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مبارك الطشة يسأل جميع الوزراء عن عدد
 الوظائف اإلشرافية الشاغرة في الوزارة 

وجه النائب د.مبارك الطشة 
ســؤاال إلى جميع الوزراء قال 
فــي مقدمتــه: تداولــت بعض 
الصحف قبل أيام تقريرا بشأن 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة في 
القطاع احلكومي، وبحسب ما 
مت تداوله، فــإن هناك ما يزيد 
على ١٧٠٠ منصب إشرافي شاغر 
فــي وزارات الدولــة واجلهات 
احلكومية التابعة واملســتقلة 
لم يتم تسكينها منذ سنوات، 
موزعة ما بني (رئيس قســم) 
و(مراقب) و(مدير إدارة) ومن 

في حكمهم.
واستنادا إلى ما وصف بأنه 
«تقارير جهات رقابية» ذكرت أن 
هناك ١٩ جهة حكومية فقط من 
أصل ٦٤ جهة أصيلة وتابعة أو 
مستقلة تبلغ املناصب اإلشرافية 
الشــاغرة فيها أكثــر من ١٠٠٠
منصب إشرافي بكل تدرجاتها.
وطالــب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
كم عدد الوظائف اإلشرافية 
الشاغرة في الوزارة والهيئات 
واجلهــات التابعــة لكــم؟ مع 

وقراراتها وتوصياتها في شأن 
الترشيحات لشــغل الوظائف 

اإلشرافية.
أشــارت الصحــف إلــى أن 
من بني أسباب عدم شغل تلك 
الوظائف اإلشرافية عدم توافر 
الشروط في املوظفني خصوصا 
في الهيئات حديثة اإلنشاء، كما 
أن بعض اجلهات احلكومية ال 
تقوم بدورها في تهيئة وتدريب 
موظفيهــا لتولــي املناصــب 
اإلشرافية قبل شغورها، فضال 
عن رفض ديوان اخلدمة املدنية 

أي دراســات أو بحوث بشــأن 
نتائــج عــدم شــغل الوظائف 
اإلشرافية وآثارها على مستوى 
األداء واإلنتاجيــة وآثــار ذلك 
على مستوى اخلدمات املقدمة 
للمواطنني؟ يرجى تزويدي بأي 
دراسة أو بحث بهذا اخلصوص 
إن وجــدت وهل ســجل ديوان 
احملاســبة أي مالحظــات أو 
مخالفــات بشــأن عدم شــغل 
الوظائــف اإلشــرافية لوقــت 
طويل؟ وما الردود التي قدمتها 
الوزارة علــى تلك املالحظات، 
مع تزويدي بنسخة من تقرير 
ديوان احملاسبة بشأن التوظيف 
وشــغل املناصــب اإلشــرافية 

والقيادية في الوزارة.
هــل هنــاك خطط لشــغل 
فــي  اإلشــرافية  الوظائــف 
الوزارة والهيئات التابعة لكم 
في املدى القريب؟ مع تزويدي 
بها ان وجدت ومــا اإلجراءات 
التي اتخذت أو ســتتخذ لســد 
الشواغر؟ وهل هناك برنامج أو 
جدول زمني لذلك؟ مع تزويدي 

به ان وجد.

املتقدمني في بعض األحيان لعدم 
توافر شروط توليهم املنصب. 
فما مدى صحة ذلك؟ وما نتائج 
االختبارات التي أجريت لشغل 
الوظائف اإلشرافية منذ يناير 
٢٠٢٠ وحتــى تاريــخ توجيه 
السؤال؟ وما الدور الذي تقوم 
به إدارات التدريب والتطوير في 
الوزارة والهيئات التابعة لكم في 
صقل مهارات وخبرات املوظفني 
وتأهيلهــم لشــغل الوظائــف 
اإلشــرافية؟ وهل هناك برامج 
تدريبية لتحقيق هذا الهدف؟ 
مع تزويدي بنســخة من تلك 
البرامج التدريبية والتأهيلية إن 
وجدت وكم عدد املرشحني لشغل 
الوظائف اإلشرافية الذين رفض 
ديوان اخلدمة املدنية ترشيحهم 
خالل العامــني األخيرين؟ وما 
األسباب التي أبداها للرفض؟ 
مع تزويدي بالكتب الرســمية 
املتبادلة بهذا اخلصوص، لكل 
حالة من حــاالت الرفض على 

