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أصدر بيانا بشأن مستجدات الظروف األمنية والسياسية والعسكرية

مجلس األمة يدعو املواطنني واملقيمني إلى تقوية اجلبهة الداخلية ملواجهة األخطار
ب��ن��اء ع��ل��ى تكليف مجلس األم���ة ملكتب
املجلس في اجللسة اخلاصة التي عقدت في
 16مايو  ، 2019أص��در مجلس األم��ة بياناً
بشأن مستجدات الظروف األمنية والسياسية
والعسكرية في املنطقة فيما يلي نصه:
تابع مجلس األمة باهتمام بالغ التطورات
األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة بالغة
اخل��ط��ورة التي استجدت ف��ي نطاق منطقة
اخلليج العربي واإلقليم في ظل تنامي مخاطر
ان���دالع ن��زاع��ات مسلحة وت���أزم األوض���اع
سياسياً وأمنياً ،مما يتطلب معه اتخاذ أقصى
درجات احلذر واحليطة وتبني كافة اإلجراءات
الالزمة للحيلولة دون دخول املنطقة في حلقة
من النزاعات واخلالفات التي ستدمر الدول
والشعوب وك��ذل��ك القيام بكل م��ا م��ن شأنه
حماية املواطنني واملقيمني م��ن وي�لات تلك
املخاطر واألزمات.
وفي ضوء ما سبق ،فقد عقد مجلس األمة
جلسة خاصة ،بناء على طلب مقدم من أعضاء
املجلس في ي��وم اخلميس امل��واف��ق  16مايو
 2019ملناقشة الظروف األمنية والسياسية
والعسكرية املستجدة ف��ي ن��ط��اق منطقة
اخلليج العربي واإلقليم وبحث االستعدادات
احل��ك��وم��ي��ة للتعامل م��ع ت��ل��ك املستجدات
على ك��اف��ة األص��ع��دة السياسية واألمنية،
وبينّوا مدى حساسية التطورات وخطورتها
وبضرورة التعامل مع تلك املستجدات بشكل
بالغ اجلدية  ،كما استمع أعضاء مجلس األمة
إل��ى ع��رض من بعض ال���وزراء متعلق مبدى
جاهزية احلكومة للطوارئ في القطاع النفطي
واستعدادات وزارة التجارة (األمن الغذائي)
واستعدادات وزارة الصحة ووزارة اإلعالم.

مجلس األمة

وع��ل��ى ض��وء م��ا مت تطرحه ف��ي اجللسة
اخلاصة فقد أك��د أعضاء مجلس األم��ة على
النقاط التالية :تقدير وتثمني أعضاء مجلس
األمة للجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح حفظه الله ورعاه واملوقف الرسمي
لدولة الكويت في تعزيز األم��ن والسلم في
املنطقة والسياسة احلكيمة لسمو أمير البالد
ف��ي تبني احل��ي��اد اإليجابي جت��اه النزاعات
القائمة واحلرص على حل اخلالفات بصورة

سلمية وعن طريق احلوار.
تأكيد أعضاء مجلس األم��ة دعمهم لكافة
اخلطوات واإلجراءات التي يقوم بها سمو أمير
البالد حفظه الله واحلكومة من أجل تعزيز
أمن الكويت وشعبها ووقوفهم صفاً واح��دا ً
مع القيادة السياسية في مواجهة األخطار
واألزمات القائمة والقادمة.
ش��دد أعضاء مجلس األم��ة على ض��رورة
مضي احل��ك��وم��ة ق��دم��ا ف��ي استكمال أدوار
ال�����وزارات واجل��ه��ات احلكومية املختصة

بالدفاع املدني والطوارئ وإطالع املجلس أوالً
بأول بتلك االستعدادات ،على مبدأ الشفافية
واملكاشفة ،مع أهمية وضرورة تقوية جوانب
التنسيق والعمل املشترك بني كافة األجهزة
املختصة واملسؤولة عن الطوارئ مع أهمية
إنشاء جهاز متخصص يعهد إليه ملف إدارة
الطوارئ واألزمات.
