
ريا�ض عواد

تعهد النائب عمر الطبطبائي مبحاسبة وزير العدل وزير 
الدولة لشؤون مجلس االم��ة فهد العفاسي اذا لم يحاسب 
املسؤولني عن الفساد بهيئة ش��ؤون القصر واملشتبهني 
بالتعدي على 13 مليون دينار وعدم حتصيل 7 ماليني دينار 
ووبيع وش��راء عقارات الشركات التابعة للهيئة وامل��درة 

لالرباح في سبيل حتقيق منافع شخصية .
 ق��ال الطبطبائي في تصريح صحفي باملركز االعالمي 
ملجلس األم��ة : »ل��الس��ف ان حت��وم الشبهات ح��ول بعض 
الشركات التي ترتبط بشؤون القصر وام���وال االي��ت��ام«.
وأضاف :« واقول للمسؤوليني هل تظنون ان االيتام ليس لهم 

ظهر »رب العاملني ظهرهم وبإذن الله من بعده نحن ظهرهم  .
واوض��ح الطبطبائي قبل فترة قابلت اح��د الوكالء ومت 
تبليغ الوزير املعني وقام بتشكيل جلنة حتقيق قبل ثالثة 
اشهر ،وسؤالي هل املوضوع دفن في جلنة التحقيق فنحن 

حتى االن لم مرى اي نتيجة .

وبني الطبطبائي انه قبل ثالثة اشهر ابلغ هيئة شؤون 
القصر بشبهات اختالسات من أم��وال االيتام مببلغ يقدر 
ب�12 مليون دينار  عن طريق احد الشركات التابعة لشؤون 
القصر ،الفتا الى انه بعد ان أبلغت الهيئة ظهرت شبهة قضية 
اختالس اخرى من ذات املجموعة مقابل سكوت منثلي هيئة 
ش��ؤون القصر اال شخص واح��د طلبوا منه االمتناع فتقدم 
بإستقالته . واضاف الطبطبائي » ال يقولون ان في دراسات 
لشراء شركات عقارية باخلارج فهذه الشركات من وهم فقد 
مت تبديد وبيع عقارات االيتام امل��درة واكثر من  80%  من 
هذه العقارات مت بيعها حسب اخر ميزانية وهذا ما ادى الى 
انخفاض إيرادات الهيئة ،متسائال ملاذا تباع العقارات املدرة 
لالرباح ؟ واموال الهيئة من اين يتم اخلصول عليها ؟ وهل 

هذه اموال القائمني  على الهيئة ام اموال القضر  ؟.
وكشف الطبطبائي انه بعد فحص االوراق املتعلقة بالهيئة 
وجد ان هناك مبلغ 7 مليون دينار غير محصلة لدى طرف 
ذات صلة و مالحظة من مدقق احلسابات  ورغم ذلك القائمني 

على الهيئة صامتني ول��م يتم حتصيل ه��ذا املبلغ ،مشيرا 
ال��ى ان��ه ه��ؤالء الذين حت��وم حولهم شبهات يبحثون عن 
الشركات التابعة للهيئة  التي حتتوي اموال ويدخلون بها 
ثم ويأسسون شركات عقارية في لندن لشراء هذه العقارات 
التي تدر ام��وال للهيئة وهذه العمليات جميعها من طراف 
ذات صلة ومسؤول شؤون القصر صامت وشخص غريب 
مت تعينه الدارة الشركة التباعة للهيئة وجد هذه التحركات 
الغريبة فقدم إستقالته واملسؤول االول في شؤون القصر عن 
هذا املوضوع مت إحالته لتحقيق وهذا ال يكفي ويجب ايقافه 

عن العمل واحالته للنيابة اذا ثبت هذا االمر .
وشدد الطبطبائي ان كل مسؤول يعلم عن هذا املوضوع 
وصمت يجب ان يتم ايقافه عن العمل واحالته للنيابة 
،مؤكدا ان الوزير العفاسي عليه مسؤولية كبيرة اليوم 
فإذا لم يحاسب هؤالء املسؤوليني عن هذا الفساد في هيئة 

