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• نايف احلجرف متحدثا ً

• جنان بوشهري وعادل الدمخي

أقر قانون هيئة الغذاء في مداولته الثانية ...ورفض رفع الحصانة عن النائبين عسكر والمويزري

المجلس يوافق على فتح اعتمادات اضافية للصحة والنفط والتعليم
كتب عبدالله ال�سلمان وحمد احلمدان:

ناق�ش جمل�س الأمة يف جل�سة �أم�س الطلب املقدم من احلكومة ب�ش�أن ق�ضية
تطاير احل�صى و�إجراءات معاجلتها ,حيث تعهدت احلكومة بالإ�صالح
واملحا�سبة ملا تعر�ضت له ال�شوارع والطرق.
كما �أقر املجل�س التعديالت املقدمة على قانون هيئة الغذاء ب�ش�أن تنظيم
بيع وا�سترياد املنتجات الغذائية و�إن�شاء املختربات.
ووافق املجل�س على اعتماد تقديرات النفقات الر�أ�سمالية يف امليزانية
العامة اجلديدة ,وكذلك فتح اعتماد ا�ضايف لوزارات ال�صحة والتعليم
العايل والنفط حيث مت الت�صويت مبوافقة  50وعدم موافقة  , 5وفيما
يلي تفا�صيل اجلل�سة:
ارقام ومعلومات
ابرز ما مت تداوله يف جل�سة �أم�س من ارقام ومعلومات خالل مناق�شة
االعتماد التكميلي لعدد من الوزارات:
  417م�رشوع ًا مل يتم تنفيذها ب�سبب عدم �رصف ميزانية لها  117م�رشوع ًا مل يقدم لها م�ستندات  186م�رشوع ًا مازالت معلقة  2مليار دينار �رصفت لالدوية طوال ال�سنوات الع�رش ال�سابقة  21مليار دينار قيمة ادوية تالفة على مدار �سنوات عدة 19مليار دينار �رصفت على الطرق وال�شوارع طوال ال�سنوات املا�ضية منح اعتمادات ا�ضافية لوزارات ال�صحة والتعليم العايل والنفط  900مليون دينار للنفط منها  600لت�سوية ح�ساب العهد  67مليون عجز ًا يف ال�سنة املالية احلالية ب�سبب ا�ستنفاد االموالللبعثات اخلارجية
 اعتماد 319مليون دينار لوزارة ال�صحة,منها 100مليون للأدوية و200مليون ر�سوم �سداد للعالج باخلارج و 19مليون ًا ت�سديد م�ستحقات لت�أمني
املتقاعدين «عافية».
افتتح رئي�س جمل�س االمة مرزوق الغامن اجلل�سة التكميلية ام�س االربعاء
عند ال�ساعة التا�سعة والن�صف بعد ان كان قد رفعها ملدة ن�صف �ساعة لعدم
اكتمال الن�صاب وتال الأمني العام ا�سماء االع�ضاء احلا�رضين واملعتذرين
والغائبني بدون �إذن او اخطار.
وانتقل املجل�س ملناق�شة تقرير اللجنة الت�رشيعية برفع احل�صانة
النيابية عن ع�سكر العنزي يف جنح تيماء.
خالد ال�شطي:
الواقعة ان الع�ضو حاز على اطعمة من �رشكة ال�شامية واللجنة رفعت
احل�صانة عن النائب وباالم�س قدم للجنة الع�ضو تناز ًال من قبل املدير
املخول بالتوقيع لل�رشكة ال�شاكية مبعنى انه مت التنازل عن الق�ضية من
قبل ال�رشكة ال�شاكية الق�ضية هي دين مدين ويجب اال ترفع احل�صانة عن
الع�ضو �إال اذا كانت فيها �شق
جنائي.
م��رزوق الغامن :من يوافق
على رفع احل�صانة عن النائب
ع�سكر العنزي يرفع ايده.
 12من  ,39ع��دم املوافقة
على رفع احل�صانة عن النائب
ع�سكر العنزي.
