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العلي  س��ال��م  ج��ائ��زة  اجل���ب���ري: 
اجلوائز  أهم  من  للمعلوماتية 

6التقنية في العالم

وافق على توصيات نيابية أبرزها تعويض املتضررين ووضع خريطة للسيول وإحالة جتاوزات املنقف وتطاير احلصى الى » نزاهة« 

مجلس األمة يشكل جلنة حتقيق برملانية في كارثة األمطار

ربيع �سكر

وافق مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس 
على تشكيل جلنة حتقيق برملانية بشأن تداعيات 
األمــطــار مكونة مــن ثالثة نــواب هــم احلميدي 
السبيعي والدكتور عادل الدمخي وخالد العتيبي 

على أن تنجز هذه اللجنة تقريرها خالل شهرين. 
ووافق املجلس على عدة توصيات نيابية منها 
إحالة املخالفات والشبهات املتعلقة بنفق املنقف و 
تطاير احلصى إلى الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
)نزاهة( وإحاطة مجلس األمة خالل شهر واحد 
بنتائج حتقيقات احلكومة اجلارية والتعويض 
الكامل والعادل من احلكومة جلميع املتضررين 
من الكارثة الطبيعية و قيام وزارة االشغال 
بوضع خريطة للسيول وجتمعات املياه املوسمية 
في الكويت ومراعاتها لكل املشاريع العمرانية 
القائمة واملستقبلية واالستعجال في إقرار قانون 
القياديني في اجلهات احلكومية وإنشاء هيئة 
إلدارة الكوارث واألزمات. ثم رفع رئيس املجلس 
ــرزوق الغامن اجللسة  على أن تعقد اجللسة  م

املقبلة يوم 27 من الشهر اجلاري. 
من جهته أعرب نائب رئيس مجلس الــوزراء 
ــر الداخلية الشيخ خالد اجلــراح الصباح  وزي
عن أمله من مجلس األمة أن يشكل جلنة حتقيق 
ــارج مجلس األمــة  محايدة ومتخصصة مــن خ

بشأن تداعيات األمطار.
وقال الشيخ خالد اجلــراح في مداخلة له في 
جلسة مجلس األمة التكميلية أمس أثناء انتقال 
املجلس ملناقشة طلبات نيابية بتشكيل جلنة 
حتقيق بشأن تداعيات هطول األمطار الغزيرة 
»إذا أردمت أن نصل إلى نتيجة نتمنى تشكيل جلنة 

حتقيق محايدة ومتخصصة من خارج املجلس«.
وأشــار الى أن احلكومة قامت بتشكيل جلنة 
قضائية محايدة بشأن استجواب وزيــر النفط 
ووزيــر الكهرباء واملــاء بخيت الرشيدي معربا 
عن أمله »أن يحذو مجلس األمــة حذو احلكومة 
بقرارها بتشكيل جلنة محايدة بعيدة عن كل 

التأثيرات«.
و خالل اجللسة ، أكد وزيــر األشغال العامة 
وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي  أن 

نفق املنقف يعمل حاليا لكن سيتم إغالقه في 
إجراء احترازي واعتباره مبثابة خزان في حال 
هطول أمطار غزيرة ووصول كميتها إلى أكثر من 
30 مليمترا وذلك بهدف عدم وصول مياه األمطار 

إلى املنازل احمليطة بالنفق.
جاء ذلك خالل جلسة مجلس األمة التكميلية 
امس ملناقشة طلب نيابي حول تداعيات وآثار 
األمطار الغزيرة التي هطلت على البالد خالل 
األيام القليلة املاضية وخطط اجلهات احلكومية 
ملواجهة األمــطــار املتوقع هطولها اليوم وغدا 

اخلميس وبعد غد اجلمعة.
وقال الوزير الرومي »لدينا اآلن مكائن ضخ 
كبيرة وباستطاعتنا تفريغ النفق.. وفــي حال 
هطول أمطار شديدة الغزارة وحدوث مد أعلى وال 
يوجد تصريف ملياه تلك األمطار ورغم وجود قوة 
سحب املياه من املضخات فإن مجارير األمطار من 
املمكن أال تتحمل كمية األمطار وقد تطفح املنازل 

