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العمير: إجراءات 
الوزارة حتتاج إلى 
فترة زمنية ليشعر 
املواطن بنتائجها

أحلنا كل املتسببني 
في ظاهرة احلصى 

إلى النيابة

نطالب املجلس 
بإقرار االعتمادات 

املالية الالزمة 
لصيانة الطرق

اخلرينج: أين 
محاور االستجوابات 

والتوصيات؟ وأين 
خطة الوزارة فيما 

يتعلق بقضية تطاير 
احلصى؟

عبدالصمد: وزارة 
األشغال لديها وفر 

في الباب الرابع 
تستطيع نقله إلى 

باب الصيانة

مجلس األمة لن 
يدخر وسعًا في 
اعتماد املبالغ 

الالزمة لألشغال

اخلرينج: نشيد بجهود األجهزة األمنية في احلفاظ على األمن
اجليران: كيف نطالب اجلامعة بإستراتيجية ولديها مشاكل خاصة؟!

الكلمات التي طلب شطبها.
٭ ماجد موسى: لوال زيارة الوزير 
إلى منطقة »صباح الناصر«، ملا 
مت إصالح بع���ض األضرار التي 

بالشوارع.
النائب ماجد  العمير: أش���كر  ٭ 
موسى ألنه دعانا إلى زيارة املنطقة 
وزمالئه النواب ملناطق أخرى، وقد 

عملت الوزارة 174 أمر إصالح.
٭ فيصل الكندري: مشكلة احلصى 
املقاييس،  ب���كل  املتطاير كارثة 
املواطن تض���رر وعلى احلكومة 
التنس���يق بني الوزارات لتفادي 
املش���اكل التي أسبابها احلكومة، 
نريد حتدي���د موع���د زمني من 
الوزير حلل هذه املعضلة، والبد 
من محاسبة الذي تسبب في مشكلة 

تطاير الصلبوخ.
٭ العمي���ر: فيم���ا يتعلق بطلب 
حتديد وقت فنحن طلبنا حتديد 
البرنامج  ميزانية وعلى ض���وء 
الزمن���ي ال���ذي وض���ع النتهاء 
املش���كلة 2017 - 2018، ونتمنى 
إقرار امليزانية التي طلبناها حلسم 

هذه املشكلة.
٭ حماد: وزير األش���غال اعترف 
بعدم وجود ميزانية، أين امليزانيات 

السابقة؟ نرجو توضيح ذلك.
٭ احلويلة: ظاهرة تطاير احلصى 
مستمرة وتفاعل احلكومة في هذا 
االجتاه بطيء واألمر يحتاج إلى 
نظام كامل لتنفيذ املشاريع بحسب 
املواصفات واملعايير التي تعتبر 
من األساسيات في جودة الطرق، 
واخللل يكمن في االدارات املختصة 
بتحديد جودة املواد وهناك عدم 
التزام في اجلداول الزمنية ملشاريع 
القيمة  الطرق، م���ا يؤثر عل���ى 

نري���د ان يضع من يتس���بب في 
هذه املش���كلة بالالئحة السوداء 
ألن »الشق عود«، ومسؤوليتنا 
كبيرة جتاه هذه املشكلة والبد من 
اجلميع دعم وزير االشغال لوضع 

حلول ناجعة لطرق الكويت.
٭ محم���د الهدية: ع���دم حضور 
الفري���ق احلكوم���ي يؤك���د عدم 
اهتمامهم، ووزارة األش���غال هي 
التي تتحمل جميع تبعات املشكلة 
القانونية  وتفاقمها واملسؤولية 
»راكب���ة« مس���ؤوليها، والعمير 
أمام اختبار، وعليه تسكني  اآلن 
الوظائف اإلش���رافية، وااللتزام 
باملعايير، ويجب اختيار املسؤولني 
املناسبني وعدم االلتزام مبا تختاره 
اللجنة املشكلة لهذا الغرض، ومن 
تقرير جلنة التحقيق في املشكلة 
أدانت الوزارة بجميع اجهزتها وبني 
ضعف تقرير ضبط اجلودة، وعدم 
وج���ود آلية للتطبي���ق، واحليد 
الدراسات السليمة، والعمل  عن 
بظ���روف جوي���ة غي���ر مالئمة، 
الوزارة  ادانة  والنتيجة للتقرير 
وتبي���ان االس���باب دون حتديد 
املدانني بهذه املشكلة  االشخاص 
التي البد من أن جتد احلل قريبا 
واال سيكون لنا موقف جتاه ذلك، 
والعدد الذي ذكره الوزير يحمل 
174 أمرا فجميعها أوامر ترقيعية 

