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استعرض مجلس االم��ة ف��ي جلسته 
العادية أمس خمس رسائل واردة إليه من 
سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد ، 
ومن تلك الرسائل رسالة يشكر فيها سمو 
االمير رئيس وأعضاء مجلس األمة على 
تهنئتهم لسموه مبناسبة رف��ع االيقاف 
النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية 
من قبل اللجنة األوملبية الدولية، ورسالة 
اخرى من سمو االمير يشكر فيها رئيس 
وأعضاء مجلس األمة على تهنئتهم لسموه 
مبناسبة تعافيه من ال��ع��ارض الصحي 
ومب��ا تكللت به الفحوصات الطبية من 

توفيق وجناح.   
واس��ت��ع��رض اي��ض��ا  رس��ال��ة م��ن سمو 
االمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس 
األم���ة على تهنئتهم لسموه مبناسبة 
ال��ذك��رى اخل��ام��س��ة ع��ل��ى ق��ي��ام منظمة 
االمم املتحدة بتسمية الكويت مركزا 
للعمل اإلنساني وإطالق لقب قائد العمل 
اإلن��س��ان��ي ع��ل��ى س��م��وه.   ورس��ال��ة من 
سمو االمير يشكر فيها رئيس وأعضاء 
مجلس األمة على تهنئتهم سموه مبناسبة 
مغادرته املستشفى بعد إمتام الفحوصات 
الطبية املعتادة التي تكللت بتوفيق من 

الله تعالى بالنجاح.   
أما الرسالة األخيرة التي استعرضها 
املجلس فشكر فيها سمو االمير رئيس 
وأع��ض��اء مجلس األم���ة ع��ل��ى تهنئتهم 
لسموه مبناسبة عودته الى أرض الوطن 
بعد استكمال الفحوصات الطبية التي 
تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق 

والنجاح.
واردة  رسائل   6

وواف���ق مجلس األم��ة على 6 رسائل 
واردة إليه.ومن تلك الرسائل رسالة من 
وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس 
األم��ة املستشار الدكتور فهد العفاسي 
يطلب فيها تخصيص جزأين من إحدى 
اجللسات يكون أحدهما إلحاطة أعضاء 
مجلس االم���ة مب��ا مت ب��ش��أن اخل��ط��وات 
التي قامت بها احلكومة إلصالح الطرق 
امل��ت��ض��ررة م��ن األم��ط��ار واجل���زء اآلخ��ر 
لتطورات مشاريع اإلس��ك��ان والطلبات 
اإلسكانية واإلج��راءات املتخذة في إطار 
متابعتها على أن يفوض مكتب مجلس 

األمة لتحديد موعد اجللسة.
ووافق املجلس على رسالة من رئيس 
جلنة ال��ش��ؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل البرملانية النائب ط��الل اجلالل 
يطلب فيها إع��ادة تكليف اللجنة بإعداد 
تقرير عن م��دى سالمة استخدام خدمة 
شبكات االتصال اجلديدة )5 جي( ومدى 
توفر وضمان الصحة العامة للمواطنني 
واملقيمني وسالمة البيئة بسبب استخدام 
تلك الشبكات على أن تقدم اللجنة تقريرها 
في هذا الشأن خالل ثالثة أشهر من تاريخ 

املوافقة على الطلب.
كما واف���ق املجلس على رس��ال��ة من 
رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
البرملانية النائب صفاء الهاشم تطلب 
فيها إحالة مشروع القانون باملوافقة 
على االنضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك 
اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية 
إلى جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية 
لالختصاص عمال بحكم امل��ادة )58( من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
وتتضمن موضوعات الرسالة متابعة 
قضايا املواطنني احملكومني بقضايا خارج 
الكويت وم��دى توفر الرعاية القانونية 
لهم من وزارة اخلارجية الكويتية وما 
قد يحتاجه بعضها من تدخل دبلوماسي 

حللها.
كما تشمل متابعة موضوع اخلدمات 
ال��ت��ي تقدمها ال��ب��ع��ث��ات الدبلوماسية 
للمواطنني في اخل��ارج واالستمرار في 
متابعة املستجدات على ملف قضايا 
النصب العقاري إضافة إلى متابعة اللجنة 
موضوع تعيني الكويتيني في الوظائف 
اإلداري�����ة ف��ي ال��ب��ع��ث��ات الدبلوماسية 

باخلارج.
وكذلك واف��ق املجلس على رسالة من 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية 
النائب الدكتور عبدالكرمي الكندري يطلب 
فيها تكليف اللجنة دراس��ة املوضوعات 
احمل���ددة بنص الرسالة وت��ق��دمي تقرير 

