الطبطبائي :استجواب وزيرة األشغال واإلسكان من  5محاور

أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب عمر الطبطبائي تقدميه
استجواب للوزيرة جنان رمضان.وقال في
تصريح :قدمت استجوابا لوزيرة األشغال و
اإلسكان جنان بوشهري من خمسة محاور،
مضيفا :تدرجت في العمل ..فقدمت أوال 23
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إشاعات حل املجلس لن حتقق أهدافها

ال �غ��امن ن�ق� ًلا ع��ن س�م��و األم �ي��ر :ان�ت�ب�ه��وا ل�لأوض��اع
اإلقليمية وتوحدوا ملواجهة األخطار اخلارجية
ريا�ض عواد
هنأ رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن الشعب الكويتي
بعودة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد  ،مشيرا ً إلى
ما تناولته توجيهات سموه خالل لقائه عدد من النواب
بشأن ضرورة االنتباه إلى األوضاع اإلقليمية واألخطار
اخلارجية والوحدة والتالحم ملواجهة هذه األخطار.
وقال الغامن في تصريح صحافي مبجلس األمة أمس
«ب��ادئ ذي بدء أود أن أهنئ كافة أبناء الشعب الكويتي
مبناسبة عودة صاحب السمو األمير مشافى معافى من
رحلته وأقول :قرت عيننا جميعا وحمد لله على السالمة».
وأضاف الغامن :تشرفنا أوالً باللقاء البروتوكولي ثم
تشرفت مع أختي وإخواني أعضاء الشعبة البرملانية بلقاء
سموه بعد عودتنا من اجتماع االحتاد البرملاني الدولي
وكنا جميعا فرحني بلقاء صاحب السمو واالستماع
لتوجيهاته الشاملة التي ركزت على بعض األمور املهمة
منها ض���رورة االنتباه ل�لأوض��اع اإلقليمية واألخ��ط��ار
اخلارجية ،وض���رورة التحلي ب��روح املسؤولية وفهم
الدستور على حقيقته كما وضعه هو واآلباء األوائل من
حسن استخدام األدوات الدستورية».
وأوض��ح الغامن أن سموه أك��د على ض��رورة الوحدة
والتالحم ملواجهة هذه األخطار والتحديات ،مضيفا «اللقاء
كان ممتازا ً وتشرفنا فيه بوجود سموه ومت تقدمي شرح
لبعض األوضاع احمللية من قبلنا واألخوة النواب».
م��ن جهة اخ��رى أعلن ال��غ��امن ع��ن تقدم النائب عمر
الطبطبائي باستجواب إل��ى وزي���رة األش��غ��ال العامة
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان الدكتورة جنان بوشهري
مكون من خمسة محاور ،مبينا انه وفق امل��ادة  135من
الدستور سوف يدرج في أول جلسة قادمة وهي جلسة 29
من الشهر اجلاري.
وردا على س��ؤال صحفي بشأن كثرة االستجوابات
وربطها من قبل البعض بحل املجلس تساءل الغامن « هل
هناك دور انعقاد بدأ قبل أن نسمع أسطوانة حل املجلس؟
 ،مضيفا :أعتقد مررنا على هذا األسطوانة املشروخة مرات
عديدة» .وذكر الغامن ان االستجوابات تقدم وفق األطر
الدستورية وتواجه وفق األطر الدستورية ،مضيفا :كنا
عند صاحب السمو وأؤكد أن إشاعات احلل وغيرها هذه لن
تأتي بنتائجها».
واوض��ح الغامن ان هذه األم��ور متكررة ليس فقط في
الفصل التشريعي احلالي بل الذي سبقه وال��ذي سبقه،
وان غالبية أبناء الشعب الكويتي وأيضاً غالبية النواب
يعون من يقف وراء هذه اإلشاعات ومن يروج لها ومن هي

