الدوسري يشيد بإجراءات اجلراح في قضية «ضيافة الداخلية»
أك��د ال��ن��ائ��ب ن��اص��ر ال��دوس��ري أن
االج��راءات التي اتخذها نائب رئيس
ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ خالد
اجل��راح حملاربة الفساد في ال��وزارة
يجب أن تكون محل اش���ادة ،للوزير
ك��ي ي��واص��ل اج��راءات��ه نحو مالحقة

4

ال��ف��اس��دي��ن واح��ال��ت��ه��م إل���ى القضاء
العادل.
وقال الدوسري في تصريح صحافي
إن ما قام به الوزير بشأن ملف قضية
الضيافة ،واحالته كافة املتورطني
به مهما كانت مناصبهم إلى النيابة
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العامة وفق ما انتهى اليه تقريرا جلنة
امليزانيات البرملانية وديوان احملاسبة،
يؤكد أنه رجل دولة من الطراز األول.
وطالب الدوسري ال��وزراء جميعاً
أن يحذوا ح��ذوه في محاربة الفساد،
مؤكدا أن هذا امللف درس لكل من تسول

له نفسه التعدي على املال العام.
وأكد ان الشعب الكويتي بكل أطيافه
يؤيد االج��راءات التي اتخذها اجلراح،
والتي حتقق الطمأنينة ب��أن الفاسد
مهما كان منصبه أو وضعه االجتماعي
سيحاسب ولن يفلت من يد العدالة.
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مناقشة تبادل اخلبرات والتجارب بني البرملانيني

« اخلارجية البرملانية» تلتقي مجموعة الصداقة البرملانية البريطانية  -الكويتية

ناصر الدوسري
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وقع على الطلب  6نواب أكدوا وجود ضعف وقصور في
األجهزة املعنية بالدولة

ال��دالل :تقدمنا بطلب تشكيل
جلنة حتقيق برملانية ف��ي أزم��ة
عدم االستعداد لألمطار

ربيع �سكر

جانب من االجتماع

اجتمعت جلنة ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة البرملانية
برئاسة النائب د .عبدالكرمي الكندري في مكتب اللجنة
الى رئيس مجموعة الصداقة البرملانية البريطانية
 -الكويتية في مجلس العموم البريطاني النائب ليو

دو كرتي والوفد املرافق له وذل��ك مبناسبة زيارته
الرسمية للبالد.
واستعرض االجتماع العالقات القائمة بني الكويت
وبريطانيا والسبل التي من شأنها زي��ادة التعاون

بينهما في املجاالت كافة ال سيما تلك املتعلقة باجلانب
البرملاني .كما تطرق االجتماع الى عدد من املوضوعات
والقضايا ذات االهتمام املشترك باالضافة الى اهمية
تبادل اخلبرات والتجارب بني البرملانيني.

ي��ذك��ر ان رئ��ي��س مجموعة ال��ص��داق��ة البرملانية
البريطانية  -الكويتية في مجلس العموم البريطاني
وصل والوفد املرافق له الى البالد في وقت سابق اليوم
في زيارة رسمية تستغرق ثالثة ايام.

