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بحث  »األح�����م�����دي«  م��ح��اف��ظ 
ال���ت���ع���اون امل��ش��ت��رك م���ع ح��اك��م 

6والية أورفا التركية

املجلس بدأ مناقشة تداعيات األزمة وسط حتذيرات باستمرار الطقس السئ إلى يوم اجلمعة  

الوزير الرومي: سمو رئيس الوزراء وجه بتشكيل جلنة تقصي حقائق محايدة بشأن األمطار
ربيع �سكر 

ناقش مجلس األمة امس تداعيات األمطار 
على البالد بناء على طلب نيابي ونظرا لعدم 
اكتمال النصاب لتمديد اجللسة رفعها نائب 
رئيس مجلس االمة عيسى الكندري الى اليوم . 
وخالل اجللسة أكد وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية  حسام الرومي 
أن سمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح 
رئيس مجلس الـــوزراء وجــه بتشكيل جلنة 
لتقصي احلقائق محايدة حول األسباب واآلثار 
الناجمة عن جتمع األمطار في الطرق لها كافة 

الصالحيات واالختصاصات.
جــاء ذلــك في جلسة مجلس األمــة العادية 
امس  أثناء انتقال املجلس إلى مناقشة طلب 
نيابي بالتحدث عن تداعيات وآثــار األمطار 
الغزيرة التي هطلت على البالد خالل األيام 
القليلة املاضية وخطط اجلهات احلكومية 
ملواجهة األمطار املتوقع هطولها أيام األربعاء 

واخلميس واجلمعة املقبلة.
وقال الوزير الرومي إنه »نتيجة ملا حدث من 
آثار هطول تلك األمطار فقد وجه سمو الشيخ 
جابر مبارك احلمد الصباح رئيس مجلس 
الــوزراء بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق حول 
ــار الناجمة عن جتمع األمطار  األسباب واآلث
في الطرق والــشــوارع واألنفاق وكذلك طفح 
مــجــاريــر الــصــرف الصحي يــومــي الثالثاء 

واجلمعة املاضيني«.
وأضاف أنه »يكون للجنة تقصي احلقائق 
كافة الصالحيات واالختصاصات في اإلطالع 
على كافة املستندات والــوثــائــق والعقود« 
مبينا أنه »على اللجنة مراجعة عقود التنفيذ 
والصيانة في وزارة األشغال العامة والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري والتأكد من سالمة 

إجراءات استالم األعمال من املقاولني«.
وذكــر أن »للجنة في ذلك سماع أقــوال من 
ترى من املوظفني أيا كان مستوى وظائفهم 
قيادية أو اشرافية فضال عــن سماع أقــوال 
مسؤولي الشركات أو املقاولني ذوي الصلة 

بأعمال اللجنة وذلك لتحديد املتسبب في اآلثار 
الناجمة عن جتمع األمطار في الطرق واألنفاق 
والــشــوارع واملنازل وطفح مجارير الصرف 

الصحي«.
وبني أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلني 
ــال العامة  ــغ عــن جــهــات خـــارج وزارة األش

مبشاركة جمعيات النفع العام.
ــى تفعيل خطة اللجنة العليا  ـــار إل وأش
للطوارئ التي تضم في عضويتها 12 جهة 

حكومية موضحا انها عقدت عدة اجتماعات 
للتنسيق بني اجلهات احلكومية ووضع خطة 

ملواجهة األمطار الغزيرة.

ــه »مت تنفيذ تلك اخلــطــة يوم  وأضـــاف أن
اجلمعة املاضي كاملة ولكن ما قدره الله من 
نزول كمية من األمطار فاقت املعدالت الطبيعية 
وعليه رأت اللجنة أن األولوية هي احملافظة 
على أرواح املواطنني واملقيمني مع استمرار 

باقي اجلهات احلكومية بأداء مهامها«.
وتابع انــه »ممــا ال شك فيه أن ما مــرت به 
البالد من هطول أمطار غزيرة يومي الثالثاء 
واجلمعة املاضيني فاقت كمياتها كل السنوات 
التي مضت بكثير وكانت كمية األمطار غير 
مسبوقة حيث كانت تلك األمــطــار أكبر من 
الطاقة االستيعابية لشبكة تصريف مياه 