القريبة منها ال سمح الله«.
وتابع »لذلك إذا ارتفعت الكمية فسيتم حتويل 
نفق املنقف إلى شبه خزان وذلك حماية ألرواح 
املواطنني واملقيمني والذين هم أغلى وأهم من كل 

شيء«.
ـــد الــوزيــر الــرومــي أن جميع اجلــهــات  وأك
احلكومية على أهبة االستعداد للتعامل مع حالة 
عدم استقرار الطقس وهطول أمطار غزيرة على 
البالد اليوم وغــدا وبعد غد كما توقعت اإلدارة 

العامة لألرصاد اجلوية.
وأشــار إلى أن »وزارة الدفاع قامت بالكشف 

عن مناطق البالد املتضررة جراء األمطار وعمل 
سواتر ملنع وصــول مياه األمــطــار إلــى املناطق 
ــرس الوطني أحضر  السكنية«. وذكــر أن »احل
آلياته إلى مدينة صباح األحمد السكنية وقام 
بتركيب مضخات إضافية على مــجــرور مياه 
األمــطــار اجلنوبي الــواصــل إلــى مدينة صباح 
األحمد بغية سحب أكبر كمية من مياه األمطار 
الغزيرة املتوقع هطولها في األيام الثالثة املقبلة« 
مشيرا إلــى أن ضباط وجنود احلــرس الوطني 

يقومون بعملهم على مدى 24 ساعة.
وطــلــب الــوزيــر الــرومــي مــن اجلميع تركيز 
اجلهود حاليا في التعامل مع الوضع الراهن إذ من 
املتوقع أن تشهد البالد هطول أمطار غزيرة خالل 
الفترة املقبلة وذلك بهدف جتاوز تلك الظروف 
مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الظروف »ال تعني 
أننا لن نحقق مبا حصل..وسنقوم مبحاسبة 

املقصرين«.
وأضــاف أن »التحقيق جار من جلنة محايدة 
وسنبلغ مجلس األمة بنتائج حتقيق هذه اللجنة 

واإلجراءات التي ستقوم بها بكل شفافية«.
وكان مجلس األمة قد انتقل في جلسته العادية 
أمس ملناقشة هذا الطلب النيابي إذ أكد الوزير 
الرومي في كلمة له في بداية مناقشة هذا الطلب 
أن سمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح رئيس 
ــوزراء قد وجه بتشكيل جلنة محايدة  مجلس ال
لها كافة الصالحيات واالختصاصات لتقصي 
احلقائق حول األسباب واآلثار الناجمة عن جتمع 

األمطار في الطرق.

توصيات اجللسة 
ووافق مجلس األمة  في جلسته التكميلية امس 
على عدة توصيات نيابية إثر انتهاء املجلس من 
مناقشة طلب نيابي بشأن تداعيات وآثــار هطول 
األمطار الغزيرة على البالد أخيرا وما تسببت به 
من غرق لبعض الطرق الرئيسية وأحــد األنفاق 

وبالكثير من األضرار في منازل ومبان.
ونصت التوصيات التي وافق عليها مجلس األمة 
على »إحالة املخالفات والشبهات املذكورة في تقرير 
جلنة املرافق العامة النيابية السابقة املتعلقة بنفق 
املنقف وكذلك مشكلة تطاير احلصى إلى الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( مصحوبة باألدلة 

واملستندات خالل شهر من تاريخه«.
وأكــدت التوصيات على »تشكيل جلنة مكونة 
من ثالثة أعضاء ينتخبهم مجلس األمــة من بني 
أعضائه للتحقيق مع املتسببني في مشكلة غرق 
الطرق الرئيسية على أن تقدم تقريرها خالل شهر 

من تشكيلها«.
وتضمنت التوصيات أيضا »إحــاطــة مجلس 
األمة خالل شهر واحد بنتائج حتقيقات احلكومة 
اجلارية سواء املتعلقة باملؤسسة العامة للرعاية 

