
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب شعيب امل���وي���زري ع��ن تقدميه 
استجوابا لسمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 
جابر املبارك من محور واحد يتعلق ب�« فشل وزارات 
ال��دول��ة وإدارات��ه��ا ف��ي إدارة ال��ك��وارث ومواجهة 

األزمات«. 
وقال املويزري في تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة »لقد قدمت االستجواب اليوم، وسلمته 
إلى رئيس مجلس األمة وهو موجه الى سمو رئيس 
مجلس ال��وزراء، ومن محور واح��د يتعلق بقضية 
كارثة هطول األمطار التي تابعها الشعب الكويتي، 

وكذلك وسائل اإلعالم احمللية واخلارجية«. 
واعتبر أن االستجواب فرصة كبيرة لسمو رئيس 
مجلس ال��وزراء بأن يصعد املنصة ويطلع الشعب 

على جهود أجهزته في التعامل مع كارثة األمطار.
وأض��اف أن طبيعة القضية تستوجب أن تكون 
اجللسة علنية وليست سرية، ليشرح فيها سمو 
الرئيس كل ما قامت به أجهزة الدولة خ��الل هذا 

احلدث.
وقال املويزري »أعتقد أن سمو الرئيس قادر إما 
على تفنيد هذا األمر أو إثبات أن اجلهات احلكومية 
قامت بواجبها على أكمل وج��ه«، مؤكدا أهمية أن 
»يسمع الشعب الكويتي ويشاهد كل األعمال التي 

قامت بها اجلهات احلكومية خ��الل كارثة هطول 
األمطار«.

وأوض���ح ان »القضية معروفة وواض��ح��ة وال 
حتتاج أكثر مما شاهده العالم في وسائل االعالم، 
ووجهة نظري أنه ال داعي للسرية في تلك القضية 
ال��ت��ي حت��ت��اج أن ي��ش��رح رئ��ي��س احل��ك��وم��ة جهود 
املؤسسات واألجهزة في التعاطي مع كارثة هطول 

األمطار«. 
وأك���د امل��وي��زري ع��دم صحة م��ق��ارن��ة األض���رار 
التي حدثت ببعض ال��دول األخ��رى مشيرا إلى ان 
»الكوارث حتدث حول العالم لكن أجهزة هذه الدول 
تكون مستعدة قبل احلدث وقادرة على التعامل مع 
أي طارئ ولكن ما حدث يوم اجلمعة وما قبلها أثبت 

أن احلكومة فشلت عن مواجهة أي كارثة«.
وتساءل »نحن واحلمد لله في حالة سلم فإذا 
لم تقدر احلكومة على التعامل بصورة صحيحة 
ومتكاملة م��ع ح��دث مثل هطول األم��ط��ار، فكيف 

ستتعامل إذا حدثت ال قدر الله هذه الكارثة في ظل 
ظ��روف أخ��رى في ظل األوض���اع التي منر بها في 

اإلقليم؟
و أض��اف معلقا » بالتأكيد لن تكون احلكومة 
ق��ادرة ففي حالة السلم وال��رف��اه لم تقدر وف��ي أي 

ظروف أخرى بالتأكيد لن تكون قادرة«.
وق��ال »أمت��ن��ى أن ه��ذا األم��ر يتكلم عنه رئيس 
ال��وزراء في جلسة الغد وال حتتاج إلى تأجيل وال 
سرية وال أي أمر آخر فقد شاهدنا حتركات لبعض 
األج��ه��زة احلكومية بجهود شخصية ومبعاونة 
املواطنني واملقيمني ولم تكن احلكومة ق��ادرة على 
فعل أي ش��يء«. واعتبر امل��وي��زري أن »حتركات 
احلكومة ال تتناسب وحجم الكارثة التي حدثت 
ومازلنا نعاني من آثارها حتى اآلن، وال نستطيع 
أن نقول إنها أمطار بل هي كارثة وأن البوصلة 
احلكومية للتعامل مع تلك القضية نتج عنه كارثة«. 
وفي موضوع آخر أشار املويزري إلى أن بعض 
ال���وزراء لم ي��ردوا على األسئلة وبعضهم ي��ردون 

مبعلومات غير دقيقة ويعتقدون أن النائب ال ميلك 
اإلجابة أو أنه مشغول في أمور أخرى. 