نواب يشيدون بإجراءات احلكومة السريعة حملاسبة املتسببني في غرق الشوارع

«املرافق البرملانية» تبحث أزمة األمطار مع وزير األشغال األحد املقبل
ربيع �سكر
فيما جتتمع جلنة امل��راف��ق البرملانية برئاسة
النائب محمد الهدية ي��وم االح��د املقبل بحضور
وزير االشغال وقيادات هيئة الطرق ملناقشة أزمة
االمطار  ،تواصلت ردود األفعال النيابية عقب أزمة
غرق الشوارع باألمطار أمس األول  ،و طالب نواب
احلكومة خاصة وزارة األشغال بإجراء حتقيقات
جادة ،وأشاد النواب بتوجيهات سمو رئيس مجلس
الوزراء والتي أسفرت عن إحالة عدد من املسؤولني
للتقاعد  ،وطالب النواب احلكومة بضرورة حتديد
املسؤولية ومحاسبة املتسبب فيها بإحالتهم إلى
النيابة العامة.
و أكد النائب د.عبدالكرمي الكندري أن اإلجراءات
التي اتخذتها احلكومة بإحالة مدير هيئة الطرق
ووكيلة وزارة األشغال إلى التقاعد ،وإيقاف عدد
من الوكالء املساعدين عن العمل ال تعني إعفاء أي
شخص من املسؤولية.
وق��ال الكندري في تصريح باملركز اإلعالمي
سعدون حماد
الكندري يصرح للصحافيني
ملجلس األمة إن جلان التحقيق التي شكلها وزير
األش��غ��ال يجب أن ت��ك��ون ج��دي��ة وأن تبحث عن
املسؤولني كبش فداء حلماية الوزير فسيكون هو
املتسبب وإحالة كل امللفات التي تدور حولها شبهات التعامل مع بؤر الفساد .
واعلن الهرشاني تأييده ودعمه لنهج رئيس نفسه كبش الفداء القادم».
إلى النيابة العامة ،مضيفاً سنتابع كنواب ما يقوم
بدوره طالب النائب سعدون حماد وزير االشغال
ال��وزراء في محاربة الفساد مطالبا مبحاسبة كل
به الوزير.
وأكد ضرورة استمرار التحقيق وأال يتم التعذر م��س��ؤول تقاعس ع��ن عمله أو ت��راخ��ى ف��ي تأدية العامة حسام الرومي بالكشف عن االستعدادات
بإقالة مسؤولني ،داعياً وزي��ر األشغال إلى بحث واجبة املنوط به كما ينبغي داعيا إلى االستمرار في التي اتخذتها وزارة االشغال العامة والهيئة العامة
ملفات امل��ق��اول�ين وال��ش��رك��ات وع��ق��ود الصيانة محاربة الفساد وعدم التوقف مؤكدا أن الشيخ جابر للطرق والنقل ال��ب��ري وتفعيل خطط ال��ط��وارئ
واملشاريع في السنوات املاضية التي يوجد بها املبارك سيقوم مبحاسبة كل قيادي ومسؤول مقصر الستقبال موجة االمطار املقبلة.
وأوضح أنه وفقا لتنبؤات األرصاد اجلوية فإن
ومتقاعس عن عمله .
تأخر أو أخطاء أو شبهات تنفيع واستنفاع.
من جانبه رفض النائب عبدالوهاب البابطني أن التنبؤ بهطول املزيد من االمطار خالل األيام القليلة
ودع���ا ال��ك��ن��دري وزي���ر األش��غ��ال إل��ى مراجعة
تصريحات املسؤولني ب��وزارت��ه خصوصا جتاه يكون املسؤولون ب��وزارة االشغال وهيئة الطرق املقبلة ومبا يفوق ما تعرضنا له فجر يوم الثالثاء
ظاهرة تطاير احلصى التي تكررت بعد أن صرح كبش فداء للتغطية على املسؤولني احلقيقيني عن املاضي ،ما يستوجب االستعداد اجليد وخاصة في
مشكلة غ��رق بعض املناطق أم��س  ،محذرا وزير املناطق التي عانت من التراكم الشديدة ملياه االمطار
عدد من املسؤولني بأن هذه املشكلة انتهت.
وأك���د ض���رورة أن ت��ك��ون ل��دى احلكومة غرفة األشغال العامة من الوقوع في األخطاء نفسها إذا سواء في الطرق الداخلية او اخلارجية او الطرق
عمليات جاهزة وخطة طوارئ ،وأن تكون واضحة تعرضت البالد ملوجة أمطار متوقعة بعد اسبوعني  .السريعة .وقال حماد «ان ما شهدناه يوم الثالثاء
وق��ال البابطني ف��ي تصريح صحافي باملركز املاضي يدل على اإلهمال الشديد والقصور في اعمال
وشفافة في التعامل مع املواطنني خالل الساعات
القادمة .و ثمن النائب حمد الهرشاني االستجابة اإلعالمي ملجلس األمة ان احالة املسؤولني في وزارة الصيانة واملتابعة لشبكات صرف مياه االمطار ،
السريعة والفورية لسمو رئيس ال��وزراء الشيخ األشغال أو مدير الهيئة العامة للطرق الى التقاعد وذلك رغم التصريحات املتكررة املضللة ملدير عام
جابر امل��ب��ارك على خلفية األم��ط��ار التي اجتاحت ليست احلل بل رمبا جعلتموهم كبش فداء حلماية الهيئة العامة للطرق والنقل البري باالستعداد التام
ال��ب�لاد اذ ل��م ي��ت��ردد ف��ي ات��خ��اذ احملاسبة الفورية انفسكم .وقال إنه وجه  ١٢سؤاال إلى وزير األشغال الستقبال موسم االمطار لهذا العام وهو ما تبني لنا
وإقالة بعض املسؤولني والقياديني املتسببني مؤكدا العامة ،وإذا ثبت من خالل اإلجابة عن األسئلة او من خالفه» .وأضاف «نثني على القرارات التي اتخذها
أن سموه تبنى محاربة الفساد وك��ان حاسما في خالل معلوماته اخلاصة بأوراق رسمية ان هؤالء سمو رئيس مجلس ال����وزراء بشكل عاجل وفي