السكنية ووزارة األشغال العامة وغيرها«.
ونصت كذلك على »التعويض الكامل والعادل 
مــن احلــكــومــة جلميع املــتــضــرريــن مــن الكارثة 
الطبيعية وما رافقها من غرق وتلف للممتلكات 

اخلاصة ورعاية أسرة الشهيد واحلاالت املماثلة«.
ولفتت التوصيات إلى »وضع خريطة للسيول 
وجتمعات املياه املوسمية في الكويت ومراعاتها 

لكل املشاريع العمرانية القائمة واملستقبلية وذلك 
من وزارة األشغال العامة وغيرها«.

ودعت إلى »تكرمي وحتية األفــراد املناوبني في 
مختلف األجهزة احلكومية والتطوعية للتصدي 
لهذه العاصفة املطرية وسد االحتياجات الالزمة 

ألداء مهامهم الوطنية املتميزة واملشهود«.
كما نصت التوصيات على »االستعجال في إقرار 
قانون القياديني في اجلهات احلكومية وإنشاء 

هيئة إلدارة الكوارث واألزمات«. 
وكــان  مجلس األمــة قد عقد جلسته التكميلية 
أمس واستكمل النظر في طلبي املناقشة بشأن أزمة 
األمطار وتعاطي األجهزة احلكومية مع هطول 
األمطار الغزيرة على البالد، باإلضافة إلى طلبني 
بتشكيل جلنة حتقيق برملانية في آثــار األمطار.
ومت مناقشة تداعيات وآثـــار األمــطــار الغزيرة 
التي هطلت على البالد في األيــام القليلة املاضية 
وخطط اجلهات احلكومية حيال آثار األمطار التي 
كان املتوقع هطولها امس واليوم اخلميس وغدا 

اجلمعة.
وكــان مجلس األمــة وإثــر االنتهاء من مناقشة 
البند املتعلق بتداعيات األمطار األخيرة ، رفض 
اقــتــراحــا نيابيا بتكليف جلنة املــرافــق العامة 
البرمالنية التحقيق في تداعيات األمطار في حني 

وافق على تشكيل جلنة حتقيق جديدة.
ووافق مجلس االمة  على سحب تقرير اللجنة 
املالية بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات 
االجتماعية )التقاعد املبكر( من جــدول األعمال 
حتى يتسنى للمجلس دراسته على أن يقدم قبل 

اجللسة القادمة للتصويت عليه
ــر  وفـــي مــجــريــات املــنــاقــشــة اســتــعــرض وزي
األشغال ووزيــر الدولة لشؤون البلدية حسام 
الــرومــي جهود احلكومة في مواجهة تداعيات 
األمطار، مؤكًدا تعاون األجهزة املعنية ملواكبة 
ــة وأن وزارة الــدفــاع قامت في هــذا اإلطــار  األزم
بإقامة سواتر ملنع املياه من الوصول للمناطق 

السكنية.
وأشار إلى أن الدفاع املدني بدوره قام بتوفير 
مضخات لسحب املياه املتوقعة من مدينة صباح 

األحمد.
وأوضح أن نفق املنقف مت اتخاذ قرار احترازي 
بإغالقه حال جتاوز منسوب املياه )30 مل متر( 
حتى ال تغرق املــنــازل القريبة من النفق إذا مت 

سحب املياه.
ــاف« إذا ارتفعت الكمية فسيتم حتويل  وأض
نفق املنقف إلى شبه خزان وذلك حماية ألرواح 
املواطنني واملقيمني والذين ھم أغلى وأھم من كل 
شيء«. وفي ردود األفعال النابية خالل اجللسة، 
تركزت مطالب النواب الرئيسية حول محاسبة 
املقاولني والقياديني وكــل من له عالقة بخطة 
الــطــوارئ، فضاًل عن تعويض املواطنني عن كل 