التقرير الثاين للجنة عن
رف��ع احل�صانة عن النائب
�شعيب املويزري يف الق�ضية
« »2019/260ح�رص نيابة
االعالم.
خالد ال�شطي «مقرر اللجنة»:
ق��رار اللجنة عدم املوافقة
على رفع احل�صانة والق�ضية
مرفوعة من الوزيرة جنان بو�شهري.
�شعيب املويزري :اطالب برفع احل�صانة عني النها اتهامات برت�سية
مناق�صات وعقود يف عهدي وهذا مل يتم و�أ�ؤك��د انه مل يتم تر�سية اي
مناق�صة بعهدي.
جنان بو�شهري :ا�شكر النائب �شعيب املويزري على ت�أكيده بحقي
يف التقا�ضي وكذلك ا�ؤكد على حق النائب �شعيب يف ا�ستخدام ادواته
الد�ستورية ولكن ومع كامل تقديري له وجه يل اتهامات جمرمة قانونا
خرجت عن النقد لأدائي التنفيذي وال�سيا�سي وطالت �شخ�صي ونزاهتي
وامانتي وق�سمي الد�ستوري وجلوئي للق�ضاء مل اق�صد منه اال�ساءة له �أو
تعطيل حق النائب يف امل�ساءلة ال�سيا�سية ولكن ما بني الر�أي والطعن
والذمم خيط رفيع وما كان ذهابي للق�ضاء �إال ل�سبب واحد وهو ابراء
ذمتي و�سالمة موقفي.
بدر املال� :سجلت للحديث ل�سبب واحد النها حالة فريدة من نوعها ي�سجل
�شكوى جنائية �ضد نائب جمل�س االمة ب�سبب �س�ؤال برملاين ونحتاج ان
نبدي ر�أينا فيها.
 5من  37عدم موافقة على فتح باب النقا�ش.
مرزوق الغامن :ر�أي اللجنة تبحث الكيدية من عدمها وال�شكوى املرفوعة
مرفوعة ب�صفتها ال�شخ�صية.
 11من  39عدم موافقة على رفع احل�صانة عن النائب �شعيب املويزري.
وانتقل املجل�س �إلى بند اال�سئلة.
ريا�ض العد�ساين :بخ�صو�ص اقرار الوثيقة االقت�صادية التي ت�أثر بها
املواطن الب�سيط ونطلب من رئي�س الوزراء والوزراء اال مي�سوا جيب
املواطن او اقرار ال�رضائب او فر�ض ر�سوم جديدة خا�صة فيما يتعلق
بخ�صخ�صة ال�صحة والتعليم واحلكومة تريد خ�صخ�صة بع�ض القطاعات
واعطاءها لبع�ض التجار.
وزير ال�صحة رد ًا على �س�ؤال النواب:
�صج ان هناك بع�ض املناطق عدد الوافدين فيهااكرث من عدد املواطنني
و�إن �شاء الله يف القريب العاجل �سنعالج هذه الق�ضية وفيما يخ�ص
زيادة الكوادر نحن نعمل على هذا وفيما يخ�ص ان املواطن يعالج يف اي
م�ستو�صف هذا االمر يف العام مطبقينه ب�س يكون بعد فرتة الدوام الر�سمي
اي بعد ال�ساعة الواحدة.
عادل الدخمي� :شكر ًا لوزير ال�صحة على هذا اي�ضا نتمنى �أال يكون فقط بعد
فرتة الدوام الر�سمي نبي يتم الفتح اي�ض ًا اثناء العمل الر�سمي.
�س�ؤال النائب �صالح عا�شور حول ايجار الق�سائم ال�صناعية:
�صالح عا�شور :احلكومة تفر�ض ر�سوم �ضالية على اجلمعيات التعاونية
والق�سائم ال�صناعية ب�أ�سعار ال تتجاوز  100و 400فل�س للمرت ,والكل
يعرف ان الق�سائم ال�صناعية يتم ت�أجريها ب�أالف الدنانري والكل يعرف
مو�ضوع الأفنيوز ومو�ضوع ايكيا حيث رفع ال�سعر من � 150ألف �إلى 300
�ألف وهو م�ؤجر بـ  1000دينار من الدولة.