التوقيت املناسب للتعامل مع تلك االزمة بتعطيله
العمل ف��ي ك��اف��ة ال����وزارات وال��دوائ��ر احلكومية
وامل��دارس واجلامعات حفاظاً على سالمة وأرواح
املواطنني وللحد من االضرار التي قد تنتج عن تلك
الكارثة».
وأشار إلى مطالبته ومجموعة من النواب بإلغاء
الهيئة العامة للطرق والنقل البري لعدم اجلدوى
من وج��وده��ا وحتميلها مليزانية ال��دول��ة اكثر من
 500مليون دينار سنويا ً وتداخل اختصاصاتها مع
مختلف اجلهات والوزرات في الدولة.
وأض���اف «ال��ي��وم وب��ع��د ان اثبتت تلك الهيئة
فشلها في التعامل مع الكارثة  ،لذا فإنني اطالب
باالستعجال في إق��رار قانون الغاء الهيئة العامة
للطرق والنقل البري».
من جانبه وصف النائب خالد العتيبي ما حدث
ف��ي ال��ش��وارع وال��ط��رق الرئيسة بسبب تساقط
األمطار بالكارثة ،داعيا ً إلى تعويض املواطنني الذين
تضررت ممتلكاتهم اخلاصة املنقولة وغير املنقولة.
وق��ال العتيبي في تصريح صحافي إن كل هذا
ح��دث لألسف بالرغم م��ن وض��ع الكويت امل��ادي
وميزانيتي هيئة الطرق ووزارة األشغال الكبيرتني
اللتني لهما نصيب األسد في امليزانية العامة للدولة،
وكذلك اإلمكانات املتوافرة.
وت��س��اءل العتيبي كيف وبهذه السهولة تشل
البالد بهذا الشكل وفي اقل من خمس ساعات ،مؤكدا ً
أن اخللل يكمن في اختيار القياديني وسوء اإلدارة
واهمها طريقة تعامل التنفيذيني مع املقاول املنفذ.
ورأى أن املقاول والشركات الكبرى في الكويت
أعلى وأكثر ق��وة ون��ف��وذًا من ال���وزارات والهيئات
احلكومية املشرفة على مشاريع الطرق واإلسكان
وغيرها من املشاريع اخلدمية.واعتبر العتيبي أن
املقاول في الكويت يخطط وينفذ ويشرف ويسلم من
دون أدنى رقابة أو محاسبة.
ب��دوره أك��د النائب د .خليل أب��ل أن أطرافا عدة
تتحمل مسؤولية تداعيات األمطار واألحوال اجلوية
السيئة التي ضربت البالد أخ��ي��را ،ومنهم وزير
االشغال حسام الرومي ،مشددا على إحالة املقصرين
إلى النيابة العامة .واضاف أبل ان شركات املقاوالت
والصيانة تتحمل املسؤولية أيضا ،فقد كان يفترض
عليها القيام بدورها حتى لو كان هناك قصور من
حيث الرقابة احلكومية.

