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الغامن يهنئ نظيرته في الو 
الدميقراطية بالعيد الوطني

مرزوق الغامن 

8 لقاءات نيابية حكومية.. و6 جلسات لقوانني واستجوابات وطلبات مناقشة 

جهود رقابية وتشريعية ملجلس األمة خالل أزمة كورونا
ريا�ض عواد 

 مع بداية انتشار وتفشي مرض فيروس 
كورونا عامليا، ق��ام مجلس األم��ة الكويتي  
بدعم إجراءات احلكومة الرامية إلى تقويض 
امل��رض وع��دم انتشاره والسيطرة عليه، 
من خالل اجتماعات دوري��ة ترأسها رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن مع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وأركان 
وزارته والوقوف على استعدادات احلكومة 

ملواجهة هذا الوباء.
وقام مجلس األمة بدوره الرقابي املساند 
ل��إج��راءات احلكومية وال��ت��ي متكنها من 
اتخاذ أكبر قدر من اإلج���راءات االحترازية 
الكفيلة بعدم انتشار هذا املرض داخل دولة 
ال��ك��وي��ت، إن م��ن جهة تصريحات رئيس 
مجلس األمة الداعمة لتلك اإلج��راءات أو من 
التصريحات واالقتراحات النيابية التي تنقل 
رؤى واق��ت��راح��ات املواطنني إل��ى احلكومة 
ولفت االنتباه إلى بعض الثغرات ومكامن 
اخللل وتطورت املتابعة النيابية إلى تقدمي 
4 استجوابات أحدها لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد و3 استجوابات 
لوزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود 

احلربي.
8 لقاءات 

وعقد رئيس مجلس األم��ة وال��ن��واب 8 
لقاءات مع رئيس وأعضاء احلكومة للوقوف 
على استعداداتها كما عقد جلسات عدة أقر 
فيها عددا من القوانني التي تساعد احلكومة 

في اتخاذ إجراءاتها جتاه هذا الفيروس.
وق���دم ال��ن��واب ال��ع��دي��د م��ن االق��ت��راح��ات 
بقوانني وبرغبة وعددا من األسئلة وطلبات 
املناقشة في هذا الصدد، نسردها في السطور 

التالية:
فمع ترؤس وزير الصحة الشيخ الدكتور 
باسل احلمود اجتماًعا موسًعا في نهاية شهر 
يناير وحتديدا في 26 يناير من العام 2020 
مع أعضاء اللجنة العليا الدائمة لتطبيق 
اللوائح الصحية الدولية لبحث آخر تطورات 
فيروس ك��ورون��ا ومتابعة توصيات رفع 
مستوى القدرات ملواجھة احلدث مع الوزارات 
واملؤسسات الرسمية ذات الصلة في الدولة، 
أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن 
في الثالث من فبراير أن جلسة الرابع من 
فبراير ستشهد استعدادات احلكومة ووزارة 
الصحة بشأن فيروس كورونا بناء على طلب 

نيابي مقدم من مجموعة من النواب.
تطورات فيروس كرونا 

وع��ق��دت اجللسة ف��ي ال��راب��ع م��ن فبراير 
وأكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح 
في مداخلة له في مستهل املناقشة، متابعة 
ال���وزارة آلخ��ر تطورات انتشار الفيروس، 
واستعداداتها وجهوزيتها من خالل العديد 
من اإلج��راءات التي قامت بها حال وقوع أي 
إصابة داخل الكويت، مشدداً على أن الوزارة 
اتخذت العديد من اإلج���راءات االحترازية 

االستباقية في هذا الصدد. 
وفي السادس والعشرين من فبراير أعلن 
رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن عن 
رغبة العديد من ال��ن��واب في االط��الع على 
اإلج��راءات احلكومية الوقائية املتخذة ضد 
تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا م��ن خ��الل جلسة 

خاصة.
وعقب هذا اإلع��الن أعلن الرئيس الغامن 
عن عدم عقد اجللسة اخلاصة بعد التواصل 
والتنسيق مع النواب وذل��ك نظراً لوجود 
مستجدات غاية في األهمية منها ضرورة 
استكمال خطة اإلجالء احلكومية وانشغال 
أغلب ال��ك��وادر الوطنية في وزارة الصحة 
بتنفيذ خطة مكافحة هذا املرض واستقبال 
وفحص العائدين من اخل��ارج بعد اإلجازة 
وأي��ًض��ا تفويت الفرصة على م��ن يحاول 
أن يخل بوحدة املجتمع فقد تقرر عدم عقد 

اجللسة اخلاصة .
وأكد الغامن أنه سيتم االستعاضة عنها 
باجتماع سيعقد في مكتب املجلس ملن يرغب 

من النواب األفاضل في موعد مناسب سوف 
يعلن عنه بعد التنسيق مع احلكومة.

