
ش���دد م��ق��رر جل��ن��ة تنمية امل����وارد 
البشرية النائب  أسامة الشاهني على 
ض���رورة إل���زام احلكومة بتشريعات 
ملعاجلة التركيبة السكانية ، تعقبها 
رقابة ومسؤولية سياسية عند التقاعس 
وق����ال ال��ش��اه��ني ف��ي ت��ص��ري��ح إل��ى 
الصحافيني ان جلنة تنمية امل���وارد 
ال��ب��ش��ري��ة ب��ح��ث��ت خ���ال اج��ت��م��اع��ه��ا 
اقتراحات إص��اح التركيبة السكانية 
ال��ذي هو اجل��رح النازف ال��ذي نأمل في 
اللجنة بصياغة مقترح شامل ملعاجلة 

هذه القضية .
وأض��اف ان اللجنة الحظت أن هذه 
القضية متشعبة بني الكثير من اجلهات 
احلكومية وال��ت��ي ل��م تنجز املطلوب 
منها تلبية حلجم الطموحات الشعبية 
والشعار ال��ذي رفعه رئيس احلكومة 
أمس خال لقائه رؤساء التحرير والذي 
طلب أن تكون نسبة الكويتيني 70 في 

املئة .
وبني أن من هذه اجلهات احلكومية 
هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية 
ودي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ومجلس 
التخطيط  والتنمية وإدارة اإلحصاء 

وغ��ي��ره��ا الكثير ال��ت��ي ل��م تنجح في 
معاجلة اخللل .

وأوض��ح ان من االقتراحات املقدمة 
م��ا يتضمن اس��ت��ح��داث ج��ه��ة ج��دي��دة 
وال��ت��ن��س��ي��ق امل��ش��ت��رك ب���ني اجل��ه��ات 
القائمة معربا عن أمله في متكن اللجنة 
األسبوع املقبل من إعداد تقريرها حيال 

كل االقتراحات .
ولفت الشاهني إلى ان اللجنة ستحيل 
إلى املجلس رسالة تطلب فيها إحالة 
كل االقتراحات األربعة املتعلقة بهذا 
املوضوع إليها وامل��وج��ودة لدى جلان 
أخ��رى ، كما ق��ررت توجيه كتب إلى 
اجلهات احلكومية املعنية باحلضور 
إل��ى اجتماعات اللجنة املقبلة وتقدمي 
آرائ���ه���ا وب��ي��ان��ات ع��ن االح��ص��ائ��ي��ات 

السكانية .
وأش��ار إل��ى من املعلومات املتوافرة 
للجنة أن 36 أل��ف واف���د يعملون في 

ق��ط��اع الصحة ، 34 أل��ف��ا يعملون في 
ق��ط��اع التعليم، وه��م��ا م��ن القطاعات 
االساسية التي يقبل عليها الكويتيون 
ما يؤكد وجود تقصير حكومي في إحال 

الكويتيني .
ول��ف��ت إل��ى وج���ود اق��ت��راح بتوقيع 
مسؤولية جزائية وجنائية على كل 
موظف حكومي يوقع معاملة خاطئة 
الستخدام عامل وافد خاف االحصائيات 

والنسب املقرة .
م��ن ج��ان��ب آخ��ر أع��ل��ن ال��ش��اه��ني عن 
توجيهه س��ؤاال إل��ى وزي��ر التجارة في 
ش��ان ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة يطلب فيه عدد 
الكوادر احلالية من الكويتيني والوافدين 
، معربا عن تقديره خلطوة الوزير خالد 
الروضان بإيقاف كتاب الصندوق الذي 
ك��ان يطلب مستشارين وافدين للعمل 

اإلضافي .
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الغامن: تسلمت استجوابًا لوزير املالية وسيدرج 
في أول جلسة عادية قادمة

اعلن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن 
عن تسلمه استجوابا من النائب رياض العدساني 
ل��وزي��ر املالية ب��راك الشيتان مكونا م��ن خمسة 
محاور، مبينا ان االستجواب سيدرج في اول جلسة 
عادية قادمة. واضاف الغامن في تصريح صحفي 
مبجلس األمة امس  » اتخذت اإلج��راءات الائحية 

بأن أدرج على أول جلسة عادية قادمة ومت إباغ 
سمو رئيس مجلس ال��وزراء ومعالي وزير املالية 

وفقا للمادة 135 من الائحة الداخلية«.
وأوض���ح ال��غ��امن » االس��ت��ج��واب سيكون على 
جدول أعمال اجللسة العادية القادمة لتحديد موعد 

ملناقشته وفقا لائحة«.