األمطار مما أدى إلى جتمعها«. 
ــدت وزيـــرة الــدولــة لــشــؤون اإلسكان  و أك
وزيـــرة الــدولــة لــشــؤون اخلــدمــات الكويتية 
ــورة جــنــان بــوشــهــري انــهــا ستحيل  ــت ــدك ال
اضــرار مدينة صباح األحمد السكنية نتيجة 
األمطار الغزيرة إلى النيابة العامة بعد انتهاء 
جلنة التحقيق التي شكلتها وزارة األشغال 
العامة من حتديد من توجه إليه االتهامات 

واملسؤوليات.
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة بوشهري في 
جلسة مجلس األمة العادية امس  وذلك أثناء 
مناقشة بند كشف األوراق والرسائل الواردة 
بشأن رسالة من رئيس جلنة املرافق العامة 
البرملانية النائب محمد الهدية يطلب فيها 
املوافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق فيما 
تعرضت له البالد من أمطار غزيرة على أن 

تقدم تقريرها إلى املجلس خالل ثالثة أشهر.
ــرة بــوشــهــري ردا على  ــوزي وأوضــحــت ال
ما أثــاره أحد النواب بشأن مسؤولية وزارة 
ــان( عما تعرضت لــه مدينة صباح  ــك )اإلس
األحــمــد السكنية بسبب األمــطــار الغزيرة 
وتأخرها في اإلحالة إلى النيابة العامة »ال 
أستطيع اإلحالة إلى النيابة العامة إال بعد 
اجراء حتقيق يتم فيه حصر األضرار وحتديد 
ــات حــتــى ال حتفظ  ــام ــه ــن تــوجــه إلــيــه االت م

القضية«.

وزير االشغال متحدثا خالل اجللسة
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وزير النفط متحدثاوزيرة اإلسكان ترد على النواب

جانب من اجللسة امس

وأضافت »قمت بتشكيل فرق فنية حلصر 
ــرار سترفع تقريرها خــالل ثالثة أيام  األض
ومن ثم سيتم التنسيق مع وزارة األشغال 
العامة وهذا ما أعلنت عنه صراحة في جلنة 
تقصي احلقائق التي شكلت من وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام 
ــــة وتــوجــيــه أي  ــي للتحقيق واإلدان ــروم ال
اتهامات سواء ملسؤولني وموظفني وشركات 
من مقاولني ومنفذين وغيرهم من ثم يكتمل 

امللف واالتهامات واحالته إلى النيابة«.
وكــان مجلس األمــة قد وافــق في جلسته 
العادية امس على تأجيل التصويت على هذه 
الرسالة الرتباط هذا املوضوع وتشابهه مع 
عدة طلبات واقتراحات نيابية بتشكيل جلان 
حتقيق حول آثار وتداعيات األمطار الغزيرة 

على البالد خالل األيام القليلة املاضية. 
ناقش مجلس األمــة في جلسته العادية 
أمس 4 رسائل مدرجة على جــدول أعماله، 
وقــرر أن يتم تسليم تقرير اللجنة املشكلة 
بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء 
مبحاور استجواب وزير النفط  إلى األمانة 
العامة للمجلس يوم األحد املقبل، ووافق على 
متديد تكليف اللجنة املالية دراســة األسس 
املالية لبرنامج االستدامة حتى آخر ديسمبر 

املقبل.

  وفي الرسالة األولــى اطلع املجلس على 
رسالة من صاحب السمو أمير البالد يشكر 
فيها رئيس وأعضاء مجلس األمة على إهدائهم 
سموه »مجسما ملطوية ُسطر عليها بعض 
مــواد الباب الرابع من الدستور الكويتي« 

مبناسبة افتتاح دور االنعقاد الثالث.
 وعبر النواب خالل مناقشة الرسالة عن 
تقديرهم لرسالة سموه ولــدوره الكبير في 

العمل على استقرار املنطقة.
 وفــي الــرســالــة الثانية وافـــق املجلس 
ــؤون املالية  ــش على طلب رئــيــس جلنة ال
واالقتصادية صالح خورشيد بتمديد تكليف 
اللجنة دراسة األسس املالية التي بني عليها 
برنامج االستدامة املالي واالقتصادي حتى 

آخر ديسمبر 2018.
ــأ املجلس التصويت على الرسالة  وأرج
الثالثة التي يطلب فيها رئيس جلنة املرافق 
العامة محمد الهدية تكليف اللجنة التحقيق 
فيما تعرضت له البالد من امطار غزيرة الى 
حني انتهاء مناقشة الطلبات النيابية ملناقشة 