وقال » اعطيكم مثاالً على ذلك حيث بعث وزير 
التربية إجابة ع��ن  أسئلة ع��دة في ث��الث كراتني 
ويعتقد هو أو أجهزته أو اإلدارات التابعة له أن 
الكراتني ال��ث��الث  تعجزني ولألسف اكتشفت ان 
نصف اإلجابات مفقودة وليس لها أي ربط مع الكم 
الكبير من األسئلة أو اجلزء األكبر من األسئلة التي 

قدمتها للوزير«. 
وأضاف »أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية أج��اب عن بعض األسئلة إجابات غير 

صحيحة ومنافية للواقع«. 
وزاد املويزري »أيضاً بعض ال��وزراء اآلخرين 
قدمت لهم 10 أسئلة في رسالة واحدة موجهة لهم 

ولم يجيبوا إال عن 3 أو 4 أسئلة«. 
واعتبر أن تعامل الوزراء بهذه الطريقة مع أسئلة 
النواب يخلق لدينا تصورا بأن أعضاء احلكومة 
ال يحترمون حق النائب في ال��س��ؤال وفقاً لنص 

الدستور. 
من جانب آخر قال املويزري إن »أحد املواطنني 
في وزارة اخلارجية تعرض لظلم شديد من قبل 
نائب وزير اخلارجية ومدير مكتبه« مضيفا » هذا 
املواطن ليس من دائرتي وال من أقاربي لكني اعتبر 
كل الكويتيني اخواني وأقاربي وال أقبل أن يستمر 

ظلمه«.

نص االستجواب
وجاء في نص استجواب املويزري لسمو رئيس 
مجلس ال��وزراء: قال تعالى: }يا أيها الذين آمنوا 
ال تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون{. وق��ال تعالى س��ورة احلجر: }فوربك 

لنسألنهم أجمعني عما كانوا يعملون{.
نصت امل��ادة )123( من الدستور على:  يهيمن 
مجلس ال�����وزراء ع��ل��ى م��ص��ال��ح ال��دول��ة وي��رس��م 
السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف 

على سير العمل في اإلدارات احلكومية.
ومب��ا أن سمو رئيس مجلس ال����وزراء يتولى 
رئاسة جلسات املجلس واإلش���راف على تنسيق 

األعمال بني الوزارات املختلفة كما نصت عليه املادة 
)127( لذا والتزاما بقسمنا الذي أديناه قبل ممارسة 
مهامنا الدستورية أتوجه بهذا االستجواب إلى سمو 

رئيس مجلس الوزراء بصفته.

محور االستجواب
يتكون االستجواب من محور واح��د عنوان » 
فشل وزارات الدولة وإدارات��ه��ا في إدارة الكوارث 

ومواجهة األزمات »
لقد كشف هطول األمطار ال��ذي ح��دث قبل وفي 
ي��وم اجلمعة امل��واف��ق 2018/11/9 ع��ن حقائق 
ثابتة ال جدال فيها وهي القصور الواضح في أداء 
سمو رئيس مجلس الوزراء لواجباته في اإلشراف 
والتنسيق بني الوزارات واإلدارات احلكومية ملعرفة 
مدى جاهزيتها عند حدوث الكوارث واألزمات وقد 
أثبتت هذه األح��وال املناخية أيضا غياب السياسة 
العامة ل��دى احلكومة التي يترأسها سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء ملواجهة ال��ك��وارث واألزم���ات وقد 
تسبب ذل��ك في ح��دوث حالتي وف��اة حسب ما مت 
اإلعالن عنه إضافة إلى حدوث الكثير من األضرار 
املادية في األمالك العامة للدولة واألمالك اخلاصة 
للمواطنني واملقيمني وخلق حالة من الهلع واخلوف 
لدى عامة الناس ولوال رحمة الله سبحانه وتعالى 
ولطفه حلدثت كارثة أكبر تفوق األضرار التي حلقت 

بالدولة والناس.
احلمدلله إن ارتفاع معدل األمطار التي لم تستطع 
احلكومة مواجهتها حدث في حالة السلم واألمن 
وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك فقد شعر اجلميع ب��االرت��ب��اك 
احلكومي وغياب التنسيق في مواجهة هذا احلدث 
فكيف ملثل هكذا حكومة التصرف والتعامل في 
حال حدوث أي أزمة أو كارثة -ال قدر الله- في ظل 
األوض��اع اخلطيرة في إقليمنا امللتهب وإن غياب 
السياسة العامة للحكومة والقصور في اإلشراف 
واملتابعة من قبل سمو رئيس مجلس ال��وزراء أدى 
إلى ضعف أداء اجلهات احلكومية املختلفة وعدم 
جاهزيتها قبل وأثناء هذا احلدث ما ألزمنا توجيه 
هذا االستجواب املقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء 