شؤون القصر سنحاسبه .
ومن جهة اخرى قال الطبطبائي  ان » اإلنتظار  البنائنا 
واخواننا خريجي اجلامعة حلصولهم على وظائف امر 
غير مبرر وكذلك  تعينهم في جهات بعيدة كل البعد عن 
تخصصه امر غير مبرر ، مشيرا الى خريجي هندسة النفط 
قبل ايام نظموا اعتصام لعدم تعيينهم وانا استغرب كسيف 
لطالب يدرس تخصص الربع سنوات وال يقبل في اجلهة 

الوحيدة لهذا التخصص .
وتابع الطبطبائي باملنطق ال يجوز ان نخرج طلبة 
في تخصصات وال يجدون لهم وظائف وه��ذه مسؤولية 
احلكومة لذلك تقدمنا بطلب جلسة خاصة لوضع حل جذري 
لهذا املوضوع فشباب يريدون ال��زواج وال يستطيعون 
فهناك فهم خاطئ للتوظيف فهو ليس تكديس اخلريجني 

بالوزارات .
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عمر الطبطبائي

7 ماليني أخرى  13 مليون دينار وعدم حتصيل  مؤكدًا التعدي على 

الطبطبائي:  فساد باملاليني في هيئة شئون القصر 
وعلى الوزير محاسبة سراق أموال اليتامى 

»زين«  في  األقسام  رؤساء  ضد  واملرضى  املوظفني  شكاوى  عن  يسأل  العازمي 
وجه النائب حمدان العازمي سؤاال إلى وزير 
الصحة الشيخ د. باسل احلمود، عن الشكاوى 
املرفوعة مباشرة إل��ى مدير منطقة الصباح 

الصحية ضد رؤساء األقسام في مستشفى زين.
 ون���ص ال���س���ؤال ع��ل��ى م���ا ي��ل��ي:من��ى إل��ى 
علمي وج��ود شكاوى من املوظفني واملرضى 

ف��ي مستشفى زي��ن ض��د رؤس���اء األق��س��ام في 
املستشفى.

 لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1 - ع��دد شكاوى املوظفني وامل��رض��ى ضد 
رؤساء األقسام التي تلقتها إدارة املستشفى منذ 
يناير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع 

تزويدي بنسخة من هذه الشكاوى ومن نتائج 
التحقيق.

 2 - عدد الشكاوى املرفوعة مباشرة إلى مدير 
منطقة الصباح الصحية ضد رؤس��اء األقسام 
في مستشفى زين منذ يناير 2018 حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال من املرضى أو اإلداري��ني أو 

الفنيني أو املراجعني أو العاملني في املستشفى، 
مع تزويدي بنسخة منها ومن نتائج التحقيق.

 3 - نسخة من القرارات اإلدارية بالعقوبات 
املوقعة على رؤساء األقسام في مستشفى زين 
منذ يناير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال 

إذا وجدت.

»امليزانيات« ناقشت مالحظات 
ديوان  احملاسبة على بيت الزكاة 

ق��ال رئيس جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي عدنان سيد 
عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت 
بحضور وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
البلدية ملناقشة مشروع ميزانية 
ميزانية بيت الزكاة للسنة املالية 
اجلديدة 2020/2019 وحسابه 
اخلتامي للسنة املالية املنتهية 
2018/2017 ومالحظات ديوان 
احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني 

بشأنه.
ناقشت اللجنة ما يعانيه بيت 
ال��زك��اة م��ن ضعف ف��ي الرقابة 
الداخلية بشأن عملية التعاقد 
وال����دورة املستندية لها م��ن ما 

أوردت��ه مالحظات اجلهات الرقابية في هذا اجلانب وض��رورة وضع السياسات 
اإلداري��ة الكفيلة بالتحقق من سالمة سير أعمال العقود وم��دى استحقاقها ألي 

غرامات إن وجدت عن اإلخالل بالشروط التعاقدية.
وضرورة تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق في البيت بحيث تشمل رقابته 
اجلوانب اإلدارية واملالية وتغطية استثمارات البيت وأعمال مكتب القاهر التابع 
لبيت الزكاة وذلك الرتفاع نسبة املخاطر في أعماله وفق ما أورده ديوان احملاسبة 

من مالحظات.
وأكدت اللجنة فيما يتعلق بأموال الزكاة واخليرات وأوجه الصرف منها ضرورة 
سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة أوجه القصور في العمليات االستثمارية 