�أحمد الف�ضل :مبعث ال�س�ؤال هو اح�صائية حت�صلت عليها فيما يتعلق
باالرقام هناك �126ألف طلب حالة حجز �سيارة ,و� 112ألف حالة منع
�سفر و�ضبط واح�ضار.
ويف املقابل لفت نظري ن�رش الح�صائية تتحدث عن مبالغ كبرية للجمعيات
فهل �ساعدت هذه املبالغ يف �سد النق�ص احلا�صل عندنا ف�س�ألت عن االرقام
التي حت�صلت عليها اجلمعيات فبلغ جمموعها من � 2012إلى � 2016أكرث
من  716مليون دينار �رصف منها  90٪خارج الكويت وبقى منها اكرث
من  71مليون دينار رغم كل حاالت العوز والبدون املحتاجني والديون
املدنية على الب�سطاء وحمدودي الدخل وال �أجد ا�ستفادة لهذه اجلهات من
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• مرزوق الغامن وحامد العازمي ومرمي العقيل وحديث مشترك

• بوشهري :رصف الشوارع سيبدأ في أبريل المقبل
اجلمعيات اخلريية فلدي م�شكلة يف توزيع االموال وفوق امللياري دوالر
جمعوت خالل اخلم�س �سنوات اين ذهبت هل ذهبت يف م�صارف ارهاب فهل
هناك رقابة من احلكومة على هذه االموال؟
�سعد اخلراز وزير ال�ش�ؤون :اجلمعيات اخلريية خمت�صة بجميع التربعات
ومتابعة من قبل وزارة ال�ش�ؤون وال�رصف يكون وفق قرار ا�شهارها �سواء
بال�رصف خارج او داخل الدولة.
عملية توجيه االموال تكون بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية وال يتم املوافقة
على ان�شاء اي م�رشوع اال مبوافقة وزارة اخلارجية وفق املنظومة االمنية
لدى وزارة اخلارجية ,حققنا نتائج جيدة وذكر وزير اخلارجية ان وفود ًا
خارجية زارت الكويت وا�شادت بتنظيم االن�شطة اخلارجية.
فيما يتعلق بالداخل فهناك تن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون لتوجيه هذه املبالغ
للمحتاجني وا�صحاب العوز.
احمد الف�ضل :ارجو من الوزير �رسعة و�ضع هذه اخلطة فنحن منار�س العمل
اخلريي منذ اكرث من � 50سنة النا�س مقبلة على عمل اخلري وهذا ينبغي
ا�ستغالله لتحويل املبالغ للم�ستحقني فقط وارجو الربط مع اجلهات
املعنية ملعرفة احلاالت املحتاجة.
الاريد ان اعرف تفا�صيل املنظومة االمنية ولكن اريد معرفة هل ت�رصف
االموال على االرهاب �سمعنا دواوين جتمع امواال لتجهيز  12الف غازي
ودعم اجلماعات االرهابية يف �سورية.
وانتقل املجل�س الى مناق�شة تقارير جلنة امليزانيات.
عدنان عبدال�صمد:
الهدف من اقرار هذا التقرير هو متكني احلكومة يف تنفيذ م�رشوعاتها
االن�شائية كالطرق وامل�ست�شفيات وغري االن�شائية دون ت�أخري يف تنفيذ
م�شاريعها واحد ا�سبابها هو الت�أخر يف اقرار امليزانية يف موعدها املقرر
يف اول ابريل من كل عام.
اللجنة تالحظ تكرار ت�سجيل ديوان املحا�سبة ملالحظة ت�أخري امل�رشوعات
خالل مرحلتي التخطيط والتنفيذ ،نتيجة لرتاخيها يف ا�ستكمال اخلطوات
املطلوبة ،وا�صفا اياها ب�أنها من املو�ضوعات عالية املخاطر.