بصفته مع التقدير واالحترام لشخصه.
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أكدت رفضها ألسلوب دغدغة املشاعر

ص����ف����اء ال���ه���اش���م ل�����وزي�����رة ال���ه���ج���رة 
امل����ص����ري����ة: ال���س���ل���ط���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة 

حريصة على كرامات الناس
وج��ه��ت ال��ن��ائ��ب صفاء 
الهاشم رسالة الى وزيرة 
الهجرة وشئون املصريني 
ف��ى اخل���ارج نبيلة مكرم ، 
وقالت الهاشم: اطلت علينا 
ال���وزي���رة امل��ص��ري��ة ام��س 
االول بتصريح أفادت فيه : 
» كرامة املصري وباألحرى 
كرامة امل��رأة املصرية خط 
أحمر ، لكننا نحترم السلطة 
الكويتية و القضاء الكويتي 
على واق��ع��ة االع��ت��داء على 
فاطمة املواطنة املصرية فى 

دولة الكويت »!!! 
وأش�����ارت ال��ه��اش��م في 
تصريح للصحافيني بقولها 
» عيل سمعيها مني عزيزتي 
وزي���رة الهجرة أو وزي��رة 

الكرامة ... طاملا حضرتك حتترمني السلطة الكويتية و القضاء الكويتي .
وأضافت الهاشم انه كان االجدر بك عدم التطرق الى مسألة الكرامة و أسلوب 
دغدغة املشاعر كونك تعرفني حق املعرفة حرص السلطات الكويتية و القضاء 
الكويتي على كرامات الناس و انتصارهم على مر التاريخ للضعيف قبل القوي 
حتت رقابة سلطة الشعب و حرية الصحافة »الغير موجهة« وفق درجات 
تقاضي تضمن كرامة و حقوق املتضرر ، فال داعي للتكسب السياسي و اإلعالمي 
من اخلالل الغمز واللمز على اخلشية من العبث في كرامات ناس أكرمناهم 
أكثر مما اكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى اخلط األحمر للمواطن 

الكويتي.. و يعبث في مصير حياته اليومية و الوظيفية

سيقدمها بصفة االستعجال

ال����ف����ض����ال����ة: ت����ع����دي����ات ق����ان����ون 
ال��ع��م��ل األه���ل���ي ب���ش���أن  »ن��ه��اي��ة 

اخلدمة« جاهزة 
أكد النائب يوسف الفضالة أن تعديالته على قانون العمل في القطاع 
األهلي فيما يخص مكافأة نهاية اخلدمة جاهزة ومتت مراجعتها ويتبقى 
فقط تواقيع النواب حتى يتم اعطاؤها صفة االستعجال، متمنياً إقرار 

القانون خالل دور االنعقاد احلالي. 
وق��ال الفضالة في تصريح صحافي باملركز اإلعالمي ملجلس األم��ة إن 
البنك املركزي يتحمل جزءا من املسؤولية في تطبيق القانون من جهة إجبار 

البنوك على تطبيقه.
وأضاف أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع البنوك في تطبيق القانون، 

السيما أن بعض البنوك ترفض منح نهاية اخلدمة كاملة.
وكشف عن إعداده أسئلة موجهة إلى البنك املركزي بشأن اتخاذ البنوك 

طرقاً غير سليمة ومخالفة للقانون في هذا اإلطار.
واعتبر أن نهاية اخلدمة ليست هي فقط التي حتتاج تعديالً بل أيضا املادة 

70 من القانون رقم 85 لسنة 2017 اخلاص بالعطل الرسمية للموظفني.
ورأى الفضالة أن بعض البنوك تتحايل على هذا التعديل بعدم احتساب 
يوم السبت من ضمن العطل، مضيفاً أن تعديالته على قانون العمل األهلي 
سوف تتضمن تعديالً ينص على اعتبار يوم الراحة ليس من ضمن اإلجازات 
الرسمية.  من جهة أخرى طالب الفضالة اجلميع مجلساً وحكومة وشعباً 
بالتكاتف وأن يكونوا يدا واح��دة جراء األمطار الغزيرة التي هطلت على 

البالد ومن ثم تأتي احملاسبة في التقصير الذي حدث.
ولفت الفضالة إلى أنه مت اطالع النواب على كثير من األمور وأنه سيترك 

التعليق عقب انتهاء األزمة.
وكشف عن إعداده بعض األسئلة البرملانية بشأن ما حدث تتعلق بخطط 
الدفاع املدني ووزارة األشغال والشركات التي حصلت على عقود شبكات 

املياه والصيانة وسيتم اإلعالن عنها عقب االنتهاء منها.