مرزوق الغامن

أدواتهم ،مؤكدا «ان هذه األطراف ترجع إلى مصدر وحيد
معروف للجميع» .واستطرد الغامن قائال « لدينا حتديات
أهم وكلنا كنواب نعتقد أن الشعب الكويتي يستحق ما
هو أكثر وعلينا أن نضاعف من جهودنا لتحقيق طموحات
الشعب الكويتي ،خاصة نحن في دور االنعقاد األخير وال
توجد أي بوادر للحل ،احلل بيد صاحب السمو أمير البالد
حفظه الله ورعاه» .وأضاف الغامن « نحن من نلتقي معه
ونحن من نتحدث معه بوجود كل النواب واألمور إن شاء
الله طيبة كما قلت في السابق واحلياة ماشية بوجود
هذه اإلشاعات» .وأكد الغامن أن االستجواب حق دستوري
أص��ي��ل للنائب وع��ل��ى ال��وزي��ر أن ي��واج��ه االس��ت��ج��واب
ويفنده وم��ن ثم يكون احلكم لكل أعضاء مجلس األمة
ممثلي الشعب .وردا على س��ؤال آخر بشأن االع�لان عن
توافق كويتي  -سعودي على معاودة اإلنتاج في املنطقة
املقسومة ودوره في تقريب وجهات النظر وحسم األمر
قال الغامن» إذا كان هناك من تعليق على موضوع املنطقة
املقسومة ،فهو احلمد لله والشكر ،وهكذا حتل األمور بني
األشقاء واحلمد لله أن هذا األمر مت كما يجب أن يتم بيننا
وبني الشقيقة اململكة العربية السعودية».
وقال الغامن « أود أن أشكر أيضا القيادة السياسية في
اململكة العربية السعودية ،والدور الذي قمت به واجب
واستحقاق على « مضيفا « كل الشكر والتقدير لإلخوان
األفاضل في السلطة التنفيذية ووزارة اخلارجية وكل من
شارك في إنهاء هذا امللف وطيه إلى األبد».
وذكر الغامن ان هذا املوضوع انتهى بالطريقة التي يجب
أن ينتهي بها بني دولتني جارتني شقيقتني عالقتهما ببعض
عالقة مميزة ال يوجد لها مثيل في العالم أجمع معربا عن
شكره للطرفني على حل هذا املوضوع بهذا الشكل.

سؤاال برملانيا بعضها جاء الرد عليها وأخرى
تالعب بالرد وأسئلة ال ميكن ال��رد عليها.
ولفت ال��ى ان هناك تالعب ف��ي التعيينات
والتأخير في املشاريع مثل املطالع وجنوب
سعدالعبدالله.

وأوض���ح أن االس��ت��ج��واب م��ن  5محاور:
التراخي في تطبيق القانون وإه���دار املال
العام واإلضرار مبرفق حيوي وهو موضوع
املطار ومخالفة م��واد في الدستور وعرقلة
املشاريع التنموية وإساءة استخدام السلطة
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والتعسف إاه���دار امل��ال العام وس��وء إدارة
ال��وزي��رة ألزم��ة الطرق واإلدالء مبعلومات
غير صحيحة ،مبينا ان هذا االستجواب جاهز
منذ شهرأغسطس املاضي واطلع عليه بعض
النواب وكنا ننتظر الوقت املناسب

alwasat.com.kw

رئيس اللجنة :مجارير األمطار في املدينة فارغة  100باملئة

«البيئة البرملانية» تتفقد تصريف مياه األمطار
في مدينة صباح األحمد السكنية
قامت جلنة البيئة البرملانية بجولة تفقدية
في مدينة صباح األحمد السكنية مبشاركة مراقب
مجلس األمة النائب نايف املرداس ووزيرة األشغال
العامة وزي��رة الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
بوشهري للوقوف على آخر ما وصلت إليه األعمال
بشأن تصريف مياه األمطار والصرف الصحي.
وقال رئيس جلنة البيئة املهندس عبد الله فهاد
العنزي إن��ه ك��ان هناك قصور ف��ي التنسيق بني
اجلهات احلكومية املعنية ،مشيرا ً إلى التحذيرات
النيابية املتتالية من أن مجارير املنطقة ممتلئة
بنسبة .80%
وأشاد فهاد خالل جولة امس االول بأن مجارير
األم��ط��ار في مدينة صباح األحمد فارغة بنسبة
 ،100%الفتاً إلى أن ذلك اجن��از يحسب ل��وزارة
األشغال واجلهات العاملة.
وأشار مراقب مجلس األمة النائب نايف املرداس
إلى إجناز أكبر بركة مياه لتفادي السيول التي تأتي
من شمال املنطقة ،الفتاً إلى أن هناك أكثر من بركة
لتجميع األمطار.
وأوض��ح أن اجلولة كانت لتفادي ما حدث في
موسم األمطار السابق وما عانى منه املواطنون
من أضرار.
بدورها قالت وزي��رة األشغال العامة وزي��رة
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان بوشهري إن أعمال
حفر البحيرات التجميعية ملياه السيول في مدينة
صباح األحمد والتي قامت بها الهيئة العامة للطرق
قد اكتملت.