وبلغت م�رصوفات هذا الباب نحو  3مليارات و 200مليون دينار وعدد
امل�رشوعات االن�شائية  453م�رشوع ًا.
وكنا نتمنى ح�سم هذا املو�ضوع ولكن لي�س كل ما يتمناه املرء يدركه
وتثمن اللجنة وقف ال�رصف على ح�ساب العهد وهو خطوة يف الطريق
ال�صحيح واللجنة ترى �رضورة اعادة النظر يف تقديرات ارقام امليزانية
اجلديدة  2020/2019لتكون االرقام فعلية تفاديا لل�رصف على ح�ساب
العهد وتقدمت احلكومة بـ  3اعتمادات ا�ضافية على ميزانيات  3جهات
وهي ال�صحة والنفط التعليم.
وعلى الرغم من ذلك فان اللجنة �شددت على �رضورة اتخاذ تلك اجلهات
اخلطوات التي تكفل عدم تكرار ذلك م�ستقبال ،واال تتو�سع احلكومة
باالعتمادات التكميلية.
االعتماد اال�ضايف لوزارة النفط  900مليون دينار.
االعتماد اال�ضايف لوزارة ال�صحة  319مليونا و� 500ألف دينار.
االعتماد اال�ضايف لوزارة الرتبية والتعليم  53مليونا و� 195ألف دينار.
وزير املالية د.نايف احلجرف:
لل�سنة الثالثة يتم اجناز مبالغ امل�شاريع االن�شائية وال�صيانة و�رشاء
الآالت واملعدات قبل موعد امليزانية.
رفعت اجلل�سة لل�صالة.
ا�ست�ؤنفت اجلل�سة برئا�سة مرزوق الغامن:
مرزوق الغامن:
اثناء وجودي عند�صاحب ال�سمو انا والنائبني بدر املال وعبدالله الكندري
اذكر ان تقارير جلنة امليزانيات لها �صفة اال�ستعجال ومرتبطة بال�صحة
والتعليم وينتج عن عدم اقرارها �رضر يف مر�ضي ويف املبتعثني ول�ست
انا من �صاحب القرار وال مكتب املجل�س� ،صاحب القرار املجل�س ،وعندي

طلب بت�أجيل املو�ضوع والبد ان تقر هذه التقارير قبل  4/1حتى ال ن�ؤجلها
الى الغد.
حممد الدالل� :أمل ان يكون لباكر
مرزوق الغامن :من هذه التقارير ما يخ�ص املر�أة واملبتعثني.
ا�سامة ال�شاهني :نتعر�ض لنوع من االرهاب يف امليزانيات واما ت�صوت
على هذه امليزانيات واال انت �ضد املواطن يف التعليم وال�صحة واالن
النفقات الر�أ�سمالية  326مليون دينار للطرق اجلديدة بالرغم من اننا
نكبتنا يف �شوارعنا وال نعرف ماذا ح�صل بال�سابق حول ال�شوارع ,وهل
ي�ستمر الديوان االمريي بدور وزارة اال�شغاال وهذا دليل ف�شل اجلهات
املعنية بجهاز االن�شاء بالبلد.
�صالح خور�شيد :هناك تقرير قدم حول جتاوزات وزارة ال�صحة من  7بنود
ويجب ا�ستعجال طلب مناق�شة هذا املو�ضوع خ�صو�صا مو�ضوع العالج
باخلارج ،وهناك �شخ�ص ار�سل  1800حالة للعالج باخلارج على ح�ساب
املال العام.
بدر املال :احلكومة يجب ان تكون �شفافة يف االمور املالية ،اال انها تريد
خلط االمور ،لكن هناك من امليزانيات ال تعد تكميلية امليزانية عندما
ت�ضم امور �سابقة من �سداد العهد ،املادة  146من الد�ستور تتكلم عن مبالغ
زائدة عن التقديرات ديوان املحا�سبة ينتقد اجلهات احلكومية عندما ال
تكون دقيقة يف التقديرات.