«حماية األموال العامة» تزكي عمر الطبطبائي لرئاستها والبابطني مقررا لها

«األولويات البرملانية» تزكي الفضل رئيسا ..وأزمة «الئحية» تعطل انتخاب املقرر
ربيع �سكر
واصلت اللجان البرملانية تشكيل مناصبها القيادية
وقال النائب عبدالوهاب البابطني ل» الوسط «  :ان
جلنة حماية االم��وال العامة زكت في اجتماعها امس
النائب عمر الطبطبائي رئيسا والنائب عبدالوهاب
البابطني مقررا.
و يذكر ان النائب شعيب امل��وي��زري قد انسحب
من سباق رئاسة اللجنة قبل اجتماع اليوم وإعالنه
عن االستقالة من عضوية اللجنة بسبب ترشح عمر
الطبطبائي لرئاسة اللجنة.
و بعد ان زكت جلنة االولويات البرملانية النائب
احمد الفضل رئيسا لها  ،قررت اللجنة تأجيل حسم
منصب املقرر لوجود مشكلة الئحية الن اعضاء اللجنة
 3منتخبون فقط هم أحمد الفضل وفيصل الكندري
وعبدالكرمي الكندري  ،اضافة ال��ى عضوين بدون
انتخاب هما رئيس جلنة الشؤون املالية ورئيس جلنة
الشؤون التشريعية ،وسيتم طلب الرأي القانوني من
اخلبراء القانونيني باملجلس في كيفية انتخاب املقرر
وهل يحق للعضوين غير املنتخبني التصويت ام ال .

جانب من اجتماع جلنة األموال العامة

ت��ق��دم أم����س  6ن���واب
هم محمد ال��دالل واسامة
الشاهني وماجد املطيري
وعمر الطبطبائي وعبدالله
فهاد وري��اض العدساني
بطلب تشكيل جلنة حتقيق
ب��رمل��ان��ي��ة ف��ي أزم���ة ع��دم
استعداد وضعف وقصور
األجهزة املعنية بالدولة
في التصدي ملوسم األمطار
وماترتب عليه من أضرار
وبحث ومعرفة االسباب
واملتسببني
الدالل يصرح للصحافيني
وق����ال ال��ن��ائ��ب محمد
ال������دالل  :ان ال��ت��ح��ق��ي��ق
سيركز على التجاوزات والقصور املتعلق باملقاوالت وعقود الشركات التي
تقوم بأعمال الصيانة والبنية التحتية والطرق .وقال الدالل في تصريح
صحافي باملركز اإلعالمي ملجلس األمة إنه سبق أن مت تشكيل عدد من اللجان
البرملانية للتحقيق في مشاكل البنية التحتية وغرق املناطق وجلان أخرى
حكومية ولكن ال يوجد تنفيذ لتوصيات هذه اللجان.
واعتبر أن ما حدث أمس قابله حترك إيجابي من احلكومة ولكن اإلشكالية
ليست باألمطار التي شهدتها ال��ب�لاد وإمن��ا اإلشكالية كانت ف��ي إدارة
املؤسسات املعنية بالبنية التحتية والصرف الصحي ال سيما هيئة الطرق
مشيرا إلى أن هذه األزمة متكررة في كل عام.
وشدد ال��دالل على أهمية حسن اختيار القياديني في وزارت��ي األشغال
وال��ك��ه��رب��اء وك��ذل��ك هيئة ال��ط��رق وأال يتم ذل��ك م��ن خ�لال ال��واس��ط��ات
واحملسوبيات أو ارتباط القيادات بشخصيات بعينها.
وتساءل ال��دالل« :ه��ل كل ازم��ة ت��دار بنفس الطريقة التي ادي��رت فيها
سابقا ،بينما لدينا أوضاع إقليمية وأخطار أخرى موجودة وتلوث يحصل
أحيانا؟».
وأكد أن النواب سيطلبون استعجال املقترحات بقوانني املوجودة في
جلنة املرافق العامة بشأن إنشاء جهاز متخصص بالطوارئ ،كاشفا عن
توجيه سؤال مفصل لوزير األشغال حول موضوع األمطار التي شهدتها
البالد أمس الثالثاء.
وفيما يلي نص طلب تشكيل جلنة التحقيق البرملانية»:تقدم بكتابنا هذا
بطلب تشكيل جلنة حتقيق برملانية وفقا للمادة  114من الدستور واملادة
 147من الالئحة الداخلية للمجلس في املسائل املثارة بشأن أزمة عدم
استعداد وضعف وقصور األجهزة املعنية بالدولة وعلى األخص وزارة
األشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء واملاء وأي أجهزة مختصة
أخرى في التصدي ملوسم األمطار وما ترتب عليه من أضرار ،ويعهد للجنة
املرافق العامة باجللس القيام بأعمال التحقيق البرملاني في هذا الشأن
وتقدمي تقرير في هذا الشأن خالل شهرين من صدور قرار التكليف».
على أن تقوم جلنة التحقيق ببحث:
 - 1األسباب واملتسببني وراء إخفاق األجهزة املختصة في االستعداد
الستقبال موسم األمطار مبا حصل من أضرار على الرغم من التصريحات
السابقة التي تؤكد استعداد وزارة األشغال وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء
واملاء.
 - 2نتائج جلان التحقيق السابقة املتعلقة بذات املوضوع (أزمة األمطار
والصرف الصحي والطرق ..الخ) وباألخص جلنة التحقيق املشكلة من
وزارة األشغال في مايو  2015وجلنة حتقيق أخرى في مارس  2017وملاذا
لم يعمل بالتوصيات الناجتة من تلك اللجان ومن هي األطراف املسؤولة
عن تنفيذ تلك التوصيات ونتائج التحقيق في كل من وزارة األشغال وهيئة
الطرق وأي جهات أخرى في الدولة.
 - 3كيف تعاملت وزارة األشغال وهيئة الطرق مع مالحظات وتوصيات
مجلس األم��ة وكلف بها جلنة املرافق في شأن حادثة غرق جسر منطقة
املنقف .2017
 - 4اجلهات واألط��راف والشركات املتقاول أو املتعاقد معها املسؤولة
عن صيانة الطرق وصيانة شبكة الصرف الصحي منذ ث�لاث سنوات
حتى تاريخه وما األدوار املطلوب منها وهل قامت بها وهل يوجد إخالل في
أدوارها وكيف تعاملت اجلهات املختصة مع صور اإلخالل -إن وجد.-
 - 5املالحظات واملخالفات التي سرتها األجهزة الرقابية بشأن ذات
موضوع التحقيق (ديوان احملاسبة  -جهاز املراقبني املاليني  -جهاز متابعة
األداء اإلداري ..الخ) وموقف وزارة األشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة
الكهرباء واملاء واألجهزة املختصة األخرى حيال تلك املخالفات واملالحظات.
 - 6تقييم أداء املسؤولني في األجهزة املختصة وباألخص في وزارة
األشغال وهيئة الطرق اجت��اه تلك األزم��ة ومالحظات وتوصيات جلنة
التحقيق بشأن الدور املطلبة القيادي واملسؤول خالل الفترة املقبلة من خالل
حسن االختيار وضوابط التعيني املطلوبة في تلك املواقع املهمة.
 - 7خطط وتصورات األجهزة املختصة احلالية واملستقبلية لضمان
عدم تكرار األزمة القائمة.