أك���د أع��ض��اء م��ج��ل��س األم����ة ع��ل��ى أهمية
دور اإلع�ل�ام الرسمي ف��ي إط�لاع املواطنني
وامل��ق��ي��م�ين وب��ش��ك��ل واض����ح وش��ف��اف على
مستجدات ال��ظ��روف األم��ن��ي��ة والسياسية
احمليطة وتوجهات احلكومة للتعامل معها
واس��ت��ع��دادات ك��اف��ة أج��ه��زة ال��دول��ة حلالة
الطوارئ واألزمات ،وبأهمية إشراك املواطنني
واملقيمني ومؤسسات املجتمع املدني في تنفيذ
وإجناح خطط الطوارئ.
يدعو مجلس األم��ة امل��واط��ن�ين واملقيمني
ال��ك��رام إل��ى أهمية تدعيم وتقوية اجلبهة
الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي
سور الكويت األول بعد الله سبحانه ،ملواجهة
التحديات واألخطار  ،كما يؤكد املجلس على
ضرورة االستماع إلى توجيهات سمو األمير
ال��ذي ح��ذر م���رارا ً م��ن خ��ط��ورة م��ا يجري من
تطورات وأهمية الوعي وحتمل املسؤولية
الوطنية إزائها.
ونظرا ً الستمرار حالة الترقب واحلذر في
ظل التطورات األمنية والسياسية املتسارعة
فإن مجلس األمة يؤكد أنه يتابع باهتمام هذه
املستجدات وعلى أمت االستعداد لالجتماع
مجددا ً متى ما اقتضت الظروف والتطورات،
ملتابعة كافة املستجدات وبحث كيفية التعاطي
معها.

طالب العفاسي بأسباب اعتماد  46معاملة مخالفة للقانون

املال يسأل احلجرف عن جوانب إدارية وقانونية في اإلدارة العامة للجمارك
أعلن النائب بدر املال عن توجيه سؤال برملاني
إلى وزير املالية د .نايف احلجرف عن عدد من
األم��ور اإلداري��ة والقانونية في اإلدارة العامة
للجمارك.وطلب املال في سؤاله إفادته وتزويده
باآلتي:
 - 1يرجى تزويدي بصورة من مرسوم تعيني
نائب املدير العام للشؤون اجلمركية ،وموافاتي
باألسس التي مت على أساسها اختياره لهذا
املنصب وتزويدي بصورة عن الشهادة العلمية
لنائب املدير العام للشؤون اجلمركية متضمنة
مدة خدمته باإلدارة العامة للجمارك واملناصب
التي توالها طوال مدة خدمته باإلدارة.
 2مبوجب قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 41لسنة  2006وق��رار مجلس اخلدمة املدنية
رقم  6لسنة  2016يرجى موافاتي مبدى التزام
اإلدارة العامة للجمارك بتطبيق نظام البصمة
إلثبات احلضور واالن��ص��راف وه��ل مت تطبيق
نظام البصمة في بعض املواقع للحضور فقط
م��ن دون االن��ص��راف؟ إن ك��ان��ت اإلج��اب��ة نعم
فيرجى موافاتي بأسباب مخالفة قرارات مجلس
اخلدمة املدنية املذكورة سلفا وما اإلجراءات التي
اتخذمتوها جتاه املتسببني؟
 3يرجى موافاتي مبا مت بشأن املخالفةاملالية رقم  156 - 2017 2016املرصودة من
قبل دي���وان احملاسبة بشأن استمرار اإلدارة
العامة للجمارك بصرف بدلي النوبة والطعام
( 12ساعة) ،مع تزويدي بكشف تفصيلي عن
املوظفني الذين يتقاضون بدل النوبة  12ساعة
منذ تاريخ صرفه حتى تاريخه.
 - 4هل توجد مشاريع تنموية لدى اإلدارة
العامة للجمارك ضمن خطة التنمية للدولة؟
إذا كانت اإلجابة نعم فيرجى موافاتي بشرح
مفصل عن هذه املشاريع يبني من خالله املوقف
التنفيذي لها ،و إذا كانت اإلجابة (ال) فيرجى
موافاتي بأسباب عدم وج��ود مشاريع تنموية
وموافاتي عن اجلهة املسؤولة عن هذه املشاريع
التنموية باإلدارة العامة للجمارك.