وزير املالية :هذا ملف بحث ويبحث وبه جهد كبري بذل يف مرا�سالت كثرية
من دي�سمرب  2017مع جميع اجلهات احلكومية حول بند العهد املرتاكم
منذ  1993الى اليوم ،ملعاجلة هذا امللف وعاجلنا  720مليونا ويف 341
مليونا يف تقديرات امليزانية القادمة.
وانتقل املجل�س للت�صويت على تقارير جلنة امليزانيات واحل�ساب
اخلتامي ب�ش�أن النفقات الر�أ�سمالية و�رشاء اال�صول غري املتداولة البالغة
 3مليارات دينار.
ووافق املجل�س باالجماع
ووافق املجل�س على االعتماد اال�ضايف لوزارة ال�صحة بقيمة  319مليونا
و� 500ألف.
ووافق على االعتماد اال�ضايف لوزارة النفط مببلغ  900مليون.
ووافق املجل�س على االعتماد اال�ضايف لوزارة التعليم العايل مببلغ 53
مليونا و� 195ألف دينار.
وجرى الت�صويت نداء باال�سم على تقارير جلنة امليزانيات الأربعة وكانت
النتيجة كالتايل:
احل�ضور55 :
موافقة50 :
عدم موافقة5 :
موافقة ويحال �إلى احلكومة والتو�صيات الواردة
وزير املالية :مت طرح كثري من هذه املوا�ضيع واملالحظات �أثناء ح�ضور
رئي�س الوزراء اجتماع جلنة امليزانيات ومت ت�شكيل جلنة لدرا�سة كافة
هذه املالحظات.
مرزوق الغامن :هناك �سحب تقرير للجنة ال�شباب والريا�ضة ملزيد من
الدرا�سة ب�ش�أن تطوير وخ�صخ�صة الريا�ضة واالحرتاف.
موافقة
 �سحب تقرير الداخلية والدفاع ب�ش�أن قوة ال�رشطة.موافقة
وهناك طلب ب�ش�أن تقرير جلنة اال�سكان ب�ش�أن تعديل املادة  29مكرر ًا يف
القانون  47ل�سنة  1993متديد املهلة للجنة اال�سكانية �شهر ًا.
موافقة
وانتقل املجل�س �إلى مناق�شة تقرير اللجنة ال�صحية ب�ش�أن تنظيم بيع
وا�سترياد املنتجات الغذائية وان�شاء املختربات احلدودية من خالل قانون
�إن�شاء هيئة الغذاء والتغذية.

• أثناء مناقشة االعتمادات التكميلية للميزانية العامة

وزير ال�صحة :متفقون على وجوب ان�شاء خمتربات حكومية تقوم بفح�ص
الأغذية وحر� ًصا على �سالمة املواطنني فلذلك ان هيئة الغذاء هي من تقوم
ب�إن�شاء املختربات ووزارة ال�صحة هي من ت�رشف عليها.
وجرى الت�صويت نداء باال�سم على املداولة الثانية لتعديل قانون هيئة
الغذاء والتغذية وكانت النتيجة كالتايل:
احل�ضور 45
موافقة 43
عدم موافقة 1
امتناع 1
موافقة ويحال للحكومة
وانتقل املجل�س ملناق�شة طلب احلكومة لعر�ض خطواتها و�إجراءاتها ب�ش�أن
تطاير احل�صى و�إ�صالح الطرق.
وزيرة الأ�شغال جنان بو�شهري :ال�سلطة الت�رشيعية �رشكا�ؤنا بالعمل يف
املرحلة املقبلة ،وهذا ت�ضامن حكومي نيابي لدعم هذه الق�ضية.
عندما توليت الوزارة يف نهاية دي�سمرب  2018كان ملف الطرق له �أولوية
ق�صوى لدينا.