حدة.
هــل أجريــت في الــوزارة 
والهيئات واجلهات التابعة لكم 

استفسر عن أسباب عدم شغلها ومعوقات ذلك وجلان االختيار وأسماء أعضائها

 د.مبارك الطشة 

تزويدي بقائمة شاملة ومفصلة 
تشمل عدد الوظائف الشاغرة 
في كل قطاع أو قسم أو إدارة، 
ودرجــة الوظيفــة الشــاغرة، 
وتاريخ شغورها، وهل يشغلها 
أحد في الوقت احلالي بالندب أو 
باإلنابة؟ وتاريخ شغلها بالندب 
أو باإلنابة، وأســباب ودواعي 
عدم تثبيت شــاغليها بالندب 

او باإلنابة حتى اآلن.
ما أســباب عدم شــغل تلك 
الوظائــف؟ ومــا املعوقات أو 
العراقيــل التــي حتــول دون 
ذلك؟ وهل هناك جلنة أو جلان 
للترشــيح أو لالختيار لشغل 
الوظائف اإلشرافية؟ مع تزويدي 
بعــدد هذه اللجــان إن وجدت 
وبأســماء أعضائها ودرجاتهم 
ومسمياتهم الوظيفية وسيرهم 

الذاتية.
ما نتائج أعمال جلان االختيار 
والترشيح للوظائف اإلشرافية؟ 
وكم عدد االجتماعات التي عقدت 
منذ يناير ٢٠٢٠ وحتى تاريخ 
توجيه الســؤال؟ مع تزويدي 
بنسخة من محاضر اجتماعاتها 

عادل الدمخي يطالب وزير الدفاع بوقف صفقة
 الطائرات العسكرية وعدم تسّلم ما تبقى منها

النائــب د.عــادل  طالــب 
الدمخي وزير الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلي بضرورة إيقاف 
العســكرية  الطائرات  صفقة 
وعدم تسلم ما تبقى منها فورا 
بسبب املخالفات التي شابت 
الصفقة سواء مبخالفة القانون 
رقم ٢٥ اخلــاص بالعموالت، 
أو مخالفــة الشــروط الفنية 
والتعاقدية في عقد الشــركة 
املصنعة للطائرات مع وزارة 

الدفاع.
وأوضح الدمخي في تصريح 
في املركز اإلعالمي ملجلس األمه 
أنه ميلك جميع األدلة حول هذه 
القضية، مضيفا انه سيقدمها 
إلى جلنة التحقيق البرملانية 
اخلاصة بالصفقة والتي وقع 

عليها الكثير من النواب.
وأكــد الدمخي اســتمراره 

األمر يتعلق باملال العام «الذي 
أقسمنا على حمايته».

وقال الدمخي: «عندي شك 
في أن الوزير ال يعلم مبضمون 
هذه اإلجابات املدلسة رغم أنه 
وقــع عليها، فــإن كنت تدري 
فتلك مصيبة وإن كنت ال تدري 

املوجودة في جنوب األحمدي 
غير املســتغلة من عــام ١٩٩١

وإلــى يومنا هذا؟ وهل توجد 
خطة الستغاللها؟

٢ـ  عدد املنازل اجلديدة واملدة 
التي أخذت في بنائها؟ واألوامر 
التغييرية التي صاحبت بناء 

هذه املنازل؟
الذيــن  ـ عــدد املوظفــني   ٣
يتسلمون بدل السكن والتكلفة 
املالية للبدل من عام ١٩٩١ وإلى 

يومنا هذا؟
٤ ـ ملاذا مت تعطيل عمل سوق 
االحمدي من عــام ١٩٩١ حتى 
يومنا هــذا وتزويدنا بتكلفة 

ترميمه؟
٥ـ  ملاذا لم يتم استغالل أرض 
ملعــب الهوكــي  فــي شــمال 
األحمدي؟ وهــل توجد خطة 

الستغاللها؟

فاملصيبة أعظم».
وأكــد أنــه أبلــغ الوزيــر 
ســابقا بضــرورة أن ينتبــه 
حتى ال يورطه الفاسدون في 
الوزارة، مضيفا: «مازلت حتى 
اآلن أرى أنك لســت جزءا من 
الفساد وحذرتك من الفاسدين 
في الــوزارة وطالبتك باتخاذ 
إجراءات إليقاف هدر املال العام 

الذي يحدث حاليا».
ووجــه النائــب د. عــادل 
الدمخي سؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط د. 
بدر املال، قال في مقدمته، نظرا 
لوجود أراضي فضاء في منطقة 
االحمدي واهمية استغاللها ملا 