وليست أوامر لالصالح.
٭ سعود احلريحي: استغرب أن 
هذه املش���كلة لم حتل الى اآلن، 
واعتقد أن اسباب املشكلة تكمن 
في التعيينات البراش���وتية غير 
إلى  املناسبة، وهذا األمر يحتاج 
»نفضة« من وزير األشغال وعليه 
البحث عن التطوير، نريد الكويت 

األساسية للعقد بأوامر تقديرية 
مهولة ت���ؤدي إلى اله���در باملال 
العام، كل ذلك لعدم التزام وتأهيل 
املقاولني املنفذين للمشاريع الذي 
يجب استبعاد من يتسبب في هذه 
املش���كلة، ويجب تفعيل الفصل 
الرابع من قانون ديوان احملاسبة 
اخل���اص باحملاكم���ات التأديبية 
وتفعيل اجلوانب القانونية حتى 
يكون هناك ردع لكل من تسول 
له نفسه ورحب املجلس برئيس 

برملان زمبابوي الشقيقة.
٭ أحمد مطيع: ابتلينا ش���را في 
هذه املشكلة بس���بب املسؤولني 
املتقاعس���ني، نح���ن نتأم���ل من 
الوزير إصالح ه���ذا اخللل وهو 
لي���س جديدا وليس ف���ي عهده، 
السابق على  الوزير  واستجواب 
هذه املشكلة، وخرجنا بتوصيات، 
وتبني ان اسباب املشكلة املقاول 
واملكتب االستشاري ومسؤولو 
ضبط اجلودة، ومت حتويل امللف 
بالكام���ل إلى النيابة دون حتديد 
اسماء وأشخاص لالسف، وفقط ما 
مت حتديده جهات وليس اشخاصا 
والبد من ايقاف هذه الشركات وعدم 

تركها.
٭ عبداهلل التميمي: هذه املشكلة 
حتملها ه���ذا املجلس على الرغم 
من انها وقعت في مجالس سابقة 
وهي تراكمات سنني منذ سنة 1982، 
ومشاريع الطرق احلديثة »وصمة 
عار« في جب���ني الوزارة، واللوم 
التخاذل احلكومي  والعتب على 
بع���دم املراقب���ة لعم���ل املقاول، 
واصب���ح النهج ط���رد الكفاءات 
الكويتية حتى تكون التجاوزات 
والسرقات بش���كل سهل، ونحن 

ان تك���ون منوذجا، وما ذنب من 
تعرضت له سيارته، واملفترض 
الوزارة تق���دم تعويض���ا ماليا 

ونفسيا.
٭ مبارك اخلرينج: وزارة االشغال 
هي وزارة النحس والشؤوم توالها 
5 وزراء خالل 3 س���نوات أولهم 
عبدالعزيز االبراهيم وبعده أحمد 
اجلسار ثم ياسر أبل بالوكالة ثم 
محمد العبداهلل بالوكالة ثم األخ 
الوزير عل���ي العمير، وأمتنى أن 
تكون آخرهم، إذا هذه رؤيتنا لهذه 
الوزارة، وهذه املشكلة فال طبنا وال 
غدا الشر. أين االستجواب؟ أين 
الى طريقي  التوصيات؟ انظروا 
الوف���رة والعبدلي كله حفر، أين 
خطة الوزارة؟، نريد تفعيل دورنا 
هناك دول تض���ع خططا طويلة 

املدى ملدة 20 و30 سنة.
٭ سعد اخلنفور: نعاني جميعا 
من هذه املشكلة القدمية ونكرر هذا 
اخلطأ، تشرفت قبل شهر بدعوة 
الوزير علي العمير وجهاز وزارة 
االش���غال وقمنا بجولة ميدانية 
ملنطق���ة الرح���اب والف���ردوس 
وصباح الناصر والرابية والوزير 
والفري���ق احلكومي اطلعوا على 
سوء الطرق وندرك أن هذه ليست 
صعبة ولكنها مصطنعة. في طريق 
دبي 174 كيلومترا وكأننا نسير 
على »جام« هن���اك عدم تطبيق 
املواصفات اخلاصة للعقود البد 
من احضار بترومني عاملي عالي 
اجلودة، نثق في الوزير وهو قد 
املسؤولية واعطيت الوزارة حلل 
اخللل الذي يعاني منه كل مواطن 
وعليك أن تخلع كل مسؤول تسبب 

في هذا اخللل.