للبيت حتى ال تتعرض أموال املتبرعني للضرر.
حيث سبق وأن اللجنة حتفظت اللجنة على األداء االستثماري بشكل عام من واقع 
تقرير ديوان احملاسبة ، مع  ضرورة أن تقتصر هذه االستثمارات على االستثمارات 
ذات املخاطر املنخفضة والقابلة للتخارج السريع دون حتقيق خسائر وأهمية 
صرف الفوائض الناجتة من معونة الدولة على وجه اخلصوص للمستحقني بدال 
من استثمارها  خاصة وأن االستثمار ليس من أه��داف املعونة، وسبق أن بينت 

اللجنة هذا األمر مرارا.
كما أكدت اللجنة االلتزام بتوصية جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي بعدم 
صرف أي أجور أو مكافآت ملوظفي البيت من ميزانية الزكاة واخليرات وأن يقتصر 
الصرف لهم من امليزانية العامة للبيت ، وسرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إقرار 
اللوائح والضوابط الالزمة من ديوان اخلدمة املدنية لضبط عملية الصرف على تلك 
املكافآت بالتوافق مع التحفظات الواردة في امليزانية واشتراطات اجلهات الرقابية. 

يقترح تركيب كاميرات مراقبة لتتبع من يتلف ممتلكات الدولة

الفضل يقترح مراقبة ممتلكات 
الدولة وتغرمي من يقوم بإتالفها

 أعلن النائب أحمد نبيل الفضل عن تقدميه اقتراحا برغبة لتركيب كاميرات 
مراقبة لتتبع من يقوم بإتالف ممتلكات الدولة وتغرميه على االفعال التخريبية.

نص االقتراح على ما يلي:
 ملا كانت املواقع السياحية التابعة لشركة املشروعات السياحية تعتبر متنفسا 
للمواطنني واملقيمني. ولتطوير املواقع السياحية تقوم الدولة بصرف اموال طائلة 
الستقطاب الناس وتلك االموال تعتبر حقا للشعب وامواال عامة حمايتها وصونها 
واجب وطني ودستوري. وهذه املواقع حتتاج إلى مراقبة دائمة على مدار الساعة 
وااليام.لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي : يجاز ويرخص للهيئة العامة 
للبيئة بالتنسيق مع شرطة البيئة تركيب كاميرات مراقبة لتتبع من يقوم بتلف 

ممتلكات الدولة وتغرميه على األفعال التخريبية

الدالل يقترح إنشاء جسر مغطى يربط 
مواقف املقهى الشعبي باملستشفى األميري

أعلن النائب محمد الدالل عن تقدميه اقتراحا برغبة إلنشاء جسر مغطى ومكيف 
يربط مواقف سيارات املقهى الشعبي باملستشفى األميري.ونص االقتراح على ما 

يلي:
 نظًرا الزدياد عدد املرضى واملراجعني في املستشفى األميري إضافة إلى وجود 
الكادر الطبي والعاملني في املستشفى ونظراً لقلة وجود مواقف سيارات للفئات 
املذكورة وحرصاً على تسهيل حركتهم وعلى سالمتهم وعدم تعرضهم حلوادث 
خالل عبورهم لطريق اخلليج العربي املقابل للمستشفى إضافة إلى تعرضهم 
ألشعة الشمس احلارقة في فترة الصيف وتقلبات الطقس األخرى.فإننا نتقدم 
باالقتراح برغبة التالي : إنشاء جسر مغطى ومكيف يربط مواقف السيارات 

اخلاصة باملقهى الشعبي بجانب سوق شرق مبستشفى األميري.