اخلسائر التي تعرضوا لها.
وأكــد النواب أن مدينة صباح األحمد حتتاج 
)فزعة( من خالل احلضور امليداني والتعاون من 
أجل تلبية مطالبها وتطوير البنية التحتية واحلد 

من األضرار التي حلقت بقاطنيها.
وأوضحوا أن املــدن اجلديدة تعاني من سوء 
التخطيط مطالبني بضرورة التركيز على مواجهة 
تطورات الطقس في الفترة احلالية ومن ثم تكون 

احملاسبة واملساءلة .
ــوء إدارة في  ــدث هــو س وأكــــدوا أن كــل مــا ح
املــشــاريــع والصيانة والــعــقــود مشددين على 
ضــرورة إيجاد منظومة للمحاسبة في وزارة 
األشــغــال تشمل كــل مــوظــف أو مهندس تسلم 

املشاريع من الشركات املنفذة.
ثم رفع رئيس املجلس مرزوق الغامن اجللسة  
على أن تعقد اجللسة املقبلة يوم 27 من الشهر 

اجلاري. 

قاعة عبدالله السالم خالل مناقشة أزمة األمطار امس

ملقيمنی ا و طننی  ا ملو ا ح  ا و ر أ ية  حلما ه  مليا ا كمية  ت  د ا ز ا  ذ إ ن  ا خز لى  إ ملنقف  ا نفق  يل  حتو  : ل شغا أل ا ير  ز و

ر مطا أل ا ن  بشأ مة  أل ا مجلس  ج  ر خا من  متخصصة  و ة  يد محا حتقيق  جلنة  بتشكيل  لب  طا خلية  ا لد ا ير  ز و

وزير االشغال متحدثامنصة الرئاسة

جانب من اجللسة 

قدمها النواب الدقباسي و الشاهنی وفهاد واحلويلة والرومي

توصيات نيابية وافق عليها املجلس بعد أزمة األمطار
ــى عــــدد من  ــل ــــة ع ــــق مــجــلــس االم واف
التوصيات النيابية بعد مناقشة ازمــة 
االمطار، وقدمها 5 نواب هم : علي الدقباسي 
و اسامة الشاهني و عبدالله فهاد و محمد 

احلويلة وعبدالله الرومي .
وتلك التوصيات كالتالي :

1- إحالة املخالفات والشبهات املذكورة 
في تقرير جلنة املــرافــق العامة النيابية 

السابقة املتعلقة بنفق املنقف وكذلك مشكلة 
تطاير احلصى إلى الهيئة العامة ملكافحة 

الفساد )نزاهة( خالل شهر من تاريخه .
2- تشكيل جلنة مكونة من ثالثة أعضاء 
ينتخبهم مجلس األمــة مــن بــني أعضائه 
للتحقيق مع املتسببني في مشكلة غرق 
الطرق الرئيسية على أن تقدم تقريرها 

خالل شهر من تشكيلها«.

3- إحاطة مجلس األمة خالل شهر واحد 
بنتائج حتقيقات احلكومة اجلارية 

4-الــتــعــويــض الــكــامــل والـــعـــادل من 
احلكومة جلميع املتضررين من الكارثة 

الطبيعية 
ــام االشـــغـــال بــوضــع خريطة  ــي 5- ق
للسيول وجتمعات املــيــاه املوسمية في 
الكويت ومراعاتها لكل املشاريع العمرانية 

القائمة واملستقبلية 
ــراد املناوبني في  ٦- تكرمي وحتية األف
مختلف األجــهــزة احلكومية والتطوعية 

للتصدي لهذه العاصفة املطرية
7- االستعجال في إقرار قانون القياديني 

في اجلهات احلكومية
٩-إنــــشــــاء هــيــئــة إلدارة الـــكـــوارث 

واألزمات.

لنی و مقا و  أ ينی  د قيا ا  نو كا ء  ا سو ين  ملقصر ا سبة  محا و ملختصة  ا لفنية  ا ن  للجا ا ء  ا ر بآ خذ  أل با بية  نيا لب  مطا