في طريقها.
٭ وزير األش���غال: الطلب املقدم 
مناقشة تطاير احلصى ساعتني، 
وانته���ت الس���اعتان م���ن زمن، 
وأصررنا على دخول اركان الوزارة 
في البداية وعندما انتهى الوقت لم 
نكن نعلم ان اجللسة ستعود الن 
الوقت املخصص انتهى، لذلك الكالم 
بعد استئناف اجللسة غير الئحي. 
لكي ال نظلم الوزارة وان كان بها 
تقصير والتقصير موجود وليس 
لدينا ما نخسره فنحن زمالء في 
املجلس لكن ال���كالم انه فقط مت 
ايقاع عقوبة انذار على مقاول او 
مس���ؤول، هذا به ظلم، الن هناك 
اجراءات منها االحالة الى النيابة 
وان كان مصيرها احلفظ فهذا راجع 
للنيابة. لتعمل س���لطاتها، لكن 
بعض االخوة جعل النهاية حتمية 
واذا كانت هناك اخطاء نتداركها، 
ومن العقوبات التي طبقناها انه ال 
يتم اسناد اي مشروع الي مقاول 
تسبب بهذا التلف ومت ايقاع عقوبة 
جزاءات في وزارة االشغال. وفيما 
يتعلق بلجن���ة اختيار القياديني 
شلكت جلنة من الوكيلة وبعض 
الوكالء والختيار 6 مرشحني الن 
هناك منصبني شاغرين واعطيتها 
تفويضا كامال لالختيار ووضعوا 
هم املعايير ومت اختيار 6 لتقدميهم 

الى مجلس اخلدمة املدنية.
بالنسبة للميزانية هناك مراسالت 
بيننا وبني وزارة املالية لتعزيز 
امليزانية واستطعنا اقناع وزارة 
املالية لتتم املناقالت بني االبواب 
وعلى قناعة بأننا س���نجد الدعم 
الكامل من املجلس وجلنة امليزانيات 
ليكون بلدنا جميال وهو ليس اقل 

من دول اخرى.
٭ ع���ادل اخلرافي: التحويل الى 
النيابة معيب فميزانية الصيانة 
العام املاضي 50 مليونا وهذا العام 
14 مليون���ا خاصة للصيانة واذا 
كانت هناك وفورات مالية في ابواب 

اخرى انقلها الى باب الصيانة.
٭ ماجد موس���ى: في استجواب 
الوزير السابق خرجنا بتوصيات 
واعطين���اه فرص���ة لتصحي���ح 

االعوجاج في اسرع وقت.
الهدية: اش���دنا بوزير  ٭ محمد 
االشغال عندما شكل جلنة لتسكني 
الوظائف الش���اغرة لكن قلنا له 
يفترض عدم اخالء مس���ؤوليته 
وواضح من االسماء ان اللجنة لم 
تلتزم باملعايير والكفاءة واملشكلة 

في اسناد االمر الى اهله.
٭ عدن���ان عبدالصمد: موضوع 
اثير بخص���وص مزايا احملققني 
بانه لن يع���رض في هذا الدورة 
لعدم وجود اغلبية خاصة فتأجيله 
الى الدورة القادمة به خطورة الن 
هناك رأيني اذا ما مت عرضه في هذه 
الدورة ستكون في حاجة الى ثلثي 
القادمة واحذر  االعضاء بالدورة 
وعدم طرحه فقد يكون هناك متسك 
بوجود اغلبية الثلثني النه سبقت 

هناك جتربة في تقاعد املرأة.
٭ فيصل الدويسان: الطلب قدمناه 
ومازلنا متمسكني وهو موجود وال 
خير في تقدمي اجللس���ة القادمة 
وان لم يحز ثلثي االعضاء يرحل 

للدورة القادمة.
الدال على  ٭ مبارك اخلرين���ج: 
اخلير كفاعله، اشكر اخي عدنان 
على هذه املالحظة وامتنى طرح 

القانون في اجللسة املقبلة.
٭ رئي���س اجللس���ة د.ع���ودة 

الرويعي:
ترف���ع اجللس���ة الى ي���وم 5/10 

املقبل.