يخدم مصلحة الدولة.
أطالــب بتزويدي وإفادتي 

باآلتي:
١ ـ حصــر األراضــي الفضاء 

طلب من وزير النفط حصر األراضي الفضاء املوجودة في جنوب األحمدي وغير املستغلة منذ عام ١٩٩١

د.عادل الدمخي

محمد احلويلة: فتح باب النقل والندب
بني الوزارات والهيئات احلكومية

تقــدم النائــب د.محمد 
احلويلــة باقتــراح برغبة 
بشأن فتح باب النقل والندب 
الــوزارات والهيئات  بــني 
واجلهــات احلكومية ملدة 

شهر مرتني من كل عام.
وقال احلويلة في مقدمة 
اقتراحه، إن استمرار العمل 
بقرار وقف النقل والندب بني 
الوزارات والهيئات واجلهات 
احلكوميــة لســنوات خلق 
حالة من اجلمود الوظيفي 
وأجواء وظيفية غير صحية 

تصطدم مع التوجهات الرامية لتعزيز القدرات 
اإلنتاجيــة للجهات احلكوميــة، وتوجهات 
الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية، وأدى 
ذلــك إلــى تعطيل طاقات وكفــاءات وطنية 
في عــدد من الــوزارات، وحرمــان وزارات 
أخــرى بحاجــة إلى مثل هــذه الكفاءات من 

االســتفادة منهــا، فــي ظل 
معانــاة قطاعات من نقص 
التخصصات،  فــي بعــض 
بينما يوجد فائض من هذه 
التخصصات فــي قطاعات 
أخرى، فإن اجلمود احلالي 
يخالــف املرونــة اإلداريــة 
املطلوبة واألسس الصحيحة 
فــي اإلدارة، فضــال عن أنه 
يخلــق تذمــرا واحتقانــا 
وظيفيــا لــدى العديــد من 
املوظفــني مما قــد يدفعهم 
إلى االستقالة، سواء لعدم 
حتقيق طموحهم الوظيفي أو لوجود فرص 

أفضل للعطاء في اجلهات األخرى.
ونــص االقتراح الذي تقــدم به النائب 
د.محمــد احلويلــة على «فتح بــاب النقل 
والندب بــني الوزارات والهيئات واجلهات 

احلكومية ملدة شهر مرتني من كل عام».

 ملدة شهر مرتني من كل عام

د.محمد احلويلة

مرزوق احلبيني: عقد اجللسة متى اكتمل النصاب القانوني
من دون أن ينال من صحتها أن يكون احلاضرون من غير الوزراء

النائــب مــرزوق  تقــدم 
احلبينــي باقتــراح بقانون 
بإضافــة فقرة خامســة إلى 
املادة (٧٤ مــن القانون رقم 
(١٢) لســنة ١٩٦٣ في شــأن 
الداخليــة ملجلس  الالئحــة 

األمة.
ويقضي االقتراح بوجوب 
عقد جلسة مجلس األمة متى 
اكتمــل النصــاب القانونــي 
مــن دون أن ينال من صحة 
انعقادهــا أن يكــون جميع 
األعضاء احلاضرين من غير 

الوزراء.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
(املادة األولى)

تضاف فقرة خامسة إلى 
املادة (٧٤) من القانون رقم 
(١٢) لسنة ١٩٦٣ املشار إليه، 

نصها اآلتي:
«وتعقــد اجللســة متى 
اكتمــل النصــاب القانونــي 
مــن دون أن ينال من صحة 
انعقادهــا أن يكــون جميع 
األعضاء احلاضرين من غير 

الوزراء».
(املادة الثانية)

يعمــل بهــذا القانون من 
تاريخ نشــره فــي اجلريدة 

الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
املــادة (٩٠) مــن  أن  علــى 
الدســتور تنــص علــى أن: 
«كل اجتماع يعقده املجلس 
فــي غيــر الزمــان واملــكان 
املقرريــن الجتماعــه يكون 
باطال، وتبطل بحكم القانون 
القــرارات التي تصدر فيه»، 
كما تنص املــادة (٩٧) على 
أنه: «يشترط لصحة اجتماع 

املشــرع  أن  الســابقني 
الدســتوري اشترط لصحة 
اجتماع مجلس األمة شروطا 
ثالثة: األول أن يعقد االجتماع 
املقــرر، والثاني  الزمان  في 
أن يعقد االجتماع في املكان 
املقرر، والثالــث أن يحضر 
االجتمــاع أكثر مــن نصف 