 - 5ي��رج��ى م��واف��ات��ي بكشف تفصيلي عن
الوظائف اإلشرافية الشاغرة على مستوى مدير
ومراقب ورئيس قسم وبيان أسباب عدم تسكني
املوظفني املستحقني على ه��ذه الوظائف وما
األولوية املتبعة ب��اإلدارة العامة للجمارك في
تسكني املوظفني املستحقني لهذه الوظائف؟ وهل
ستقوم اإلدارة العامة للجمارك باستحداث هيكل
تنظيمي؟ إن كانت اإلجابة نعم فيرجى موافاتي
باإلجراءات التي متت حيال هذا األمر؟
 - 6من هي اجلهة املسؤولة عن عملية قبول
املتقدمني للدورات اخلاصة باملفتشني واملدققني
اجلمركيني؟ مع ضرورة تزويدي باآللية املتبعة
والشروط التي يتم على أساسها القبول لهذه
ال���دورات من عدمه؟ مع ت��زوي��دي بصورة عن
آخر كشف بأسماء املقبولني لهذه الدورات وهل
مت تشكيل جلنة مختصة ملقابلة املتقدمني لهذه
الدورات؟ إن كانت اإلجابة نعم فيرجى موافاتي
بنتائج وتوصيات اللجنة.
 - 7يرجى موافاتي بكشف تفصيلي بأعداد
وأسماء شاغلي املركبات احلكومية املصروفة
للعاملني ب��اإلدارة العامة للجمارك ومسمياتهم
اإلشرافية وتزويدي بالشروط واألحكام التي مت
على أساسها صرف هذه املركبات.
 - 8في يوم اجلمعة املوافق 2016/ 7/ 1
وفي تصريح صحفي جلريدة (الراي) أقر مدير
عام اإلدارة العامة للجمارك السابق بأن ميناء
الشويخ مخترق جمركيا ،وف��ي ال��ع��ام ذات��ه
هربت  13شاحنة من ميناء الشويخ من دون
اتباع اإلج��راءات اجلمركية ما ميثل ذلك مخالفة
صريحة للمادة  142و 143من قانون اجلمارك
املوحد رقم  2003 / 10وأن��ه في يوم الثالثاء
املوافق  5015 /5/ 5هربت شاحنة من ميناء

بدر املال

الشويخ من دون اتباع اإلج���راءات اجلمركية
باملخالفة للمادتني  142و 143م��ن قانون
اجلمارك املوحد رقم  2003 / 10وأنه في يوم
األحد املوافق  8/3/2016مت ضبط كمية خمور
خارج املنطقة اجلمركية من قبل وزارة الداخلية
قادمة من ميناء الشويخ املنطقة احلرة حتمل إذن
تسليم رقم  do/26016/swiksمن دون اتخاذ
اإلجراءات اجلمركية ،وأنه في يوم االثنني املوافق
 2014/9/1خرجت حاوية حتمل بيانا جمركيا
رقم  80720من دون تفتيش ومن ثم عودتها
بتاريخ  2014 / 9/ 3فارغة وكما نشر بوسائل
االع�لام املختلفة فقد مت ضبط مفتش جمركي
يعمل مبيناء الشويخ من قبل وزارة الداخلية
بتهمة الرشوة مقابل تسهيل تهريب للمنوعات
وأيضا نشر بوسائل اإلعالم خروج مركبة قادمة
للبالد عن طريق ميناء الشويخ محملة مبليون
حبة مخدرة من دون اتباع اإلجراءات اجلمركية
ومت ضبطها من وزارة الداخلية خارج املنطقة
اجلمركية ،لذا يرجى موافاتي بجميع اإلجراءات
التي اتخذت من قبل اإلدارة العامة للجمارك
جتاه املتسببني بهذه الوقائع ونتائج التحقيق
إن وجدت.- - 9هل هناك بوالص شحن وردت عن طريق
مطار الكويت الدولي منذ عام  2013حتى تاريخ
اإلج��اب��ة وخ��رج��ت ه��ذه الشحنات بطرق غير
قانونية؟ وه��ل مت س��داد الضريبة أو الرسوم
املستحقة عنها؟ إذا كانت اإلجابة نعم فيرجى
موافاتي باملستندات الدالة على ذلك ،كما يرجى
موافاتي باإلجراءات التي مت اتخاذها بشأن هذا
األمر وهل مت تشكيل جلنة للتحقيق؟ إن كانت
اإلجابة نعم فيرجى موافاتي بنتائج التحقيق
وإن كانت االجابة ال فيرجى موافاتي بأسباب
عدم تشكيل جلنة للتحقيق.
 - 10يرجى موافاتي عما إذا كانت األرض
واملباني واملستودعات مبنطقة الشحن اجلوي
مبطار الكويت الدولي تعود ملكيتها ل�لإدارة
العامة للجمارك أو إلى جهة حكومية أخرى مع
ضرورة تدعيم الرد باملستندات الدالة.