لاستفادة من موقعه

الدالل يقترح تسليم 
القدمي  الصحي  الروضة  مركز   

إلى اجلمعية التعاونية 
 

قدم النائب محمد ال��دالل اقتراحا برغبة لتسليم موقع مركز الروضة 
الصحي القدمي لصالح جمعية الروضة التعاونية وذلك لتقدمي خدمات 

تعاونية متنوعة ألهالي املنطقة ولزيادة مواقف السيارات . 
ونص االقتراح على ما يلي: يعد العمل التعاوني من أهم األدوار التي 
يقوم بها املجتمع املدني الكويتي ، وقد سجل تاريخياً في كثير من األحيان 
أدوارا متميزة في دعم األهالي كما كان داعماً لدور الدولة في تطوير ودعم 
اخلدمات التي تقدمها للمواطنني واملقيمني ، ومن األدوار التكاملية التي متت 
خالل السنوات السابقة بني القطاع احلكومي واجلمعيات التعاونية قيام 
جمعية الروضة التعاونية بدعم بناء املركز الصحي اجلديد ملنطقة الروضة 
من خالل تبرع مالي كبير إلقامة املركز الصحي الذى مت بناؤه حتت إشراف 
وزارة الصحة ثم تسلمه وبدء العمل به ، واعتبر املركز من املنشآت احليوية 
في منطقة الروضة قطعة 4 ، كما أن��ه يعد تعاونا مثمرا ما بني جمعية 

الروضة التعاونية ووزارة الصحة.
وانطالقا من التعاون القائم قبل وزارة الصحة العامة وجمعية الروضة 
التعاونية وحرصاً على تقدمي أفضل اخلدمات التعاونية بني الطرفني ووفقاً 
ملا مت التباحث بشأنه بني جمعية الروضة التعاونية ووزارة الصحة العامة 
بشأن حسن استغالل موقع مركز الروضة الصحي القدمي من خالل قيام 
جمعية الروضة التعاونية باستغالل املوقع السابق خلدمة أهالي منطقة 

الروضة. 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: يقترح قيام وزارة الصحة 
باملوافقة على تسليم موقع مركز الروضة الصحي القدمي لصالح جمعية 
الروضة التعاونية وذلك حلسن استغالل املوقع لتقدمي خدمات تعاونية 
متنوعة أله��ال��ي منطقة ال��روض��ة ول��زي��ادة م��واق��ف ال��س��ي��ارات احمليطة 
باخلدمات التي تقدمها جمعية الروضة التعاونية على أن يتم ذلك حتت 

إشراف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.

 من محور واحد هو »فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة األزمات«

الغامن:  استجواب املويزري لرئيس الوزراء ميكن 
مناقشته اليوم شرط موافقة املبارك واملجلس

ربيع �سكر

أكد رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن تسلمه 
أمس استجوابا مقدما من النائب شعيب املويزري 
لسمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك 
يتكون من محور واح��د هو فشل وزارات الدولة 
وإدارات��ه��ا في إدارة ال��ك��وارث ومواجهة األزم��ات 
مشيرا الى أنه سيدرج في جدول أعمال جلسة 27 

اجلاري وفقا للمادة 135 من الالئحة الداخلية«.
واوضح الغامن انه من املمكن مناقشة االستجواب 
بجلسة اليوم أو األرب��ع��اء في حالة االستعجال 
وموافقة املستجوب )من وجه اليه االستجواب( 
واملجلس وذل��ك وفق الالئحة الداخلية للمجلس. 
وزاد ال��غ��امن ان���ه إذا ل��م ي��ق��دم ط��ل��ب استعجال 
االس��ت��ج��واب فسيكون م��درج��ا على ج��دول أعمال 

جلسة 27 نوفمبر اجلاري.