األعضاء.
املذكــرة  ولــم تتضمــن 
التفســيرية للدســتور أي 
تعليق على نص املادة (٩٧) 
وبالتالي فإن فهم مقصود تلك 
املادة إمنا يتم من خالل املعنى 
املباشر للنص، وواضح أن 
املشرع الدستوري اكتفى في 
إطــار بيان النصــاب الالزم 
لصحــة اجتماعــات مجلس 
األمة بحضور أكثر من نصف 

األعضاء.
وملا كانت املادة (٨٠) من 
الدســتور تنص علــى أنه: 
«يتألــف مجلــس األمة من 

وعلى الرغم من أن املادة 
(١١٦) من الدســتور تنص 
على أن متثل الــوزارة في 
جلســات املجلس برئيسها 
أو ببعــض أعضائهــا، إال 
أن هــذه املــادة تنظم ثالث 
مســائل، األولــى هــي حق 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
والوزراء فــي احلديث في 
أثنــاء جلســات املجلــس، 
حيث توجب منحهم الكالم 
كلما طلبوا ذلك، أما الثانية 
فهــي الرخصة التي منحها 
املشرع الدستوري لرئيس 
مجلس الوزراء والوزراء في 
االســتعانة بكبار املوظفني 
ورخصة إنابتهم عنهم في 
احلديث، أما الثالثة فهي حث 
املجلس فــي طلب حضور 
الوزير املختص عند مناقشة 

أمر يتعلق بوزارته.
أمــا بالنســبة ملــا تنص 
الفقرة األخيــرة من  عليــه 

أن يوجب لصحة اجتماعات 
مجلــس األمــة أن حتضــر 
الوزارة برئيســها أو بعض 
أعضائها ألورد هذا الشرط في 
صلب املادة (٩٧) وبصيغة 

واضحة ال لبس فيها.
وهكذا تستطيع احلكومة 
بعــدم حضورها اجتماعات 
املجلس أن تعطل اجتماعاته 
املدة التــي تراها، وهي مدة 
مهما طالت محسوبة ضمن 
فتــرة دور االنعقــاد، وهي 
صالحيــات تفوق تلك التي 
نصــت عليها املــادة (١٠٦) 
من الدستور من أن: «لألمير 
أن يؤجل مبرســوم اجتماع 
مجلــس األمة ملدة ال جتاوز 
التأجيل  شــهرا، وال يتكرر 
فــي دور االنعقاد الواحد إال 
مبوافقة املجلس وملدة واحدة، 
وال حتســب مــدة التأجيل 

ضمن فترة االنعقاد».
إن استمرار القول إن املادة 

خمســني عضــوا ينتخبون 
بطريقــة االنتخــاب العــام 
وفقــا  املباشــر،  الســري 
لألحكام التي يبينها قانون 
الوزراء  االنتخاب. ويعتبر 
غير املنتخبني مبجلس األمة 
أعضاء في هذا املجلس بحكم 
وظائفهم»، فــإن هذا يعني 
أنه يكفي لصحة اجتماعات 
مجلس األمة حضور أكثر من 
نصف األعضاء سواء كان هذا 
النصف الذي حضر يتكون 
من أعضــاء منتخبني فقط، 
أو أعضاء منتخبني وأعضاء 
بحكم وظائفهم (أي وزراء).
وبنــاء علــى ذلــك فإنه 
متى مــا حضر فــي الزمان 
املقرريــن الجتماع  واملكان 
مجلس األمة أكثر من نصف 
األعضــاء، انعقــد االجتماع 
صحيحــا ســواء بحضــور 
الــوزراء أو بعضهــم أو من 

دون حضورهم.

تلك املادة وهو: «ويجب أن 
متثــل الوزارة في جلســات 
املجلس برئيسها أو ببعض 
أعضائهــا»، فــإن املقصــود 
بذلك هــو التأكيد على عدم 
جواز متثيــل الوزارة بغير 
رئيس الوزراء أو الوزراء، أي 
وضع حدود للرخصة التي 
الدستوري  منحها املشــرع 
لرئيــس الــوزراء والوزراء 
باالستعانة بكبار املوظفني 
ونيابتهم عنه، وهذه احلدود 
هي عدم جواز تكليف كبار 
املوظفني (بتمثيل) احلكومة 
فــي جلســات املجلــس، أي 
إن املــادة (١١٦) ال تشــترط 
(حضور) الوزراء كي تصح 
اجتماعات مجلس األمة، بل 
هــي تقصــر حــق (متثيل) 
الوزارة في جلسات مجلس 
األمــة على رئيــس مجلس 
الوزراء أو الوزراء. ولو أن 
املشرع الدستوري أراد حقا 