موضوع األمطار.
ــالل مناقشة الرسالة   وطــالــب نـــواب خ
احلكومة باالستعداد لألمطار املتوقعة خالل 
األيام املقبلة والعمل على عدم تكرار الكوارث 
التي تعرضت لها عدد من املناطق، واعتبر 

النواب أن ما يحصل في مدينة صباح األحمد 
السكنية يستحق بــأن يحال مــن لــه عالقة 
باملشاكل التي تعاني منها املنطقة الى النيابة. 
كما ناقش املجلس رسالة من عضو مجلس 
األمة د. خليل عبد لله أبل يطلب فيها عرض 
تقرير جلنة التحقيق التي شكلت بقرار من 
مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء في محاور 
استجواب وزير النفط والذي نوقش بجلسة 

1 مايو 2018.
 وقرر املجلس أن يتم تسليم تقرير اللجنة 
ــوزراء للتحقيق  املشكلة بقرار من مجلس ال
ــر النفط  فيما جــاء مبحاور استجواب وزي
في جلسة 1 مايو 2018 إلى األمانة العامة 

ملجلس األمة يوم األحد املقبل.
وأوضح وزير النفط وزير الكهرباء واملاء 
بخيت الرشيدي أن جلنة التحقيق الوزارية 
انتهت بطلب تشكيل جلنة حتقيق قضائية 
ومــعــروض عليها تقرير اللجنة الــوزاريــة 
وقريبا سيصدر التقرير ثم نــزود املجلس 
ــاف »ليس لدينا مشكلة  بالتفاصيل.  وأض
في تسليم التقرير للنواب من دون مناقشة 
ولكن ما نريده هو عرض التقرير بالكامل بعد 
انتهاء التحقيق » مشيرا إلى أن التقرير ليس 
لديه ولم يطلع عليه ومتت إحالته من جلنة 

التحقيق الى جلنة تقصي احلقائق

ربيع �سكر

شكل مجلس األمة خالل جلسته العادية 
ــدداً من اللجان املؤقتة حيث متت  امــس ع
تزكية جميع أعضائها كما قــرر املجلس 
ــى جلنة  تغيير مسمى جلنة املــعــاقــني إل
ــؤون األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، ودمــج  ش
جلنتي )حقوق اإلنسان( و)املــرأة( لتكون 

حتت مسمى جلنة حقوق اإلنسان واملرأة.
وجاء تشكيل اللجان الفرعية للمجلس 

على النحو التالي:
 جلنة الشباب والرياضة 

ــالح  ـــواب ص ـــن ــــة ال زكــــى مــجــلــس األم
خورشيد، أحمد الفضل، ناصر الدوسري، 
خليل عبد الله، فيصل الكندري لعضوية 

اللجنة.
اللجنة اإلسكانية

زكى مجلس األمة النواب فيصل الكندري 
وراكــان النصف وعسكر العنزي وماجد 

املطيري وطالل اجلالل لعضوية اللجنة.
جلنة حتسني بيئة االعمال

زكى املجلس النواب أحمد الفضل وراكان 
النصف ويوسف الفضالة لعضوية اللجنة 

.
جلنة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

ــة تغيير مسمى جلنة  قــرر مجلس األم
املعاقني إلى جلنة شؤون األشخاص ذوي 
اإلعــاقــة وزكــي لعضويتها الــنــواب صفاء 

الهاشم ومبارك احلجرف ومحمد الدالل.
جلنة حقوق اإلنسان واملرأة

وافق املجلس على دمج جلنتي )حقوق 
اإلنــســان( و)املــــرأة( لتكون حتــت مسمى 
جلنة حقوق اإلنسان واملــرأة وزيــادة عدد 
أعضائها إلى ٧ وتزكية النواب احلميدي 
السبيعي وخليل عبدالله وثامر السويط 
ــادل الدمخي وعدنان  وصفاء الهاشم وع

عبدالصمد ومحمد هايف لعضويتها.
جلنة شؤون البيئة

زكى املجلس النواب عبدالله فهاد ومبارك 
احلجرف وماجد املطيري لعضوية اللجنة.

جلنة تنمية املوارد البشرية
وافــق املجلس على تشكيل جلنة تنمية 
املــوارد البشرية وزكى لعضويتها النواب 
خليل الصالح وصــالــح عــاشــور وصفاء 

الهاشم ومحمد الدالل ومحمد احلويلة

أبرزها املوارد البشرية وحقوق اإلنسان و املرأة  

مجلس األمة شكل جلانه املؤقتة


