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الطبطبائي يؤكد إهدار الوزيرة للمال العام بوشهري تفند محاور االستجواب

ــار الــى التأخير في تنفيذ  فادحة”. واش
مشروع توسعة الوفرة االسكاني وفق 
آخــر تقرير للمؤسسة وفــي املقابل “لم 
توجه أي إنــذار للمشرفني على املشروع 
ــروع جــنــوب املــطــاع  ــش ـــدم ســحــب م وع
االسكاني من املقاول لعدم انتهائه حتى 
اآلن من تنفيذ البنية التحتية للمشروع 

بنسبة تأخير بلغت 52 باملئة”.
وأبــــدى الــنــائــب اســتــيــاءه فيما يــراه 
“بعدم قيام السكنية مبمارسة واجبها في 
اختيار اجلهاز االستشاري واملشرف على 
مشاريعها إضافة الى عدم إزالــة عوائق 
مــشــروع مدينة سعد العبدالله وعــدم 
توزيع وحدات سكنية في مشروع مدينة 

جنوب “صباح األحمد«
تسييل كفاالت

اكدت الوزيرة جنان رمضان التشديد 
ــاذ الــعــقــوبــات بــحــق الــشــركــات  ــخ ــي ات ف
واملقاولني املتعثرين في تنفيذ مشاريع 
الدولة وحرمانهم من دخول في مناقصات 

اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.
وعــقــب انــتــهــاء الــنــائــب الطبطبائي 
من مرافعته أثناء مناقشة االستجواب 
قالت الوزيرة انها قامت بتسييل كفاالت 
على عــدد من شركات املقاولة واملكاتب 
ــات تقدر  ــرام االســتــشــاريــة وحتصيل غ
باملايني من الشركات املتأخرة في تنفيذ 
املشاريع حرصا منها على حماية العام 

ورفضها املساس مبصالح الدولة.
منع من املناقصات

واشار إلى منع املؤسسة العامة للرعاية 
ــن مناقصات  ــاوال م ــق السكنية لـ14 م
املــؤســســة ومخاطبة جــهــاز املناقصات 
بحرمان 14 شركة إضــافــة الــى تسييل 
مبلغ 24 مليون دينار لكفاالت تخص ثاث 
شركات مقاولة وحتصيل 7 مايني دينار 

بحق شركات متأخرة.
خطوة غير مسبوقة 

وأوضحت الدكتورة رمضان ان أكبر 
عملية تسييل لكفاالت في تاريخ املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية قامت بتطبيقها 
على شركتني بقيمة 24 مليون دينار وذلك 

للحفاظ على املال العام.
ولفتت الى مخاطبة جهاز املناقصات 
حلرمان الشركات واملكاتب املتعثرة في 
مشاريع السكنية من كافة مشاريع الدولة 
وذلك بعد حرمانها من مناقصات املؤسسة 

وذلك في “خطوة غير مسبوقة”.
وذكــرت انها طبقت غرامات وحجزت 
ــار على  كــفــاالت بقيمة 70 مــلــيــون ديــن
الشركات املتأخرة في املشاريع الى جانب 
حرمانها من مناقصات املؤسسة وطلب 

حرمانها من املناقصات.
ــا تضمنته صحيفة  ــــارت إلـــى م واش
ــذار  االستجواب باكتفائها بتوجيه اإلن
لشركتني في مشروع الــوفــرة قائلة انه 
“أخفي عن النواب ما ذكرته في اإلجابة 
عــن إنــذارهــم وحرمانهم مــن مناقصات 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية إضافة 
الى مخاطبة جهاز املناقصات حلرمانهم 

من مناقصات الدولة”.
واضافت ان النائب املستجوب اتهمها 
بـ”اإلخفاق” في إجـــراءات وتأهيل أحد 
االستشاريني رغم ان لديه اجابة برملانية 
من وزير الدولة لشؤون االسكان األسبق 
ياسر ابل “بأن توقيع العقد مت في يونيو 
2016 وفسخه في ديسمبر 2016 أي قبل 

دخولها احلكومة«. 
وعرضت الــوزيــرة رمضان كتابا من 
الرعاية السكنية موجه إلى األمني العام 
جلهاز املناقصات العامة يتضمن أسماء 
ــات التي  ــرك ــش الــشــركــات املــتــعــثــرة وال
ـــزاءات عليها وفقا للوائح  مت توقيع ج

والضوابط املعمول بها في املؤسسة.
مشروع الوفرة

وذكــرت ان نسبة اإلجنــاز في مشروع 
الوفرة االسكاني بلغت 80 باملئة استنادا 
ــى تقرير املؤسسة الــصــادر فــي شهر  ال
أكتوبر املاضي االمر الذي “يدحض زعم 
النائب املستجوب بوجود تأخير في إجناز 