 - 11ه��ل مت ضبط أح��د امل��وظ��ف�ين ب���إدارة
اجلمرك اجل��وي يتقاضى مبالغ مالية من قبل
واف��د مقابل إدخ��ال ممنوعات عن طريق مطار
الكويت الدولي؟ إن كانت اإلجابة نعم فيرجى
موافاتي ببيانات املوظف وموافاتي باإلجراءات
التي مت اتخاذها بشأن ه��ذا األم��ر مع ض��رورة
موافاتي باملستندات الدالة على ذلك.
 - 12هل خرجت بضاعة مخالفة من املنطقة
اجلمركية (الشحن اجل��وي)؟ إن كانت اإلجابة
نعم فيرجى موافاتي بصفة املوظف اجلمركي
الذي ارتكب هذا العمل احلالية وهل متت إحالته
للتحقيق؟ إن كانت اإلجابة نعم فيرجى موافاتي

بنتائج التحقيق على أن تكون ال��ردود مدعمة
باملستندات الدالة.
 - 13هل توجد خدمات مساندة لعمليات
التفتيش والتحميل والتنزيل ونقل حمولة
الشاحنات في منفذ العبدلي؟ فإذا كانت اإلجابة
نعم يرجى حتديد اخلدمات املقدمة واجلهات
التي تقدمها ،وإذا كانت اإلج��اب��ة ال فيرجى
توضيح كيفية تقدمي اخلدمات في منفذ العبدلي
وذلك منذ عام  2013حتى تاريخه.
 14ه��ل توجد ش��رك��ات مت التعاقد معهالتقدمي خ��دم��ات م��س��ان��دة لعمليات التفتيش
اجلمركي والتحميل والتنزيل ونقل حمولة
الشاحنات في منفط العبدلي؟ إذا كانت اإلجابة
نعم فيرجى حتديد تلك الشركات وتزويدي
بالعقود املبرمة معها وحتديد املوقع الذي تتم
به هذه العمليات سواء كان املوقع داخل مركز
العبدلي أم خارجه ،وإذا كانت اإلجابة ال فيرجى
حتديد اجلهات التي تقوم بتلك اخلدمات وذلك
منذ عام  2013حتى تاريخه.
 - 15هل تتم عمليات حتصيل األموال مقابل
اخلدمات التي تقدم مبنفذ العبدلي؟ فإذا كانت
اإلجابة نعم يرجى موافاتنا بقيمة التحصيالت
منذ عام  2013حتى تاريخه وحتديد اجلهات
املستفيدة من ذلك التحصيل وحتديد اإلجراءات
املالية احملاسبية التي تتم جتاه هذه األموال مع
ضرورة تدعيم اإلجابة باملستندات الدالة.
 16ما السند القانوني ال��ذي على أساسهتتم عمليات التحصيل لألموال مقابل اخلدمات
التي تقدم في منفذ العبدلي احلدودي مع حتديد
اجلهة اإلدارية التي تقوم باإلشراف على عمليات
التحصيل؟ مع تزويدي باملستندات الدالة على
ذلك وذلك منذ عام  2013حتى تاريخه.
 17هل مت القبض على موظف باجلماركقام بتهريب املخدرات عن طريق منفذ العبدلي
أثناء فترة عمله؟ إذا كانت االجابة نعم فيرجى
موافاتي باإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة العامة
للجمارك حيال هذا األمر.
 18يرجى موافاتي بصورة ضوئية منعقود الصيانة والترميم اخلاصة مبنفذ العبدلي
منذ سنة  2013حتى ت��اري��خ��ه م��ع ض��رورة
تزويدي بكشف تفصيلي يبني من خالله نسبة
اإلجن��از في تنفيذ ه��ذه العقود وقيمة املبالغ
املصروفة.
 - 19ه��ل م��رت شحنة م��خ��درات م��ن دون
تفتيش عن طريق أحد املنافذ ومت ضبطها من قبل
وزارة الداخلية خارج املنفذ منذ عام  2013حتى
تاريخه؟ إذا كانت اإلجابة نعم فيرجى موافاتي
باإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة العامة للجمارك
حيال ه��ذا االم��ر ،وه��ل مت تشكيل جلنة حتقيق
بها؟ وإذا كانت اإلجابة نعم فيرجى موافاتي
بنتائج التحقيق.