(١١٦) من الدســتور تتطلب 
حضــور احلكومة كشــرط 
لصحة اجتماعــات مجلس 
األمة، وإن غيابها املتعمد أو 
املعذور يرتب فقدان النصاب 
وعــدم انعقــاد اجتماعــات 
املجلس يعني أن للحكومة 
منفردة أن تتحكم وتسيطر 
على عقد اجتماعات املجلس، 
فهــي إن أرادت للمجلس أن 
يجتمع حضرت اجللسة، وإن 
أرادت إلغاء اجتماع املجلس 
امتنعت عن حضور اجللسة، 
وهو ما مارســته احلكومة 
فعــال وعطلت بســبب هذه 
املمارســة جلســات مجلس 
األمة ملدة قاربت الشــهرين، 
وتســتطيع احلكومة أيضا 
انعقــاد  بغيابهــا تعطيــل 
اجللســات اخلاصــة التــي 
يدعو إليها الرئيس أو عشرة 
أعضاء وفقا حلكم املادة (٧٢) 
من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة، بل إن غياب احلكومة 
املتعمــد أو املعذور في هذه 
احلالة سيؤدي إلى تعطيل 
حق أغلبية أعضاء املجلس 
املنصوص عليــه في املادة 
(٨٨) مــن الدســتور بدعوة 
مجلس األمــة الجتماع غير 
عادي بناء علــى طلب هذه 

األغلبية.
لذلــك ومنعــا ألي لبس 
حــول مــدى صحــة انعقاد 
اجللسة في حالة عدم حضور 
احلكومــة، أعد هذا االقتراح 
بقانــون الــذي ينــص على 
إضافة فقرة خامسة إلى املادة 
(٧٤) مــن القانون رقم (١٢) 
لسنة ١٩٦٣ في شأن الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة تقضي 
بوجوب عقد اجللســة متى 

اكتمل النصاب.

يكفي لصحة اجتماعات مجلس األمة حضور أكثر من نصف األعضاء سواء كان هذا النصف من منتخبني أو أعضاء منتخبني وأعضاء بحكم وظائفهم (أي وزراء)

مجلس األمة حضــور أكثر 
من نصف أعضائه، وتصدر 
القــرارات باألغلبية املطلقة 
لألعضاء احلاضرين، وذلك 
في غير احلاالت التي تشترط 
فيها أغلبيــة خاصة، وعند 
تساوي األصوات يعتبر األمر 
الذي جرت املداولة في شأنه 

مرفوضا».
ويســتفاد مــن النصــني 

فــي مالحقــة من يقــوم بهدر 
األمــوال العامــة والتي كانت 
جزءا كبيرا منها هي صفقات 
التسليح وصفقات أخرى في 

وزارة الدفاع.
وأوضح انه يعلم باستمرار 
وزير الدفاع في تسلم الطائرات 
مبــا يعنــي أن الوزيــر غيــر 
متعاون ويصــر على جتاهل 
التحذيرات، مؤكدا أن الوزير 
سيتحمل املسؤولية حتى لو 
وصلــت إلى املنصة. وأشــار 
الدمخي إلى أن إجابات األسئلة 
التــي وجههــا للوزيــر حول 
الصفقة وصلتــه، مبينا أنها 
إجابات غير دقيقة نهائيا وبها 
تدليس والتفاف على احلقائق.
وذكر أنه «سيوجه أسئلة 
جديــدة بنــاء علــى اإلجابات 
املقدمة، ولن يقف عن حد مادام 

..ويقترح تعديل قانون االنتخابات فيما يتعلق بـ «حرمان املسيء»
تقــدم النائب مرزوق احلبيني باقتراح بقانون إللغاء 
الفقرة الثانية من املادة ٢ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢

في شــأن انتخابات مجلس األمــة، وإلغاء كل أثر مترتب 
على العمل بأحكامها.

ونص االقتراح على ما يلي:
(املادة األولى)

تلغــى الفقــرة الثانية من املادة (٢) مــن القانون رقم 
(٣٥) لسنة ١٩٦٢ املشار إليه.