املشروع”.
وقالت ان النائب املستجوب “لم يكن 
صادقا في انه تدرج في استخدام األدوات 
الرقابية” مشيرة الــى انــه لم يوجه لها 
ســـؤاال برملانيا حــول مــشــروع املطاع 

االسكاني “كما زعم في مرافعته”.
وحول مشروع جنوب سعد العبدالله 
االسكاني أوضحت انه مت توقيع مذكرة 
تفاهم بني الكويت وكوريا اجلنوبية في 
عــام 2016 وتاها توقيع العقد في عام 
2017 والذي نص على ان تقوم الشركات 
الكورية بإحلاق املشروع بنظام التطور 

العقاري.
ــوان احملاسبة  واشـــارت الــى تقرير دي
الذي ثمن دور الرعاية السكنية في إزالة 

عوائق املشروع. 
مطار الكويت 

وبــشــأن مــشــروع مــطــار الكويت )تي 
2( أوضحت الوزيرة رمضان ان الشكل 
التنظيمي والتنسيقي للمشروع موزع على 
ــى تخص تنفيذ وإجنــاز  ثــاث حــزم األول
مبنى الــركــاب اجلــديــد والثانية تتعلق 
بتنفيذ املباني والطرق املؤدية للمبنى فيما 

تخص الثالثة مواقف وممــرات الطائرات 
واملباني اخلدمية.

ــى انــهــا اجــابــت على جميع  ولفتت إل
األسئلة البرملانية التي وجهها النائب 

املستجوب وعــددهــا ثمانية منها أربعة 
تخص االشغال وأربعة تخص اإلسكان 
معربة “عن استغرابها ملا ذكــره النائب 

بأنها لم جتب على أسئلته”.

وأشارت الى ردها على السؤال البرملاني 
املتعلق مبوعد إجناز مشروع مطار الكويت 
)تي 2( قائلة “ان اجناز املشروع سيكون 
بتاريخ 28 أغسطس 2022” موضحة “ان 
نسبة اإلجناز في تنفيذ املشروع بلغت 24 

باملئة ونسبة التأخير بلغت 1 باملئة”.
جسر صباح الناصر

وذكرت انها سحبت االعمال من مقاول 
مشروع جسر صباح الناصر حني تولت 
حقيبة وزارة االشغال لتأخره في اعمال 
املشروع مدة سبع سنوات موضحة انها 
“قامت بتسجيل اثبات حالة على املقاول 
كما قامت بتسييل كفالة احــد الشركات 
ــعــام مــع استكمال  حــفــاظــا عــلــى املـــال ال

املشروع على حسابه”.
واكدت التزامها بالتوصيات الصادرة 
عن جلــان التحقيق في بعض املشاريع 
االنشائية ومخاطبات الشركات لتحصيل 

مديونيات وزارة االشغال.

أزمة األمطار
وعـــرضـــت اســـمـــاء الـــشـــركـــات الــتــي 
ــر ازمــة  حرمت مــن مناقصات الــدولــة اث
االمطار مشيرة الى انها “اعتمدت األوامر 
التغييرية في خلطة االسفلت بعد اخذ 
موافقة كافة اجلهات الرقابية وان نسبة 
االصاح بلغت 75 باملئة للطرق السريعة 
و80 باملئة للطرق الداخلية في احملافظات 

اثر ازمة االمطار”.
وأبــدت الوزيرة “استياءها” ملا وجهه 
النائب إليها في مرافعته قائلة “هل هذا 
جــزائــي ألنني حافظت على املــال العام 
وحقوق املواطنني اليوم ادفع ثمن قراري 
بــحــرمــان الــشــركــات وتسييل الكفاالت 
على الشركات والغرامات بحق املقاولني 

املتأخرين في تنفيذ املشاريع«. 
إصالح الشوارع

اعتبر النائب عمر الطبطبائي ان وزيرة 
االشغال العامة »لم تقم بدورها في معاقبة 
وايــقــاف الشركات املتعثرة على النحو 

املطلوب منها«.
ــي التعقيب الـــذي قدمه  جـــاء ذلـــك ف
الطبطبائي على كلمة الــوزيــرة , ورأى 
الطبطبائي ان القرار الذي اتخذته الوزيرة 
بحرمان الــشــركــات املتعثرة مــن تسلم 
مشاريع مستقبلية »كان يجب ان يتضمن 
ايضا قيامها بسحب املشاريع احلالية 
منهم« قائا »انــه بدال من قيامها بسحب 
مشروعات من املقاولني املتعثرين اكتفت 