 - 20هل م��رت شحنة من دون تفتيش عن
طريق منفذ العبدلي هي عبارة عن  20ألف حبة
من مادة الكبتاجون املخدرة ومت ضبطها من قبل
وزارة الداخلية خارج املنفذ؟ إذا كانت اإلجابة
نعم فيرجى موافاتي باإلجراءات التي اتخذتها
اإلدارة العامة للجمارك حيال هذا األم��ر ،وهل
مت تشكيل جلنة حتقيق بهذا الشأن؟ إذا كانت
اإلجابة نعم فيرجى موافاتي بنتائج التحقيق.
 - 21يرجى تزويدي بنتائج جلنة التحقيق
في واقعة اتهام موظف ال��رس��وم وفقا للقرار
اإلداري رق��م  3574لسنة  2018ال��ص��ادر عن
اإلدارة العامة للجمارك؟ وموافاتي عما إذا قد
مت تشكيل جلنة أخرى من عدمه بهذا الشأن ،إن
كانت اإلجابة نعم فيرجى تزويدي بنتائج عمل
هذه اللجنة.
 - 22ك��م ع��دد املستودعات اجلمركية في
ميناء ال��دوح��ة؟ وم��ن هي اجلهة املسؤولة عن
هذه املستودعات؟ وما الرابطة التعاقدية بني

مستثمري ه��ذه املستودعات واإلدارة العامة
للجمارك؟ مع ضرورة تزويدي بأسماء الشركات
أو اجلهات املستغلة لهذه املستودعات منذ تاريخ
إنشائها حتى تاريخه على أن تكون ال��ردود
مدعمة باملستندات الدالة.
 - 23يرجى موافاتي باإلجراءات التي اتخذتها
اإلدارة العامة للجمارك بشأن إحالة البضائع
إل��ى بيت امل��ال مبوجب م��ا ق��ررت��ه التعليمات
اجلمركية رقم  67لسنة  2011الصادرة بتاريخ
 2011 / 6 / 5واإلجراءات التي اتخذتها لتالفي
مالحظات ومخالفات دي��وان احملاسبة على أن
تكون مشفوعة باملستندات الدالة على ذلك.
 24ي��رج��ى م��واف��ات��ي ب��أس��م��اء اجل��ه��اتاملسؤولة عن املستودعات اجلمركية العامة
ب���اإلدارة العامة للجمارك وموافاتي بكيفية
متابعة أعمال ه��ذه املستودعات مع ض��رورة
تزويدي بكشف عن أسماء الشركات أو اجلهات
املستغلة لهذه املستودعات وما السند القانوني
ال��ذي مت على أساسه إب��رام مذكرات تفاهم مع
أصحاب هذه املستودعات؟ وهل يتسق هذا األمر
مع القواعد القانونية املقررة الستغالل أمالك
الدولة؟
 25هل صدر حكم نهائي في تاريخ /23 2012 /12ضد اإلدارة العامة للجمارك لصالح
إح��دى الشركات وذل��ك بتعويضها مببلغ قدره
 94.199.320أل��ف دينار؟ إن كانت اإلجابة
نعم فيرجى تزويدي بصورة عن احلكم وهل
مت تشكيل جلنة حتقيق ف��ي ه��ذا ال��ش��أن؟ إن
كانت اإلج��اب��ة نعم فيرجى ت��زوي��دي بنتائج
التحقيق اخلاصة باللجنة وإن كانت االجابة ال
فيرجى موافاتي بأسباب عدم التحقيق بهذا االمر
ومحاسبة املتسببني.
 26مبوجب القرار ال��وزاري رقم  16لسنة 2014ال��ص��ادر بتاريخ  2014 / 2 / 23مت
تشكيل جلنة للتفاوض مع الشركة املستثمرة
املتعاقدة مع اإلدارة العامة للجمارك وفقا لعقد
امل��زاي��دة رق��م 1ج/ش م2005/ 2004/1/
 ،ل��ذا يرجى تزويدي بالتقرير النهائي للجنة
املتضمن التوصيات والنتائج فضال عن موافاتي
بإجراءاتكم حيال هذه التوصيات.