يف الأ�سبوع الأول من �أبريل املقبل �ستبد�أ عملية ر�صف ال�شوارع ،واطلعت
على كل تقارير اللجان ال�سابقة من  2014لدرا�سة هذه الظاهرة وخرجت
مبجموعة من التو�صيات وت�أكدت من �شيء �أ�سا�س انني ل�ست بحاجة
لت�شكيل جلنة فنية بل �أن �أدخل هذه التو�صيات حيز التنفيذ ،يف ظل
ال�رسعة يف التنفيذ الفوري ،واخليار الثاين اال�صالح على قواعد �سليمة
ا�ستناد ًا للجان امل�شكلة من  2014خطة العمل تكونت من  7حماور هي رقابة
و�ضبط اجلودة ،ومكونات اال�سفلت واملوا�صفات اخلا�صة باال�سفلت،
م�صانع الأ�سفلت ،وخمترب اال�سفلت والتعاقدات.
املحور الثاين:
يتكون من مكونات الأ�سفلت ،دار لغط كثري حول البيتومني ،وحر�صنا على
�أخذ عينة من البيتومني الكويتي �إلى خارج الكويت لفح�صه وت�أكد لنا �أنه
جيد ،وكذلك �صلبوخ الكويت وت�أكد �أن ال�صلبوخ ال توجد به م�شاكل.
وهذا كان ا�ستناد ًا �إلى املوا�صفات العاملية ،اذن �أين امل�شكلة؟
املحور الثالث« :املوا�صفات»:
املوا�صفات الكويتية القدمية كانت ت�سمح با�ستخدام الرمل الطبيعي،
احلني مت ا�ستبعاد الرمل من اال�سفلت وفق املوا�صفات العاملية ،ومتت
ا�ضافة حم�سن الباليمر �إلى اال�سفلت ومت ادخ��ال اختبارات جديدة،
وحر�صت على ذلك كله ان يخ�ضع لالختبارات العاملية ،ومن  1/14مت
اعتماد املوا�صفات الفنية.
املحور الرابع« :م�صانع الأ�سفلت»:
لدينا  24م�صنع ًا لال�سفلت ،وذهبنا �إلييا ودر�سنا قدرتها النتاج اال�سفلت
باملوا�صفات التي اعتمدناها ،وعندنا  4م�صانع جاهزة النتاج اال�سفلت
ب��امل��وا���ص��ف��ات ال��ت��ي مت
اعتمادها ،و 4م�صانع �أخرى
حتتاج �إلى تعديالت خفيفة
ومثلها حتتاج �إلى تعديالت
كثرية و� 4أخرى حتتاج �إلى
تعديالت جذرية.
ك��ل م�صنع ال ي��ن��ف��ذ هذه
امل��وا���ص��ف��ات ي�ستبعد من
التعاقد مع وزارة الأ�شغال.
املحور اخلام�س« :املخترب»
يجب ان نوجد خمترب ًا معتمد ًا
عاملي ًا وم�ستق ًال وال يكون به
تعار�ض م�صالح مع امل�صانع
�أو املقاولني.
ول��زام � ًا على امل�صانع ان
تكون فحو�صاتها من خالل
هذا املخترب املعتمد عاملي ًا ،واملركز احلكومي الذي بد�أنا على �إعادة
ت�أهيله من حيث املعدات والأجهزة ،ونعمل على ايجاد كرا�سة ت�أهيل
ب�رشوط وموا�صفات عاملية خللق موا�صفات جيدة حتت رقابة املركز
احلكومي �ضمن �ضوابط و�رشوط بكرا�سة يتم الإعالن عنها ،وهذا كله مت
البدء فيه.
املحور ال�ساد�س« :الإجراءات التعاقدية»
وجدنا ان هناك عقود ًا �سارية تغطي بع�ض الطرق ووجدنا ان هناك عقود ًا
حتت ال�ضمان الع�رشي ،وبالتايل العقد واملقاول ملزم ب�إعادة ر�صف
ال�شارع على ح�سابه ومن دون ان تدفع الدولة �أي كلفة ،وبع�ض العقود
غري ذلك البد من تعديلها ولكن هذا يتطلب عمل �أمر تغيريي عليها.