بإنذارهم«.
ــرب عن رفضه ملا ذكرته الوزيرة  واع
بأن القضايا املذكورة في االستجواب لم 
حتصل في عهدها مشيرا الى ان »القضايا 
التي لم تكن في عهدها هي ممتدة حتى اآلن 
واالخطاء استمرت في عهد الوزيرة دون 

تصرف يذكر«.
وابدى استياءه »لعدم انتهاء الوزيرة 
من اعمال اصاح الشوارع والطرق خال 
ــدة« اضافة الــى استياءه حول  سنة واح
ما اثارته الوزيرة »بعدم توجيهه سؤاال 
برملانيا عن مشروع مدينة املطاع »غير 

صحيح«.
ــرة لتقرير  ــوزي وحـــول اســتــعــراض ال
املكتب االستشاري املعني مبشروع مطار 
)تــي 2( انتقد الطبطبائي إضافة نسبة 
التشوينات ضمن نسبة اإلجنــاز بغرض 

زيادة النسبة.
وذكر ان محاور االستجواب الذي تقدم 
به »مبنية على مستندات حقيقية« وليس 
كما هو حاصل في املشاريع احلكومة التي 

وصفها بـ«الوهم«
رد بوشهري

قالت وزيرة األشغال انه على الرغم من 
قرار اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 
بحرمان بعض الشركات من الدخول في 
مناقصات مستقبلية لاشغال والسكنية 
اال انهما »ال ميلكان احلق بسحب املشاريع 

احلالية غير املتعثرة من تلك الشركات«.
ـــــدم صـــحـــة« ما  ــــى »ع ـــــــارت ال واش
ــره النائب املستجوب بشأن إضافة  ذك
التشوينات على نسبة اإلجنــاز في تنفيذ 
مشروع املطار )تي 2( مؤكدة »ان نسبة 
اإلجناز في تنفيذ املشروع بلغت نحو 24 
باملئة وبنسبة تأخير بلغت 1 باملئة وذلك 

دون إضافة التشوينات«.
التدليس والتناقض 

وأبـــدت »استغرابها« لعدم توضيح 
النائب الطبطبائي ملا اسماه ب«التدليس 
والتناقض« في مناقشتها لاستجواب كما 
أشارت الى توقعها من النائب اإلجابة على 
األسئلة التي وجهتها له بشأن ما جاء في 

صحيفة االستجواب.
وجــددت تساؤلها عن سبب حتميلها 
ــدث في  مسؤولية قضايا وأمـــور لــم حت
عهدها بل في عهد وزراء آخرين مؤكدة 
»انها لم تدلس في أي معلومة ذكرتها 
وانها قامت بتفنيد االستجواب بشكل كامل 

وواف«.
وشددت على التزامها منذ توليها مهام 
منصبها الوزاري باحلفاظ على املال العام 
وصـــون حــقــوق الــدولــة التعاقدية عبر 
حرمان الشركات املتعثرة وتسييل كفاالت 
الــشــركــات املــتــأخــرة فــي كــافــة مشاريع 

األشغال والسكنية.

»5G« املجلس يعيد تكليف »الصحية« بإعداد تقرير عن مدى سالمة استخدام

الشايع أدى اليمني: أمتنى أن أكون عند حسن الظن
ادى رئيس ديـــوان احملاسبة فيصل الشايع اليمني 

القانونية امام مجلس االمة بعد صدور مرسوم تعيينه.   
وجــاءت تأدية الشايع اليمني القانونية بعد موافقة 
مجلس االمة على فتح بند ما يستجد من اعمال ألداء رئيس 
ديوان احملاسبة اليمني القانونية استنادا الى املادة )74( 

من قانون ديوان احملاسبة.   
وتقدم رئيس مجلس االمة مــرزوق الغامن في كلمة له 

بخالص التهنئة الــى الشايع مبناسبة صــدور مرسوم 
تعيينه مؤكدا ثقته التامة بنجاحه في أداء مهامه وتطوير 

عمل ديوان احملاسبة.   
من جانبه هنأ وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة املستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلة له الشايع 
على صدور مرسوم تعيينه معربا عن متنياته له بدوام 

التوفيق والنجاح في أداء مهامه.   

بــدوره أكــد الشايع في مداخلة له بعد تأديته اليمني 
القانونية حرصه على تطبيق القانون على اجلميع وان 
يكون عند حسن الظن معربا عن خالص الشكر والتقدير 
الى سمو امير الباد الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس االمة مرزوق الغامن 
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء وأعضاء 

مجلس االمة على هذه الثقة.   
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