بشأنها إلى املجلس.
ووافق املجلس على رسالة من رئيس 
جل��ن��ة ال��ش��ؤون امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
البرملانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها 
متديد تكليف اللجنة التحقيق في محاور 
استجواب وزي��ر املالية وذل��ك مدة ثالثة 

أشهر.
كما واف���ق املجلس على رس��ال��ة من 
رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
البرملانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها 
متديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة 
ومعدل التضخم االقتصادي وغالء أسعار 
السلع الغذائية واالستهالكية وذلك مدة 

ثالثة أشهر. 
  رفع استجواب احلجرف

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
رفع االستجواب املوجه من النائب محمد 

هايف إل��ى وزي��ر املالية الدكتور نايف 
احلجرف بصفته من جدول أعمال اجللسة 

إثر قبول استقالته من الوزارة.   
وقال الغامن في جلسة املجلس العادية 

انه “نظرا إلى صدور املرسوم رقم 279 
لسنة 2019 بقبول استقالة وزير املالية 

الدكتور نايف احلجرف يرفع االستجواب 
من ج��دول األعمال عمال باملادة 142 من 

الالئحة الداخلية ملجلس االمة”.   
وك��ان مجلس االم��ة انتقل في جلسته 
العادية الى بند االستجوابات الذي يحوي 
ثالثة احدها االستجواب املوجه من النائب 

هايف الى وزير املالية من محورين.   
وتنص الفقرة االولى من املادة )142( 
من الالئحة الداخلية للمجلس على ان 
“يسقط االستجواب بتخلي من وجه إليه 
االستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية 
من ق��دم االستجواب أو بانتهاء الفصل 

التشريعي”.  
 وب���دأ املجلس مناقشة االستجواب 
املوجه الى وزيرة األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الدكتورة جنان 
رمضان بصفتها املقدم من النائب عمر 
الطبطبائي ، ال��ذي اعتلى مي��ني منصة 
الرئاسة فيما اعتلت ال��وزي��رة رمضان 

اليسار  .
وق���ال ال��ن��ائ��ب ع��م��ر الطبطبائي ان 
وزي��رة األش��غ��ال العامة وزي��رة الدولة 
لشؤون اإلسكان الدكتورة جنان رمضان 
“أخفقت” في إجناز اعمال إصالح الطرق 

والشوارع املتضررة من االمطار.
جاء ذلك في كلمة النائب الطبطبائي 
أثناء بداية مناقشة االستجواب املوجه من 
قبله إلى وزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الدولة لشؤون اإلسكان الدكتورة جنان 

رمضان بصفتها ضمن بند االستجوابات.
وأض��اف “سمعنا كثيرا عن مشاريع 
ضخمة ستحول الكويت الى مركز مالي 
في حني ان ممارسات وزارة االشغال هي 
التي أحبطت هذه املشاريع نتيجة عدم 

التزامها بتقدمي خطة عمل”.
وذك��ر ان خطة وزارة االشغال لسنة 
2019-2020 شملت مشاريع مهمة بينها 
51 مشروعا خاصا بأعمال الطرق وإنشاء 
مستشفى لألطفال وم��دارس ومشاريع 
شبكات ال��ري والصرف الصحي إضافة 
الى طرح تسعة مشاريع أخرى معتبرا ان 
التقارير اثبتت ان “كثير من هذه املشاريع 

غير قابلة للطرح”.
واستعرض الطبطبائي م��ا اعتبرها 
“مشاريع ليس لها تاريخ طرح متوقع 
ومشاريع أخ��رى لم تبني ال��وزارة سبب 
تأخيرها وفقا مل��ا ه��و م��درج ف��ي تقرير 
الوزارة” مشيرا ال��ى استغراق موافقة 
بلدية الكويت على بناء مواقف للسيارات 

ألحد املشاريع “مدة ثالث سنوات”.
وتطرق الى تقرير صحيفة اقتصادية 
وض���ع ال��ك��وي��ت ف��ي امل��رت��ب��ة اخلامسة 
خليجيا في تأخير العقود املترسية معتبرا 
تأخر ترتيب الكويت في تنفيذ املشاريع 
التنموية “إساءة الى مكانة البالد عامليا”.