املطير يسأل احلجرف عن أسباب
اخ�ت�ي��ار «اخل �ط��وط الكويتية»
ط � ��ائ � ��رات إي � ��رب � ��اص م� ��ن ط� ��راز
«»neo a330- 880
وجه النائب محمد املطير سؤاال إلى وزير املالية نايف احلجرف نص
على اآلتي:أعلنت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية ومن خالل حساباتها
الرسمية في مواقع التواصل االجتماعي بأنها وقعت يوم االثنني املوافق
 15اكتوبر  2018على عقد شراء ( )8طائرات إير باص من طراز (neo
 )a330- 880وبأنها من أولى الشركات في العالم التي تعتمد هذا النوع من
الطائرات ،لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1ما األسباب الفنية واملالية التي على أساسها اختير هذا النوع من
الطائرات إيرباص ()a330- 880؟ - 2ما مدى صحة أن شركة إير باص لم
تستطع بيع أي طائرة من ( )a330- 880منذ سنة  2014حتى 2018؟ مع
تزويدي بأسماء شركات الطيران التي اشترت هذا النوع وعدد الطائرات في
كل صفقة ومبلغها.
 - 3كم نوع من الطائرات ستمتلك شركة اخلطوط اجلوية الكويتية بعد
هذه الصفقة؟ - 4هل هذا التنوع بعدد الطائرات له تأثير على الكلفة املالية
وهل هو إيجابي أم سلبي؟ مع تزويدي بدراسة اجلدوى االقتصادية لهذه
الصفقة واسم اجلهة التي أجرتها وتاريخ إعداد الدراسة والتكلفة املالية
لعمل هذه الدراسة.