وفي الثالث من مارس ومع توجيه حضرة 
صاحب السمو أمير البالد بتكرمي كافة من 
يعملون في الصف األول حملاربة فيروس 
كورونا، أعرب رئيس مجلس األمة مرزوق 
علي الغامن عن شكره حلضرة صاحب السمو 

األمير على هذه املكرمة األميرية.
وف���ي ال��س��ادس م��ن م���ارس دع���ا رئيس 
مجلس األم���ة مجلس ال����وزراء إل��ى اتخاذ 
القرارات التي حتافظ على صحة املواطنني 
وحتمي األمن الصحي في البالد، كما دعا إلى 
عقد مؤمتر صحافي على مستوى ال��وزراء 
لتوضيح بعض األم��ور التي شابها اللبس 

لدى املواطنني بكل شفافية ووضوح.
وفي العاشر من مارس عقد مكتب مجلس 
األمة اجتماًعا نيابّيًا مصغًرا برئاسة رئيس 
املجلس م���رزوق علي ال��غ��امن وبحضور 
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ صباح 
اخل��ال��د احلمد الصباح وع��دد م��ن ال���وزراء 
املعنيني حيث مت بحث استعدادات احلكومة 
ووزاراتها املعنية في التعاطي مع تطورات 

فيروس )كورونا(.
واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء 
وال�����وزراء املعنيون خ��الل االج��ت��م��اع كل 
اإلج��راءات التي متت للتعامل مع تطورات 
انتشار فيروس )ك��ورون��ا( طبّيًا ووقائّيًا 
واالستعدادات املستقبلية للتعامل مع انتشار 

املرض.
وعقب االجتماع قال رئيس مجلس األمة 
م��رزوق علي الغامن إن��ه مت تكليف النائب 
أسامة الشاهني بصياغة بيان يتعلق بكل 
ما دار باالجتماع الطويل الذي استغرق ما 

يقارب اخلمس ساعات بحضور 28 نائًبا.
التشريعات والقوانني 

وأض����اف ال��غ��امن أن���ه مت أي��ًض��ا تكليف 

النائبني محمد ال��دالل وري��اض العدساني 
مبتابعة التشريعات وال��ق��وان��ني املتعلقة 
باجلانب التشريعي، وتعديل قانون الصحة 
الذي يضع عقوبات وغرامات على من ميتنع 
عن إظهار حقيقة إصابته بهذا املرض أو غيره 

من األمراض.
وذك��ر أن االجتماع تطرق إل��ى ض��رورة 
وجود اعتماد تكميلي ملواجهة هذه الكارثة 
واحتياجاتها باإلضافة إلى االقتراح بقانون 
بشأن إنشاء جهاز إلدارة ال��ك��وارث، الفًتا 
إلى أنه »سيخصص ج��دول أعمال اجللسة 
املقبلة إلقرار هذه القوانني على وجه السرعة 
ملساعدة احلكومة على ات��خ��اذ اإلج���راءات 

املطلوبة حملاربة هذه اآلفة«.
وفي اليوم التالي لهذا االجتماع النيابي 
احلكومي أص��در مجلس األم��ة بيانا بشأن 
اإلجراءات واالستعدادات احلكومية للتعامل 

مع مخاطر انتشار فيروس )كورونا(.
وفي الثاني عشر من مارس التقى الرئيس 
الغامن في مكتبه وزير التجارة والصناعة 
خالد ال��روض��ان بحضور 12 نائبا، وأك��د 
ال��غ��امن ع��ق��ب االج��ت��م��اع أن دور السلطة 
التشريعية موجود في التعاطي مع هذا امللف 

من خالل دور النواب الرقابي والتشريعي.
وط��ال��ب ال��غ��امن احل��ك��وم��ة ب���أن تقدم 
املشروعات بقوانني املرتبطة ارتباطا مباشرا 
بهذه األزم��ة، في أس��رع وقت ممكن ومن ثم 

سيجد املجلس اآللية لكيفية إقرارها.
وش���دد ال��غ��امن على ض���رورة أن يكون 
هناك تفاعل إعالمي أكبر للقضاء على بعض 
اإلشاعات التي ال تهدف إال لزعزعة املجتمع 
وتخويف الناس ونشر معلومات مغلوطة 

وغير صحيحة في هذه األزمات.
وأك���د ال��غ��امن أن م��ن ضمن التعديالت 
التشريعية جت��رمي ه��ذا ال��ن��وع م��ن الفتك 
باملجتمعات بشكل غير مباشر عن طريق بث 

اإلشاعات والفيديوهات غير الصحيحة.

