لـجـنــة تحقيق
برملانية لبحث املخالفات في مكتب املانيا الصحي ،مؤكدا أن
«الطلب سيكون جاهزًا للتقديم األحد املقبل بعد توقيعه من
عدد من النواب».
وقــال الفضل لـ «ال ــراي»« :فــي الجلسة املاضية قــدم طلب
ملناقشة االيداعات وكانت قيمتها  50مليون دينار ،ومن باب
أولى التحقيق في  150مليون دينار صرفها املكتب الصحي
في املانيا وال توجد فواتير رسمية تدلل عليها».