 ماجد املطيري : مشروع مدينة 
احلرير دولة داخل دولة 

رأى النائب ماجد املطيري أن مشروع قانون املدينة االقتصادية الشمالية أو 
مدينة احلرير  سيؤسس دولة داخل الدولة مؤكدا أن االنطباع تنامى لدى الغالبية 
بعدما اتضح أن املشروع يعطي الهيئة العامة للمدينة جميع اختصاصات الوزارات 
واجل��ه��ات احلكومية واملؤسسات والهيئات العامة والبلدية ومينحها كذلك 

اختصاصات املجلس البلدي، ومثل هذه األمور تبعث القلق في النفوس  .
وق��ال املطيري في تصريح صحافي نحن مع إجن��از القوانني وم��ع املشاريع 
التنموية التي تساهم في تطوير مرافق الدولة ولكننا ال نقبل مبشروع  تشوبه 
التعقيدات واملالبسات وحتيطه الشبهات ومخالفة الدستور والقانون واملنظومة 
األخالقية واالجتماعية وفي الوقت نفسه نحن ضد هيمنة الدولة املطلقة على 
املشاريع ألن مدينة احلرير لهاهيئة لها صالحيات كبيرة ومعينة من قبل احلكومة 
وتتصرف بطريقة وكأنها دولة داخل دولة مطالبا بالتروي وعدم االقدام على هذا 

املشروع إذا  لم يقدم بصورة مدروسة ذات استراتيجية واضحة.
واكد املطيري جميعنا يستشعر االختالالت االقتصادية وعدم تنويع مصادر 
الدخل وزحف باب الرواتب على امليزانية العامة للدولة ونشد على يد احلكومة إن 
قدمت مشاريع تعالج هذه االختالالت ولكن عليها أن تعرف أن هناك ثوابت ال ميكن 
املساس بها وأولها تعاليم الشريعة اإلسالمية واملساس بالدستور والتعدي على 
أموال الشعب وخيراته موضحا وما دام املشروع في رؤاه األولية فعلى القائمني 
عليه تقدمي رؤى فنية ذات بعد اقتصادي تعمل على تنويع مصادر الدخل وال تكرس 
االحتكار والهيمنة احلكومية على املشاريع وكما ذكرت آنفا نحن لسنا ضد أي 
مشروع يكون له دور في زيادة مدخوالت الدولة او ايجاد بديل اخر للدخل ، ولكننا 

ضد االقتراب من هوية املجتمع الكويتي احملافظ.

عدنان عبدالصمد 

.. ويسأل وزير النفط عن إجراءات صرف مكافأة 
نهاية اخلدمة لقيادات مؤسسة البترول

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤاال إلى وزير النفط 
وزي��ر الكهرباء وامل��اء د. خالد الفاضل، عن اإلج��راءات 
املتبعة لصرف مستحقات مكافأة نهاية اخلدمة للقيادات 

النفطية في مؤسسة البترول.ونص السؤال على ما يلي:
 منى إلى علمي أن مؤسسة البترول صرفت مستحقات 
نهاية خدمة لبعض ال��ق��ي��ادات النفطية التي وردت 
أسماؤها وأدينت في تقرير اللجنة الفنية املكلفة من 
مجلس ال��وزراء للتحقق فيما جاء مبحاور استجواب 

وزير النفط السابق بخيت الرشيدي.
 كما منى إلى علمي أيضا أن أحد املذكورين أعاله من 
القياديني حصل على مبلغ يقارب املليون دينار كويتي 
خ��الل الفترة القليلة املاضية في الوقت ال��ذي ال تزال 
اللجنة القضائية حتقق فيما ورد في تقرير اللجنة الفنية 
سالفة الذكر وذكر في الفقرة )17( من الئحة اجلزاءات 
في املؤسسة عقوبة الفصل من اخلدمة لكل من يرتكب 
خطأ جسيم يلحق أض��رارا باملؤسسة مع الرجوع على 
املخالف في جميع األحوال بكافة األضرار املترتبة على 

املخالفة.لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1 - نسخ من الئحة الصرف املالية ملستحقات نهاية 

خدمة القيادات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية.
 2 - نسخة من الئحة صالحيات املعينني العتماد 
صرف مستحقات مكافأة نهاية اخلدمة للقيادات النفطية 

في مؤسسة البترول الكويتية.
 3 - نسخة من اإلجراءات املتبعة في الشؤون اإلدارية 

لصرف املكافأة.
 4 - نسخة من اإلجراءات املتبعة في الشؤون املالية 

لصرف مستحقات مكافأة نهاية اخلدمة للقيادات النفطية 
في مؤسسة البترول الكويتية بشكل عام وباإلجراءات 