وتساءل النائب عن موعد طرح الوزيرة 
للمشاريع في اخلطة السنوية مع العلم 
بأنه تبقى على نهاية السنة املالية خمسة 
اشهر “في حني ان مشاريع الطرق في 
ال���دول ال��ت��ي ساهمت ال��ب��الد ف��ي دعمها 

ومتويلها لم تتأخر” وفق ما يرى.
وأب��دى استغرابه من إص��دار الوزيرة 
تعميما وزاري��ا بتغيير خلطة االسفلت 
للمشاريع القائمة واملشاريع املستقبلية 
تالها تأكيد من الوزيرة في تصريح لها 
سالمة خلطة االسفلت متسائال عما “إذا 

كان الغرض من القرار تنفيع املقاول«.
طريق جمال عبدالناصر 

وانتقد الطبطبائي عدم انتهاء االشغال 
م��ن م��ش��روع طريق اجل��ه��راء ومشروع 
شارع جمال عبدالناصر اللذين بدأت في 
تنفيذهما عام 2011 “وأحد أسباب ذلك 
هو تغيير خلطة االسفلت” مشيرا الى 
تراجع تصنيف الكويت في املؤشر العاملي 

جلودة الطرق.
وذك��ر ان مشروع مطار الكويت )تي 
2( بلغت تكلفته نحو 1.3  مليار دينار 
“ولم يتم التعاقد مع مكتب استشاري 
للمشروع” معربا عن استيائه لتأجيل 

املناقصة االستشارية للمشروع.
تضارب وتالعب

وانتقد كذلك ما اعتبره “تخبطا” في 
نقل تبعية مشروع املطار بني ع��دد من 
اجلهات احلكومية وما ي��راه “تضاربا” 
في تصريحات املسؤولني عن نسب إجناز 
املشروع وموعد تسليمه إضافة الى عدم 
انتهاء املقاول من إعداد التقارير الالزمة 

ملشروع املطار.
ك��م��ا اع���رب ع��ن اس��ت��ي��ائ��ه مل��ا اس��م��اه 
“تالعب املقاولني” في مشاريع االشغال 
من حيث نوعية وكمية امل��واد اإلنشائية 
وع��دم تقيد املقاولني بإنشاء مشاريع 
املنشآت اخلدمية وفق التصاميم واخلطط 
التي وضعتها ال��وزارة بها لتتماشى مع 

الغرض من إنشائها.
وي��رى النائب ان االشغال تراخت في 
الدفاع عن حقوقها أمام املقاولني وتسببت 
في ضياع غرامات على املقاولني مببالغ 

تصل الى عشرات املاليني”.
تقاعس وخسائر

وألقى بالالئمة على املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية في ما اعتبره “تقاعسا” 
عن تطبيق القانون على اجلهات التي 
تعاقدت معها “مما كبد الدولة خسائر 
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الغامن أكد تقدمي طلب طرح الثقة بالوزيرة

بوشهري تقدمت باستقالتها بعد مواجهة استجواب الطبطبائي

الغامن مترئساً اجللسة

جنان بوشهري عمر الطبطبائي

جانب من اجللسة

ال�������ط�������ب�������ط�������ب�������ائ�������ي:«األش�������غ�������ال« ت���������راخ���������ت ف���ي 
ال�����������دف�����������اع ع����������ن ح������ق������وق������ه������ا أم����������������ام امل�������ق�������اول�������ن

ب���������دال م�������ن ق����ي����ام����ه����ا ب����س����ح����ب م������ش������روع������ات م���ن 
امل�������ق�������اول�������ن امل�����ت�����ع�����ث�����ري�����ن اك�����ت�����ف�����ت ب������إن������ذاره������م

حتى  مم��ت��دة  عهدها  ف��ي  تكن  ل��م  ال��ت��ي  القضايا 
ي��ذك��ر ت���ص���رف  دون  اس���ت���م���رت  واالخ�����ط�����اء  اآلن 

ب����وش����ه����ري: ه�����ل ه������ذا ج�����زائ�����ي ألن����ن����ي ح��اف��ظ��ت 
ع�����ل�����ى امل�������������ال ال��������ع��������ام وح��������ق��������وق امل�������واط�������ن�������ن؟!

 T2 ن��س��ب��ة اإلجن�����از ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع امل���ط���ار 
ال���ت���ش���وي���ن���ات    إض�����اف�����ة  دون  ب����امل����ئ����ة   24 ب���ل���غ���ت 

ال��������ه��������اش��������م: ع������������رض ال������������وزي������������رة ق������������وي وص�����ل�����ب 
وح����ارب����ت ال���ف���س���اد وأوق����ف����ت ال���ش���رك���ات امل��خ��ال��ف��ة  