ولدينا انهيار إداري كامل في معظم 
الدولة ولذلك ستس���تمر  مرافق 
املشاكل ولن نستطيع تعديل وضع 
البلد. وكل ما حدث شيء حولنا الى 
النيابة وهل النيابة حل؟! ها هي 
محطة مشرف اكبر كارثة بيئية 
واملتسببني براءة، ومولدات 2006 
التي راحت فيها 650 مليون دينار 

كلهم براءة.
الوزير يقول طول الطرق 8000 
ك.م يعني رقم���ا صغيرا فلماذا 

اإلخفاق؟
32 توصي���ة م���ن الوكيلة لو مت 

تطبيقها بحذافيرها احنا بخير.
الصيانة جدا مهم���ة، وميزانية 
صيان���ة الطرق يج���ب ان تكون 
مثل امليزاني���ة اخلاصة للتعليم 

والصحة.
واملراقبون في املواقع هم املفتاح 
الرئيسي للصيانة والعقوبة البد 

ان تكون واضحة.
٭ حمدان العازمي: يفترض بأن 
الوزير املختص يكون موجودا، 
ولألس���ف بني املشكلة ولم يذكر 
املقاول املتسبب واملتهمني الذين 
أحاله���م الى النياب���ة، والتقرير 
املقدم متناقض حيث بني اسباب 
الظاهرة وحتديد املتسبب، وفي 
نهاية التقرير كتبت نتيجة لقصر 
مدة تشكيل اللجنة، حيث تعذرت 
اللجنة ذكر املتسببني بالرغم من 
انهم الى اآلن على رأس عملهم في 
الوزارة، والنيابة أكدت على عدم 
وضوح نتيجة التقرير، ولألسف 
هذا األمر متكرر في جميع الوزارات، 
ومقاول هذه املشكلة الى اآلن يعمل 
ويأخذ مشاريع، ولألسف شعار 
احلكومة نسمعها وال تطبقها »ال 
حماية لفاسد«، وفي هذه الكارثة 
التي أمل���ت باملواطن���ني وأتلفت 
ممتلكاتهم لهم تفصح عن اس���م 
املفسد، وكل ذلك بسبب التعيينات 
الباراش���وتية وضرب الكفاءات، 
خط احلكومة في محاربة الفساد 
والتحويل الى النيابة بأدلة ناقصة 
وحتفظ القضية او يخرج بريء 
من احملكمة والدليل لم يحاسب اي 

مسؤول فاسد الى اليوم.
٭ العمير: استمعنا لكل املتحدثني 
ووجدنا فيهم ما يزيد من احلرص 
على عم���ل وزارة اإلعالم، ولكن 
أرجو شطب الكلمات التي وردت 
وال يحتاجون الى تعليم ولديهم 
املهارة التي تساهم في رسم خطة 
الوزارة، واالخوة الذين ذكروا ان 
هناك زيارات ولم نقم بحل لهذه 
املشكلة، نعم هذه الزيارات أتت 
من مبادرة للزمالء النواب للوقوف 
على أسباب املشكلة، والوزارة قامت 
ببعض اإلصالحات والصيانات 
وقام موظفو الوزارة مبعاجلة 174 
موقعا في اسابيع عديدة ولم نقف 
عند حد معني او نتقاعس، وإحقاقا 
للح���ق اود عرض بعض الصور 

لهذه املعاجلات.
٭ التميمي الرئيس باإلنابة: ترفع 

اجللسة للصالة.
واستأنفت اجللسة في متام الساعة 
10:45 ظهرا وتقدم بصادق العزاء 
البرملان نيابة عن جميع  رئيس 
النائب  أعضاء املجلس ألس���رة 
الراحل راش���د الراش���د وبدوره 
وزير األشغال تقدم بخالص العزاء 

للراحل نيابة عن احلكومة.
٭ حمدان العازمي: وزير األشغال 
وجه بعض النقد وطلب ش���طب 
بعض الكلمات ونحن لم نخطئ 
بش���يء، على الرغم من أن جلنة 
التحقيق تعذرت عن ذكر اس���م 
املتس���بب، عل���ى الوزير حتديد 