وق���ال ال��غ��امن« ج���دول أع��م��ال جلسة ال��ي��وم مت 
توزيعه، لكن ممكن إضافة االستجواب على جدول 
أعمال اجللسة في حال قدم طلب ملناقشة االستجواب 
ويحتاج ذل��ك إل��ى موافقة املستجوب وه��و سمو 
رئيس مجلس الوزراء واملجلس على غرار املتبع في 
احلاالت السابقة مبا يتوافق مع الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة«.
وبني أن املادة 135 من الالئحة تقول » ال يناقش 
االستجواب إال بعد مرور 8 أيام وذلك في غير حالة 
االستعجال مبوافقة املستجوب واملجلس وبالتالي 
مناقشته حتتاج إلى قرارين من سمو رئيس مجلس 

الوزراء واملجلس«.
وأضاف » أنا أحتدث عن األمور اإلجرائية املتبعة 
فاالستجواب ق��دم اإلث��ن��ني وج���دول األع��م��ال وزع 
السبت، وجتوز مناقشة االستجواب اليوم في حالة 

االستعجال مبوافقة املستجوب واملجلس«.
وبني الغامن« وما عدا ذلك فاإلجراءات الزمنية 
وفقاً لالئحة أن يكون مدرجا على ج��دول أعمال 
جلسة 27 ويناقش فيها ما لم يطلب املستجوب 
التأجيل أو متديد املدة وذلك يحتاج أيضا إلى قرار 
من املجلس، ألن في يوم 27 تكون قد مضت فترة 

األسبوعني على تقدمي االستجواب«.
وفي رده على سؤال بشأن اإلص��رار على تكرار 
استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء قال الغامن » 
هذا االمر ال أود التعليق عليه ، وانا اعلق على األمور 
الدستورية والالئحية التي ستتبع في التعامل 
االستجواب ، ووفقا الالئحة االستجواب سيكون 
في جلسة 2٧ الشهر مالم يطلب املستجوب التمديد 
وذل��ك األم��ر يحتاج إل��ى ق��رار املجلس ألن��ه يكون 

الغامن يصرح للصحافينيبوقتها انتهت فترة االسبوعني احملددة في الالئحة.

صفاء الهاشم أكد أن طبيعة القضية تستوجب أن تكون اجللسة علنية وليست سرية

املويزري : استجواب  »األمطار« فرصة الطاع الشعب على جهود احلكومة في إدارة األزمة

املويزري يصرح للصحافيني

جراح التجميل البروفيسور أنثوني 
ولف والدكتورة كيارا بوتي يزوران 

6»املواساة اجلديد«

أكد رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
النائب ع��دن��ان عبدالصمد أن اللجنة أع���دت في 
اجتماعها آلية وخطة العمل خ��الل دور االنعقاد 

الثالث من الفصل التشريعي اخلامس عشر. 
وأوض��ح في تصريح صحافي أن اللجنة اتفقت 
على أن تكون اجتماعاتها مبعدل 3 أيام أسبوعيا 
باستثناء األس��ب��وع املتضمن ج��ل��س��ات مجلس 

األمة لتكون بواقع اجتماعني، وقد ترتفع حصيلة 
االجتماعات واأليام املخطط لها وفق احلاجة. 

وأض��اف أن اللجنة رأت أن تبدأ اجتماعاتها مع 
اجلهات الرقابية لبحث املواضيع اخلالفية مع 
اجلهات احلكومية ومنها إعاقة دي��وان احملاسبة 
من القيام بأعماله الرقابية املكلف بها، وتكرار 
تعاقد بعض اجلهات احلكومية ألعمال استشارية 

باألمر املباشر، وأيضا بحث اخلالف املستحكم ما 
بني ديوان احملاسبة وشركة املشروعات السياحية 
وغيرها م��ن القضايا م��ع تأكيد اللجنة ض��رورة 
متكني اجلهات الرقابية من أداء دورها وفق ما نص 
عليه القانون.  وقال إن اللجنة ستضع جدوال زمنيا 
ملناقشة احلسابات اخلتامية للوزارات واإلدارات 
احلكومية للسنة املالية 2018/2017 ومالحظات 

اجلهات الرقابية عليها إلى حني ورود امليزانيات 
في موعدها الدستوري ملناقشتها مع وزارة املالية 

واجلهات املعنية. 
وأشار إلى أن اللجنة بحثت امكانية عقد اجتماع 
موسع يضم سمو رئيس مجلس ال���وزراء بشأن 
عرض بعض القضايا التي تؤثر على املسار السليم 

للمالية العامة للدولة.

اللجنة حددت آلية وخطة العمل خال دور االنعقاد احلالي

»امليزانيات« تبدأ نشاطها مبناقشة معوقات اجلهات الرقابية

جانب من اجتماع اللجنة 