 - 27هل تقوم الشركة املتعاقدة بسداد املبالغ
اإلضافية السنوية املستحقة ل�ل�إدارة العامة
للجمارك املقررة مبوجب امل��ادة رقم  83/2من
العقد 1ج/ش م 2005/ 2004/1/؟ إن كانت
االجابة ال فيرجى موافاتي باألسباب التي أدت
إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية؟
وهل مت ذلك بناء على قيام أحد املوظفني بالتنازل
عن هذه األموال العامة؟ وإن كانت اإلجابة نعم
فيرجى موافاتي بصفة هذا املوظف واإلجراءات
التي اتخذت نحوه وموافاتي باإلجراءات التي
اتخذتها اإلدارة العامة للجمارك في سبيل إلزام
الشركة املذكورة بسداد املبالغ
كما وجه النائب بدر املال سؤال برملاني إلى
وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
املستشار فهد العفاسي عن األسس التي اعتمدتها
وزارة العدل لالكتفاء بخصم  15يوما ملجازاة
مراقبة في إدارة للسجل العقاري قامت باعتماد
 46معاملة مخالفة للقانون.
وقال املال في سؤاله  :منى الى علمنا أن وزارة
العدل أصدرت القرار اإلداري رقم 2019/355
مبجازاة مراقبة في إدارة التسجيل العقاري
بخصم خمسة عشر يوما لثبوت مخالفتها أحكام
القانون رق��م  2005/5بشأن بلدية الكويت
وكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية املؤرخ في
 24/1/2016العتمادها  46معاملة على الرغم
من عدم صالحية الكتب املخالفة للقانون سالف
البيان والكتاب سالف الذكر ،كما انتهى القرار
إلى حفظ الشكوى املقدمة ضد مستشار وكيل
الوزارة لشؤون التسجيل العقاري.
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املويزري يسأل وزير الصحة
عن نقص أدوية السرطان
وجه النائب شعيب املويزري
سؤاال برملانيا إلى وزير الصحة
الشيخ د .ب��اس��ل احل��م��ود ،عن
األدوي���ة الناقصة التي تعطى
مل��رض��ى ال��س��رط��ان وكمياتها.
ونص السؤال على ما يلي:
 - 1م��ا األدوي�����ة الناقصة
التي تعطى ملرضى السرطان
وكمياتها؟ وم��ا التأثير الطبي
السلبي عليهم في عدم توافر هذه
األدوية الناقصة؟ وهل تباع هذه
األدوية في القطاع اخلاص؟
 - 2السيرة الذاتية ملدير مركز
حسني مكي اجلمعة للجراحة
التخصصية (م��رك��ز الكويت
ملكافحة السرطان) ونسخة من
قرار تعيينه مديرا.
 - 3السيرة الذاتية ملسؤول شعيب املويزري
الصيدلية في املركز مع نسخة
من قرار تعيينه.
 - 4السيرة الذاتية ملدير إدارة املستودعات الطبية مع نسخة من قرار
تعيينه.
 - 5جميع املخاطبات الرسمية الصادرة من مسؤول الصيدلية إلى مدير
املركز بشأن النقص في األدوية منذ تاريخ  1يناير  2018حتى تاريخ ورود هذا
السؤال.
 - 6جميع املخاطبات الرسمية الصادرة من مدير املركز بشأن النقص في
األدوي��ة إلى مدير إدارة املستودعات الطبية منذ تاريخ  1يناير  2018حتى
تاريخ ورود ه��ذا ال��س��ؤال ،كما اطلب تزويدي بنسخ من ردود مدير إدارة
املستودعات الطبية على هذه اخلطابات بشأن النقص في أدوية املركز.
 - 7ملاذا لم تشكل جلنة حتقيق ملعرفة املسؤول عن وجود نقص في أدوية
املركز أو أن هناك خلال في اإلجراءات اإلدارية؟
 - 8هل هناك نقص في املستهلكات الطبية في مركز الكويت ملكافحة
السرطان؟ يرجى اإلجابة عن جميع مختبرات املركز ،وما تأثير هذا النقص على
فحوصات املرضى؟
 - 9قرار تشكيل جلنة التحقيق في عهد الوزير األسبق د.على العبيدي بشأن
األدوية املزورة التي حتدث عنها مدير املركز في ذلك الوقت ،كما أطلب تزويدي
بصورة من محضر التحقيق ونتائج وتوصيات اللجنة.