انتهينا من تخ�صي�ص مبلغ مايل من خالل وزارة املالية لإعطاء �أوامر عمل
ل�رشكات �أخرى لإ�صالح ال�رضر من �أجل ال�رسعة وعامل الوقت.
و�أ�ؤكد �أنه فيما يتعلق بجزئية الأوامر التغيريية ح�صلنا على موافقة
ديوان املحا�سبة و�أعطانا موافقة �رسيعة لإ�صدار �أوامر العمل ال�ستكمال
الإجراءات .
املحور ال�سابع« :التنفيذ»
الأ�سبوع الأول من �شهر � 4سنبد�أ �أعمال التنفيذ يف ر�صف ال�شوارع ،وفق
الطاقة االنتاجية للم�صانع ،ولدينا تن�سيق مع وزارة الداخلية لأعمال
غلق احلارات للقيام بالر�صف.
واالغالق �ستكون مدته � 12ساعة وفق ًا للمتطلبات العاملية.
الكثري من الأع�ضاء يتحدث عن املحا�سبة وهي على حمورين ،الأول
قياديني وم�س�ؤولني يف «الأ�شغال» واملحور الثاين هو ال�رشكات
والبع�ض ذهب الى هيئة مكافحة الف�ساد والبع�ض الآخر ذهب �إلى
اخلدمة املدنية للتحقيق ،ومعرفة مدى م�س�ؤوليتهم عن الأ�رضار
متهيد ًا لأخذ الإجراءات.
على الدقبا�سي :نحن يف الكويت تبني ان الف�ساد عم لي�س يف ال�شوارع
فقط بل يف كل مكان حتى عند باب بيتك ،هذا يبني الو�ضع احلقيقي
الذي نعي�شه و�أكرب دليل على كالمي عندما ي�أتي وزير الداخلية
ويقول ان هذا الأمر كارثة يف حق ال�شعب الكويتي ،وهذا اعرتاف
من احلكومة بهذا الو�ضع امل�أ�ساوي.
وزير الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح :ذكر الأخ الفا�ضل كالمي ان هذه
كارثة ،ولكنني قلت هذه جرمية بحق الوطن ،و�شكلنا جلنة وتو�صلت
�إلى نتائج و�سيحا�سب املق�رصون كلهم �سواء موظفني �أو �رشكات.
ع�سكر العنزي :الأمر يح�صل بدولة غنية وثرية وعند هطول الأمطار
انك�شفت ال�شوارع والأهم م�صانع الأ�سفلت ما عليها رقابة من وزارة
الأ�شغال ونحمل الوزارة امل�س�ؤولية.
ثامر ال�سويط :وكل ح�صاة يف �شوارع الكويت تتحمل م�س�ؤوليتها
وزارة الأ�شغال وهذه نتيجة تراكم قرارات يف الوزارة ،ويف �أول يوم
عمل يل بوزارة الأ�شغال كنت يف موقع �سفلتة �شارع وبعد �أن رف�ضناها
بعد ربع �ساعة نقلنا من املوقع مل�رشوع �آخر.
جنان بو�شهري :ن�ؤكد كل املالحظات حمط اهتمام وبالبداية انا
قلت مل ا�شكل جلنة جديدة بل ذهبت �إلى اللجان وو�ضعت تو�صياتها
حيز التنفيذ ،واملحا�سبة لن ترتاجع احلكومة عنها ،وفيما يتعلق
بالوكيلة ال�سابقة مت ا�ستدعا�ؤها ،ومتت �إحالة مو�ضوعها لهيئة
مكافحة الف�ساد ،واخرتت البدء على �أ�س�س علمية ،و�أوقفنا ا�ستخدام
الرمل يف ال�شوارع ،واليوم فيه رقابة على امل�صانع ومواقع
العمل.
الغامن :ترفع اجلل�سة �إلى يوم  27مار�س احلايل.
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