د.محمد احلويلةد.علي العبيدي  م.عادل اخلرافي

د.علي العمير

ماضي الهاجري 

٭ عدنان عبدالصمد: هناك قسمان تتمة المنشور ص 45
أولهما يتعلق باملقاولني والصيانة 
وسوء املشاريع من ضمنها تأجيل 
الغرامة أو اإلعفاء منها وعدم وضع 
املقاولني  غرام���ات على بع���ض 

املتعثرين.
وال توج���د رؤى واضحة لوزارة 
األش���غال، أحد املش���اريع زادت 
تكلفته م���ن 275 إلى 375 مليون 
التنسيق مع  دينار نتيجة لعدم 

اجلهات احلكومية.
وتفعيل الرقاب���ة احلقيقية على 
املش���اريع من حيث كفاءة املواد 
املقاولني وصيانتها  ودقة تنفيذ 
والقسم اآلخر موضوع امليزانية 
وآخر حساب ختامي 2015/2014 
بالنسبة لباب املشاريع كان هناك 
15 مليون دينار وف���ر في الباب 
الرابع وهذا الباب تستطيع الوزارة 
املناقلة من بند الى بند دون الرجوع 
الى مجلس االمة وبالتالي امليزانية 
على مستوى األبواب بها وفر ومن 
خالله تستطيع الوزارة ان تنتقل 

الى بند الصيانة.
ف���ي 2015/2014 مت اعتم���اد 500 
ملي���ون و300 ألف دينار تخص 
الصيانة ووزارة االش���غال نقلت 
من���ه اي خفضت من���ه 6 ماليني 
وعلى الرغم م���ن ذلك كان هناك 
وفر مببلغ 66 أل���ف دينار وفي 
ميزانية 2017/2016 هناك 29 مليونا 
و200 ألف وما يخص الصيانة 14 
مليونا لصيانة الطرق وبالقياس 
الى امليزانية السابقة ليس معناها 

عجزا في امليزانية.
ونحن في املجلس لن ندخر وسعا 
في اعتماد املبالغ الالزمة لوزارة 
االشغال ولكن خل هذه املبالغ تروح 

سيف العازمي وماجد موسى

مبارك اخلرينجعدنان عبدالصمد يعقوب الصانع وصالح عاشور

حمدان العازمي وعبداهلل التميمي

علي اخلميس وفارس العتيبي جمال العمر وياسر أبل

 اخلرافي لـ »األنباء«: سنعطي العمير فرصة 
والوزير مُساءل إن لم حتلّ مشكلة تطاير احلصى

آالء خليفة

ذكر عضو مجلس األمة النائب م.عادل اخلرافي 
انه لم يتكلم حتى اآلن عن تقدمي استجواب 

للوزير د.علي العمير ولكن غيره من النواب 
طرح ذلك االمر، جاء ذلك خالل تصريح خاص 
ل� »األنباء« رد فيه على سؤال: هل من الوارد 

ان يقدم اخلرافي استجوابا للوزير العمير 
كما استجوب م.عبدالعزيز االبراهيم سابقا؟. 

وقال اخلرافي: لكن باألخير الوزير مساءل ان 
لم يحل املشكلة ولكنه مازال جديدا بالوزارة 

وسنعطيه فرصة، اما االبراهيم فقد اخذ فرصة 
عام كامل ومن ثم مت استجوابه. وأوضح 

اخلرافي انه مع نهاية فصل الصيف سيتم 
تقييم مدى حل مشكلة تطاير احلصى الننا 
لن جنامل في مضرة الناس. وذكر اخلرافي 

ان التوصيات التي طرحت باملجلس لم تكتمل 
نظرا الن التصويت لم يكتمل بسبب فقدان 

النصاب، موضحا ان تلك التوصيات مستقلة 
عن توصيات االستجواب.

وأضاف ان توصيات االستجواب بها بند 
واحد فقط عن احلصى، اما توصيات املجلس 

فكانت جميعها عن تطاير احلصى وتلف 
الشوارع، الفتا الى انه قد مت تقدمي 18 توصية 
منها التحقيق حول عدم حل تلك املشكلة منذ 

سنتني.