ال�ب��اب�ط�ين ل��وزي��رة األش �غ��ال :مل��اذا
ت�ق��اع�س��ت احل �ك��وم��ة ع��ن تنفيذ
مشروع املترو؟
وج���ه ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��وه��اب
البابطني س���ؤاالً برملانياً إلى
وزي��رة األشغال العامة وزيرة
ال����دول����ة ل���ش���ؤون اإلس���ك���ان
د.جنان بوشهري ،عن العوائق
التي ظهرت ح�ين ال��ب��دء فعليا
بإجناز مشروع املترو ،وما آل
إليه العمل في املشروع.ونص
السؤال على ما يلي:
بدأ احلديث عن إنشاء مترو
أنفاق في الكويت في عام ،1986
وظهرت أول دراسة عام 1995
أعدتها بلدية الكويت وأدرجت
ضمن املخطط الهيكلي للكويت
بالبدء في إنشاء خط سكة حديد
(م��ت��رو) ي��رب��ط م��ن��اط��ق سكن
املقيمني مبناطق عملهم حتى
ينخفض الطلب على السيارات عبدالوهاب البابطني
اخلاصة ولتقليل التلوث البيئي
الصادر عنها ،ولكون وسائل املواصالت من أهم معايير الراحة داخل املدن
الكبرى ما يستوجب احملافظة على معدالت الراحة احلالية ،بل زيادتها وليس
خفضها.
ووافق مجلس الوزراء في يونيو من عام  2004على مشروع إنشاء شركة
مساهمة عامة للسكك احلديدية مطلقا بذلك قطار املشروع الطموح الذي يربط
جنوب الكويت واملوانئ اجلنوبية باحلدود الشمالية واملوانئ الشمالية حتى
احلدود مع العراق ،وقال وزير التجارة والصناعة األسبق عبدالله الطويل إن
الفكرة كانت موجودة منذ أواخر السبعينات من القرن املاضي إال أن الوزارة
بادرت في حتريك املشروع من خالل إنشاء شركة مساهمة عامة تأخذ الشركات
املتخصصة في النقل ،إضافة إلى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
نسبة ( )٪ 30منها وتطرح ( )٪ 70من األسهم لالكتتاب العام ،على أن يبادر
املؤسسون في وضع دراسة اجلدوى االقتصادية لهذا املشروع.
وفي أواخر العام  2006جلبت عروض الشركات إلى الكويت ،واستقر األمر
على شركة إنكو االسبانية لوضع اخلطة الرئيسة ملشروع املترو وسكك احلديد،
وأرسلت اخلطة إلى وزارة املواصالت آنذاك.
وصرح رئيس اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات عادل
الرومي في فبراير  2012أن اجلهاز يسرع اخلطى في املشروع اجلديد اخلاص
بنظام النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون من ()69
محطة ( )٪ 16منها حتت األرض وبطول إجمالي للشبكة يبلغ نحو ()160
كيلومترا.
وحسب خطة التنمية التي أقرت عام  2015رصدت ميزانة مببلغ ()20
مليار دوالر لشبكة املترو على أن تبدأ اإلنشاءات في  .2017لذا يرجى إفادتي
وتزويدي باآلتي:
 1ما آل إليه العمل في مشروع املترو؟ مع تزويدي بنسخة من جدول إجنازاملشروع.
 2ملاذا تقاعست حكومة دولة الكويت عن تنفيذ مشروع املترو في ظل خطةالتنمية والرؤية اجلديدة للدولة وعدم إميانها بضرورة ربط املنافذ احلدودية
في املدن واملناطق احلالية واجلديدة بشبكة املترو ،وباعتباره أحد األجزاء
املهمة التي اعتمدت ضمن املشاريع التنموية اجلديدة منذ إنشائها ،واعتماد
تلك املشاريع على وجود محطات املترو ضمن املخطط األساسي كمدينة صباح
السالم اجلامعية (الشدادية) ،ومساهمة املترو في تقدمي خدمات كثيرة منها
تقليص املساحات املخصصة ملواقف السيارات والتي دونه ستواجه اجلامعة
أزمة حقيقية في مواقف سيارات الطلبة؟
 3ما العوائق التي ظهرت حني البدء فعليا بإجناز مشروع املترو تزامنا معاملشاريع األخرى التي تعتمد مخططاتها على مشروع املترو؟
 - 4هل تلقت احلكومة أي اعتراضات من قاطني املناطق السكنية التي مير
فيها املترو إلنشائه؟
 - 5هل سيطرح تنفيذ املشروع لالستثمار عن طريق الشراكة مع القطاع
اخلاص؟