وف��ي اخل��ام��س عشر م��ن م���ارس التقى 
الرئيس الغامن نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر الدفاع الشيخ أحمد املنصور ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األم��ة وزي��ر الدولة 
لشؤون اخلدمات مبارك احلريص بحضور 
14 نائباً لالطالع على آخر مستجدات أزمة 

كورونا.
وأك����د ال��غ��امن ع��ق��ب ه���ذا االج��ت��م��اع أن 
ه��ذه ال��ل��ق��اءات هدفها نقل نبض ال��ش��ارع 
واستفساراته واقتراحاته ومخاوفه إلى 

احلكومة.
وذكر الغامن ان إجابة نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزي��ر الدفاع بشأن حظر التجوال 
أوضحت أن كل اإلجراءات االحترازية واردة 
لكن في الوقت احلالي لم يتخذ قرار بحظر 
التجوال، مبينا ان��ه كلما زاد التعاون من 
املواطنني واملقيمني مع اإلجراءات قلت فرصة 

استخدام هذا اإلجراء.
وأوضح الغامن أن توصية النواب كانت 
بأن أي إج��راء يجب أن يكون متدرجا ويتم 
التمهيد له واإلعالن عنه وأال يكون مفاجئاً، 
لكن في الوقت احلالي كانت إجابته، عندما 
نتكلم على الوقت القصير ال توجد نية التخاذ 
هذا القرار لكن على املدى املتوسط أو البعيد 

وارد ويعتمد بشكل كبير على التطورات.
اجالء الكويتيني 

وب��ش��أن إج���الء الكويتيني ف��ي اخل��ارج 
وإعادتهم إلى الكويت، قال الغامن إن الرد 
احلكومي جاء بأننا حاليا في املرحلة األولى 
حاليا وف��ق توجيهات ال��ق��ي��ادات الصحية 
وهي مرحلة االحتواء ومنع االنتشار، وأن 
العمل جار على قدم وساق لعودة الكويتيني 
املوجودين في اخل��ارج بأسرع وقت ممكن، 
وان ذلك مرتبط ببعض األم��ور الفنية منها 
جلب أجهزة الفحص الكافية لفحص القادمني 
حتى يبقى الوضع حتت السيطرة وال تتفشى 

األمراض في الكويت.

وأوض��ح الغامن ان النواب ش��ددوا على 
ض��رورة توفير كل ما يحتاجه املواطنون 
الكويتيون في اخل��ارج من إج��راءات سواء 
مادية او احترازية ملنع إصابتهم بهذا الوباء 
كاستئجار فنادق لهم وعزلهم عن املناطق 
املوبوءة ونقلهم من املناطق املوبوءة إلى 
م��ن��اط��ق غ��ي��ر م��وب��وءة وك��ث��ي��ر م��ن األم���ور 

التفصيلية.
وف��ي 17 م��ارس اجتمع  رئيس مجلس 
األم��ة م���رزوق ال��غ��امن ف��ي مكتبه م��ع نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 
بحضور 20 نائبا ت��ن��اول املستجدات في 

اجلانب األمني وكل ما يتعلق به من أمور.
وأوض��ح الغامن ان��ه مت خ��الل اللقاء نقل 
استفسارات وأسئلة واقتراحات املواطنني 
الى أحد ال��وزراء والذي بدوره يقوم بنقلها 

إلى مجلس الوزراء.
وذك��ر ال��غ��امن« نقلنا إل��ى ال��وزي��ر رغبة 
نيابية بتأجيل األقساط واالستحقاقات ملدة 
تصل إلى ستة أشهر حتى نرفع هذا احلمل 
عن كاهل املواطن إل��ى أن تستقر األوض��اع 

االقتصادية في دولة الكويت«.
وف��ي 18 م��ارس اجتمع رئيس مجلس 
األم��ة م���رزوق ال��غ��امن م��ع وزي���رة الشؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة وزي�����رة ال���دول���ة ل��ل��ش��ؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة م���رمي العقيل ب��ح��ض��ور ١٣ 
نائًبا لبحث العديد من املوضوعات وعلى 
رأسها املخزون االستراتيجي في اجلمعيات 
التعاونية، وإج��الء العمالة الوافدة وعلى 
األخ��ص تلك املخالفة أو من كان يرغب في 