بوشهري وأعضاء جلنة البيئة البرملانية

وأضافت بوشهري أن هناك سدودا مت إنشاؤها
بالتعاون ما بني الهيئة العامة للطرق ووزارة
ال��دف��اع حلماية املدنية م��ن أي سيول استعدادا
ملوسم األمطار املقبل .وأكدت أن االستعدادات ملوسم
األمطار املقبل على ق��دم وس��اق وه��ي ليست فقط
متمثلة في إقامة بحيرات جتميعية وسدود وإمنا
ايضا من خالل تنظيف شبكات األمطار واملجارير
والعبارات على الطرق السريعة.
ولفتت إلى أن جهات وزارة األشغال والهيئة
العامة للطرق وبالتنسيق مع بلدية الكويت هي

التي تقوم بتلك االستعدادات ملوسم اخلير املقبل.
من ناحيته أكد املدير العام للهيئة العامة للبيئة
الشيخ عبد الله األحمد أن مياه الصرف الصحي
تتم معاجلتها من خالل محطات وزارة األشغال
ويتم التحقق من املياه املعاجلة اخلارجة من هذه
احملطات وتوجيهها بالشكل األمثل للهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية الستغاللها في األحزمة
اخلضراء بجوار املدينة .وق��ال إن هناك جوالت
مستمرة ملختبرات الهيئة ألخ��ذ عينات من املياه
املوجودة حول مدينة صباح األحمد السكنية.

الفضل« :بلطجة» القنصلية املصرية بالكويت ليست أخالق أبناء النيل
قال النائب أحمد نبيل الفضل إن أعمال البلطجة
واملافيا التي متارسها البعثة الدبلوماسية املصرية
بالكويت أصبح أم��را ً متكررا ً يدعو الى القلق وهو
أمر ال يعكس حتماً عمق وجتذر العالقات الكويتية
املصرية وال أخالق أبناء النيل.
فمن االعتداء على عسكري كويتي و حجز مدنيني
وضربهم واخذ ثبوتياتهم عنوة ،الى شتم الدولة
وال��ت��ع��دي على رم��وزه��ا بحجة مصرية أراض��ي
السفارة والقنصلية!

يعلم القاصي قبل الداني حبنا وتقديرنا ملصر
احلبيبة ،وبحجم احملبة يكون حجم العتب.
فتلك البعثة أدنى من أن ترسل لدولة في مجاهل
أفريقيا ناهيك عن دول��ة عربية صديقة وحليفة
يعتاش فيها ما يفوق  ٧٥٠ال��ف مصري معززين
مكرمني.
وقال :نطالب األخوة في جلنة اخلارجية استدعاء
وزي��ر اخلارجية ومطالبته اتخاذ أقصى التدابير
االحتجاجية واعالن عدم التعاون مع البعثة احلالية

وخصوصا اعضاء القنصلية واستبدالهم مبن يقدر
ويصون عمق العالقات التاريخية بني البلدين.
وثانيا ..على اخلارجية الكويتية اتخاذ اجراءات
مباشرة لترحيل القنصلية املصرية حاال من منطقة
السالم فقد ضاق اهلنا بهم وبتصرفاتهم ومماطلتهم
ذرع��ا .وق��ال الفضل تواصلت مع وزارة اخلارجية
جتاه ما حصل مع مواطن داخل القنصلية املصرية
وهناك إجراءات متت وال بد من مالحقة املعتدين من
قبل وزارة الداخلية