املتبعة على وجه اخلصوص للمذكورين أعاله.
 5 - نسخة من اإلجراءات املتبعة في التعامل مع إدارة 
الرقابة املالية بوزارة املالية إلجراءات صرف مستحقات 
مكافأة نهاية اخلدمة للقيادات النفطية في مؤسسة 

البترول الكويتية.
 6 - نسخة من قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية العتماد صرف )الباكيدج( لبعض القيادات 
النفطية الذي أشير إليهم في تقرير اللجنة الفنية املشكلة 

للتحقيق مبحاور استجواب وزير النفط األسبق.
 7 - هل هناك قيادات نفطية انتهت خدمتهم خالل 
السنة املالية 2019/2018 ول��م يصرف لهم قيمة 
)الباكيدج(؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى ذكر 

مناصبهم، وقيمة )الباكيدج( لكل منهم.
 8 - في حال انتهاء تقرير اللجنة القضائية بتأييد ما 
جاء في تقرير اللجنة الفنية املكلفة من مجلس الوزراء 
وإدان��ة بعض القيادات النفطية، كيف ستقوم مؤسسة 
البترول الكويتية بتطبيق الئحة اجلزاءات فيما يخص 
التسبب في خسائر مادية للمؤسسة؟ وهل ستفصل 
املؤسسة القيادات النفطية الذين ثبتت إدانتهم وال 

يزالون على رأس عملهم؟
 9 - ه��ل واف��ق��ت املؤسسة على ق��رار نهاية خدمة 
القيادات النفطية وصرفت مستحقاتهم املالية في الوقت 
الذي ال تزال فيه اللجنة القضائية حتقق في قرار إدانة 

اللجنة الفنية املشكلة من مجلس الوزراء

قال النائب اسامه الشاهني أن عدد النواب املوقعني على 
طلب تخصيص جلسة خاصة ملناقشة قضية التوظيف بلغ 1٨ 

، مشيرا إلى أن املجلس سينظر في الطلب خالل جلسة اليوم.
 وأكد الشاهني في تصريح في املركز االعالمي ملجلس األمة 
ضرورة التنسيق مع احلكومة وبقية النواب وجلنة التنمية 
البشرية للخروج بتوصيات عملية وأال تقتصر املناقشة على 

مجرد فضفضة وكالم عابر.
 وأوضح الشاهني أن عددا من املواطنني والنقابات تفاعلوا 
مع الطلب وزودوه بالعديد من املالحظات واملقترحات سيتم 

رفعها في مسودة التوصيات بعد املناقشة.
 واعتبر الشاهني ان معاناة املواطنني في أزمة التوظيف 
لها أكثر من جانب اولها نسبة املواطنني والوافدين العاملني 
في القطاعني العام واخلاص، وعدم مالءمة مخرجات التعليم 
الحتياجات سوق العمل، إضافة إلى نقص الوظائف مقارنة 

بعدد طلبات التوظيف املقدمة .
 وضرب الشاهني مثاال بأن هناك هيئة تقدم لها 9 آالف طلب 
توظيف بينما فيها 110 درجات وظيفية باإلضافة الى هيئة 
مالية تقدم لها ٧٦٥ طلبا بينما الدرجات املتاحة 2٨ درجة 

وظيفية فقط .
 وأشار إلى ان هناك خلال واضحا في التوظيف احلكومي 
حيث يوجد ٨2٥ صيدليا وافدا و٥99 اداريا غير كويتي و2٥ 
أل��ف مم��رض ومم��رض��ة واف��دي��ن ف��ي وزارة الصحة ويوجد 
أي��ض��ا3200 م��ؤذن وام���ام وخطيب غير كويتي ف��ي وزاره 
االوق���اف و134٦ وظيفة تربوية مساندة م��ن أخصائيني 

نفسيني واجتماعيني وأم��ن��اء مكتبات ومسؤولي تقنيات 
تربوية في وزارة التربية مؤكدا أن هذه اآلالف من الوظائف من 

املمكن ان يشغلها مواطنون.
 وطالب الشاهني احلكومة بأن تعالج بجدية هذا امللف وان 
تربط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية متمنيا ان يكون 
هذا الطلب هو بداية حلل هذه االزمة اخلانقة وتخفيف معاناة 