ترك البالد.
وأشار إلى أن النواب طلبوا من الوزيرة 
األخذ باالعتبار العديد من األمور في حال 
تطبيق حظر ال��ت��ج��وال أهمهما شريحة 
كبار السن حيث إن انقطاعهم عن أبنائهم 
وبناتهم خ��الل فترة طويلة أم��ر صعب 

تنفيذه وتطبيقه.
وف��ي 23 م���ارس حضر رئ��ي��س مجلس 
األمة مرزوق علي الغامن اجتماعا استثنائيا 
ملجلس الوزراء برئاسة األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح )طيب الله 

ثراه(.
وقال الغامن عقب االجتماع إن سمو األمير 
ك��ان واض��ًح��ا وقاطًعا وأع��ط��ى توجىھاته 
وتعليماته بشأن  أمورعدة مھمة وعلى رأسھا 
دعم املواطنني وتخفيف اآلث��ار االقتصادية 
علىھم ورفعھا عن كاھلھم ما يستدعي صدور 

قرارات عدة  في ھذا الشأن.
وذك��ر أن األمير ال��راح��ل وج��ه بضرورة 
التعجيل باإلجراءات التي تؤدي إلى عودة 
الكويتيني في اخل��ارج في أقرب وقت ممكن 
كما أعطى تعليماته باالھمتام بأبنائنا الطلبة 
في اخل��ارج إلع��ان��تھم على م���واجھة األزم��ة 

حلني عودتھم .
وف��ي 29 م��ارس اجتمع رئيس مجلس 
األمة مرزوق علي الغامن مع وزير اخلارجية 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد بحضور 
21 نائبا لنقل اقتراحات وشكاوى املواطنني 
س��واء ما يخصه أو يخص احلكومة ليقوم 
بنقلها إضافة إلى شرح خطة اإلجالء ودور 
السفارات في تأمني حياة كرمية للمواطنني 
في اخل��ارج وك��ل ما يتعلق ب���أدوار وزارة 

اخلارجية.
وفي 8 أبريل حضر رئيس مجلس األمة 
مرزوق علي الغامن اجتماعا نيابيا مع اللجنة 
االقتصادية ال��وزاري��ة املكونة من وزي��رة 
الشؤون االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية م��رمي العقيل ووزي��ر التجارة 
خالد الروضان ووزير املالية براك الشيتان 
ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل، إضافة 
إل��ى وزي��ر ال��دول��ة لشؤون اخل��دم��ات وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك احلريص 
وم��ح��اف��ظ البنك امل��رك��زي ال��دك��ت��ور محمد 
الهاشل وحضره 21 نائبا بحث العديد من 
امللفات االقتصادية ومن بينها قانون الدين 
العام، حيث طالب النواب احلكومة بسحب 

القانون والتقدم بخارطة طريق واضحة.
الوضع املالي للدولة 

وأوض��ح الغامن أن��ه مت خ��الل االجتماع 
اقتراح العديد من احللول والبدائل من قبل 
النواب باإلضافة إلى االستماع لشرح من 
قبل محافظ البنك املركزي عن الوضع املالي 

للدولة واحلالة املالية.
وف���ي 17 م��اي��و اج��ت��م��ع رئ��ي��س مجلس 
األمة م��رزوق علي الغامن مع رئيس ديوان 
احملاسبة فيصل الشايع ومسؤولي الديوان 
في مسرح مجلس األم��ة حيث قدم الديوان 
عرًضا شاماًل للتعاقدات احلكومية خالل 

أزمة كورونا.
وق��ال الغامن في تصريح صحفي عقب 
اللقاء ال��ذي حضره 35 نائًبا إن االجتماع 
كان غاية في األهمية ومبا أن اجللسة التي 
كانت مقررة لم تعقد فلم يتوقف دور مجلس 
األمة الرقابي حيث استمع إلى تقارير ديوان 
احملاسبة واستمع ال��دي��وان إل��ى مالحظات 

اإلخوة النواب.
وذك��ر الغامن أن هناك بعض املعلومات 
في غاية األهمية يجب أن يعرفها الشعب 
الكويتي واملتعلقة بالفترة من 12 مارس 
حتى 16 م��اي��و 2020 وه��ي ف��ت��رة األزم��ة 