(املادة الثانية)

يلغى كل أثر مترتب على العمل بأحكام الفقرة الثانية 
مــن املادة الثانيــة ويعد كأن لم يكن منــذ تاريخ صدور 

القانون املنشئ لها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(املادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيــذ هذا القانــون، ويعمل به من تاريخ نشــره في 

اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي: ملا كان مجلس 
األمة قد أقر في الفصل التشــريعي الرابع عشــر القانون 
رقم (٢٧) لســنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
(٣٥) لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة، وقد 
تضمــن نص املادة الثانية منه حرمانا أبديا للمدانني في 
القضايا املشار إليها، وهو ما يفقد التشريع غايته وأهدافه.

وملا كان العمل السياسي أدى ببعض النواب والسياسيني 

والناشــطني إلى تعرضهــم إلى املالحقــات واإلدانات في 
بعــض األحيان في ظل مــا يقومون به من جهود للدعوة 
إلى حتقيق اإلصالحات في ظل ظروف عاشتها البالد خالل 
حقبة زمنية ماضية، ما يستلزم معه إلغاء الفقرة الثانية 
من نص املادة (٢) من القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ بشأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة من أجل احليلولة دون أن 
يكون ســببا في حرمان الكثير من املواطنني من ممارسة 
حق االنتخابات أو الترشــح تباعا، حيث إن التشريعات 
الكويتيــة لــم تغفل عن حمايــة الذات اإللهيــة واألنبياء 
والذات األميرية بداية من الدســتور إلــى قانون اجلزاء، 
وعليــه وجب رد األمور إلى نصابهــا اكتفاء مبا جاء من 
حماية في الدســتور وفي قانون اجلزاء مبا تضمنته من 

قواعد رد االعتبار.

مرزوق احلبيني

هاني شمس يسأل وزيرة األشغال 
عن االستعداد ملوسم األمطار

وجــه النائــب هانــي 
شمس ســؤاال إلى وزيرة 
االشــغال العامة ووزيرة 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة د. أماني بوقماز، 
قــال فــي مقدمتــه: نظرا 
ملــا يحصــل فــي كل عام 
فــي فصــل الشــتاء حني 
هطــول األمطــار وغــرق 
بعــض املناطــق بســبب 
سوء اخلطط في معاجلة 
تصريــف ميــاه األمطــار 
املســؤولة عنهــا وزارة 

األشــغال وفي عالقتها مــع املقاولني عن 
عقود صيانة الطرق وشبكات التصريف، 
واحلاجة إلى الوقوف على اإلجراءات التي 
تتخذها الوزارة في كل عام. يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ ما اســتعدادات وزارة االشغال ملوسم 
األمطار (٢٠٢٣/٢٠٢٢)، وما االحتياطات 
التي اتخذتها الوزارة لتجنب غرق بعض 

املناطق في البالد؟
٢ـ  هل عوجلت املشاكل الناجتة عن األمطار 

التي حدثــت مؤخرا مثل 
غرق جسر املنقف وطريق 
الغزالــي ومدينــة صباح 
األحمــد ومدينــة صباح 
الناصر وغيرها؟ ومن الذي 
يتحمل مسؤولية غرق هذه 
املادية  املناطق واألضرار 

التي وقعت؟
٣ـ  هل متت إحالة موظفني 
وقياديني بالوزارة للتحقيق 
واملساءلة جراء غرق بعض 
املناطــق في البــالد مبياه 
األمطار خالل السنة املاضية 
(٢٠٢٢/٢٠٢١)؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
تزويدي بنسخة عن نتائج جلنة التحقيق.

٤ـ  ما الشركات املسؤولة عن عقود الصيانة 
املباشرة اخلاصة بصيانة الطرق وشبكات 
تصريف مياه األمطار؟ وما اإلجراءات التي 
اتخذتها وزارة األشــغال بشأن مخالفات 
وتقصيــر املقاولني عما حدث مؤخرا من 
غرق بعض املناطق سابق اإلشارة إليها؟
٥ ـ هل عوجلــت حوادث تطاير احلصى 

وأغطية املناهيل؟

استفسر عن معاجلة حوادث تطاير احلصى وأغطية املناهيل

هاني شمس

ما الشركات املسؤولة عن عقود الصيانة املباشرة 
اخلاصة بصيانة الطرق وشبكات تصريف املياه؟

بهدف تعزيز القدرات اإلنتاجية وتوجهات الدولة نحو التنمية البشرية