الوطن واملواطنني منها .
 واعتبر ان هناك تخبطا في سياسات احلكومة حيث يوجد 
ب��طء في توظيف الكويتيني في القطاع اخل��اص أيضا كما 
أن الدعم احلكومي ألصحاب التراخيص املنزلية »متناهية 

الصغر« لم يصرف حتى اآلن.
 واستغرب الشاهني عدم تقدمي ك��ادر للعاملني في هيئة 
القوى العاملة بعد دمج برنامج إعادة الهيكلة بها وَلم تنفذ 

وعودها للنواب وملوظفي الهيئة بهذا الشأن حتى اآلن .
من جانب آخر أكد الشاهني انه سيلبي دعوة احتاد عمال 
ال��ب��ت��رول وال��ص��ن��اع��ات البتروكيماوية حل��ض��ور وقفتهم 
التضامنية مساء اليوم في مقر االحتاد باألحمدي من اجل دعم 

مطالب خريجي هندسة البترول وجميع املطاَلب العمالية

كما وجه النائب أسامة الشاهني سؤالني إلى وزيرة األشغال 
العامة وزي��رة الدولة لشؤون اإلسكان د. جنان بوشهري 
عن إج���راءات إص��الح ال��ش��وارع الداخلية والطرق الرئيسة 
والسريعة ، وأيضا عن اإلجراءات التنفيذية التي مت اتخاذها 
بناء على ما كشفته األمطار من أوج��ه القصور واخللل في 

املناطق واملدن السكنية. ونص السؤال األول على ما يلي: 
ملّا كانت احلكومة قد صرفت مبالغ مناقصات عامة إلنشاء 
وصيانة الطرق واألنفاق واجلسور طوال السنوات العشر 
املاضية منذ عام 2007 حتى عام 2017 والتي بلغت تكلفتها 

ما يقارب 20 مليار دينار.
 وملّ��ا كانت أح��وال ال��ش��وارع الداخلية والطرق الرئيسة 
والسريعة سيئة بشكل عام، والتي أدت -وما زالت تؤدي- إلى 
بالغ الضرر باألرواح واملمتلكات واملركبات، وخاصة في ظل 
هطول األمطار في موسمي الشتاء للعام احلالي 2019/2018 

والعام املاضي 2018/2017.
 يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي :

 1( كم عدد جلان التحقيق التي ُشكلت بهذا الشأن سواء 
كانت في وزارة األشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري أو غيرها من اجلهات؟ يرجى تزويدي بقرارات تلك 

اللجان ونتائجها.
 2( ما اإلجراءات التنفيذية -الفنية- التي مت اتخاذها بناء 

على ما كشفته األمطار من أوجه القصور واخللل؟
 3( هل متت معاقبة أي موظف عمومي -مهندس موقع أو 
مسؤول تسلم موقع أو غيره- بشأن اخللل والضرر احلاصل 

بالطرق؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي: نظراً ملا كشفته أمطار 
فصل الشتاء في عام 2019/2018 اجل��اري وفصل الشتاء 
في العام 2018/2017 املاضي من خلل في تصريف السيول 
ومياه األمطار في ع��دد من املناطق وامل��دن السكنية.يرجى 

إفادتي باآلتي :
 4( هل مت تشكيل جلان حتقيق في املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية أو غيرها بهذا الشأن في السنتني املذكورتني؟ في 
حال اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بتلك اللجان وقراراتها 

ونتائجها.
 5( ما اإلجراءات التنفيذية -الفنية- التي مت اتخاذها بناء 
على ما كشفته األمطار من أوجه القصور واخللل في املناطق 

واملدن السكنية؟
 6( مل��اذا لم يتم إنشاء خزانات لتخزين مياه األمطار في 
مدينة الشيخ صباح األحمد السكنية رغ��م التنبيه املتكرر 

ملصممي املدينة السكنية اجلديدة ألهمية ذلك؟
 7( هل متت معاقبة أي موظف عمومي -مهندس موقع أو 
مسؤول تسلم موقع أو غيره- بشأن اخللل والضرر احلاصل 

باملناطق واملدن السكنية؟

أسامة الشاهني

سأل وزيرة األشغال عن إجراءات إصالح الطرق والبنية التحتية للمناطق السكنية

18 نائبًا يطلبون جلسة خاصة ملناقشة قضية التوظيف  الشاهني: 