تقريًبا.
وأشار الغامن إلى أن 41 % من املواضيع 
ال��ت��ي مت��ت امل��واف��ق��ة عليها م��ن قبل دي��وان 
احمل��اس��ب��ة مرتبطة بشكل مباشر بأزمة 
كورونا، و59 % منها مواضيع طارئة لكنها 

ليست مرتبطة بشكل مباشر باألزمة.
وأضاف أن وزارة الصحة كان لها نصيب 
األسد %55، ومجلس الوزراء %31، ووزارة 
املالية %10، ووزارة الدفاع %4، وقيمتها 
312 مليون دينار من إجمالي 752 مليون 
دي��ن��ار، مرتبطة ارت��ب��اًط��ا م��ب��اش��ًرا بأزمة 

كورونا، 194 موضوًعا بقيمة 312 مليوًنا.

جلسة سابقة 

أمانة مجلس األمة تتم استعداداتها لتسلم
صناديق االقتراع فور إعالن نتائج االنتخابات  

أمتت األمانة العامة ملجلس األمة 
استعداداتها وجهوزيتها لتسلم 
صناديق االقتراع فور اإلعالن عن 
نتائج االنتخابات البرملانية للفصل 
التشريعي السادس عشر املقررة 

في اخلامس من ديسمبر ٢٠٢٠.
 وق����ال رئ��ي��س جل��ن��ة اس��ت��الم 
وتسليم ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع في 
األم��ان��ة علي العلي ف��ي تصريح 
صحفي أن اللجنة اتخذت جميع 
اإلج����راءات ال��الزم��ة لتأمني تسلم 
الصناديق وحفظها م��ع االل��ت��زام 
باالشتراطات الصحية الضرورية 

ملواجهة كورونا.
  وك��ش��ف العلي ع��ن آل��ي��ة عمل 
اللجنة التي شكلها األم��ني العام 

ملجلس األمة عالم الكندري لتسلم 
ال��ص��ن��ادي��ق وت��ض��م ١٣ ع��ض��وا 
م��ن موظفي األم��ان��ة معظمهم من 
أصحاب اخلبرة الذين سبق لهم 

العمل في اللجان السابقة. 
 وأوض��ح إن املادتني 36 مكرًرا 
و39 من قانون االنتخاب حددتا 
اختصاص األمانة العامة للمجلس 
في تسلم الصناديق واالحتفاظ بها 
إلى حني االنتهاء من البت في جميع 

الطعون االنتخابية.
 وأض����اف أن ال��ل��ج��ن��ة تختص 
بتسلم صناديق االقتراع لعضوية 
مجلس األم��ة للفصل التشريعي 
ال��س��ادس عشر بعد التدقيق على 
سالمتها م��ن أي كسر وأن تكون 

محكمة اإلغالق ومشمعة ومختومة 
من جانب أعضاء السلطة القضائية 

الذين يترأسون اللجان االنتخابية.
 وق��ال إن��ه وف��ًق��ا للمادة 27 من 
القانون رق��م 35 لسنة 1962 في 
شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة 
فإن أعضاء من السلطة القضائية 
ه���م م���ن ي��ق��وم��ون بتسليم ه��ذه 
الصناديق لألمانة العامة ملجلس 

األمة.
 وأوض����ح أن عملية االس��ت��الم 
والتسليم تتم من خ��الل محاضر 
رسمية يذكر فيها رقم كل صندوق 
وأي دائ��رة يتبع لها ورق��م اللجنة 
االنتخابية واس��م عضو السلطة 
القضائية املشرف عليها واملوظف 

الذي تسلم الصندوق.
 ولفت العلي إلى وجود مخازن 
مببنى مجلس األمة معدة لالحتفاظ 
بصناديق االقتراع إلى حني االنتهاء 
من البت في الطعون االنتخابية، 
ومن ثم يتم تسليمها بعد ذلك إلى 

وزارة الداخلية.
 وأك���د أن اللجنة ش���ددت على 
أعضائها بااللتزام باالشتراطات 
الصحية ولبس الكمامات والقفازات 
بشكل دائ��م وستتبع نفس اآللية 
التي مت العمل بها في مركز تسجيل 
املرشحني واللجان االنتخابية مع 
توفير حواجز زجاجية تفصل بني 
أعضاء اللجنة باإلضافة إلى توفير 

علي العلي املعقمات املطلوبة لهذا الغرض.
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بعث رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن امس ببرقية 
تهنئة إلى رئيسة مجلس األمة في جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية باني ياثوتو وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها.