من جهة اخ��رى ق��ال الغامن ان��ه تسلم طلبا من 
النائب فيصل الكندري بإضافة ثاثة محاور إلى 
استجوابه املقدم إلى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي الدكتور سعود احلربي، مضيفا »مت إباغ 
الوزير بذلك وإرس��ال كل الكتب املتعلقة بإضافة 

احملاور إلى الوزير املعني«.

تقدم النائب فيصل الكندري إل��ى رئيس مجلس 
األمة مرزوق علي الغامن امس  اخلميس بطلب اضافة 
ثاث محاور الستجواب وزير التربية ووزير التعليم 
العالي الدكتور سعود احلربي بصفته إضافة إلى 
احملور املقدم فس وقت سابق بتاريخ 2020/5/31 
واملتعلق مبوضوع »س��وء إدارة العملية التعليمية 
خال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر اجلسيم على 

أبنائنا الطلبة«
ويتعلق احملور األول بتحصيل الرسوم من طلبة 
امل���دارس اخل��اص��ة رغ��م ع��دم فتح امل���دارس ابوابها 

واقتصار االمر على التعليم عن بعد.
أما احملور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب للسؤال 
عن عدم وجود خطة والية عمل واضحة تتواكب مع 

تطورات االوضاع خال ازمة كورونا.

واحمل��ور الثالث موضوعه هو غياب الرؤية في 
الية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى حتقيق النجاح فيه 
من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة واملعلمني 
واول��ي��اء االم��ور وع��دم توفير املستلزمات التقنية 
لتطبيقه وف��ي ذا ال��ش��أن نصت امل���ادة )100 )من 
الدستور على ان »لكل عضو من اعضاء مجلس االمة 
ان يوجه الى رئيس مجلس ال��وزراء وال��ى ال��وزراء 

استجوابات عن االمور الداخلة في اختصاصاتھم«. 
وقد أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن 
في وق��ت سابق إدراج طلب االستجواب املقدم من 
النائب فيصل الكندري املوجه إل��ى وزي��ر التربية 
ووزير التعليم العالي الدكتور سعود احلربي بصفته 
على ج��دول أع��م��ال أول جلسة ع��ادي��ة مقبلة املقرر 

انعقادها يوم الثاثاء 2020/6/16.

ثالثة محاور إضافية الستجواب وزير 
اع��ل��ن ال��ن��ائ��ب محمد ال����دالل عن التربية ووزير التعليم العالي

توجيه س��ؤاال ال��ى وزي��ر اخلارجية    
) ن��ص ال��س��ؤال (: لوسائل اإلع��ام 
في دول��ة الكويت وخارجها تأثيرها 
الكبير علي الساحة احمللية خاصة في 
ظل الظروف احمليطة بإنتشار وباء 
فيروس ك��ورون��ا وال��ظ��روف األمنية 
والسياسية في اإلقليم ، وق��د أشار 
سمو أمير الباد في أحد خطاباته أثناء 
شهر رمضان إلي خطورة اإلستخدام 
اخل��اط��ئ لوسائل اإلع���ام حيث قال 
» وأود هنا أن أشير بأسف بالغ إلي 
م��ا تبثه وتتناقله ب��ع��ض وس��ائ��ل 
اإلع���ام وال��ت��واص��ل اإلجتماعي من 
مغالطات وإساءات مؤذية ال تتفق مع 
حرمة الشهر الفضيل وال مع خطورة 
الظروف العصيبة التي تشهدها الباد 
، والتي ال متثل إص��اح��اً أو تقومياً 
ملا يثار ، وأدع��وا اجلميع إلي اإللتزام 
بسمو الرسالة اإلعامية واحل��رص 
ع��ل��ي مم���ارس���ة دوره�����ا اإلي��ج��اب��ي 
املسئول ف��ي دع��م املجهود املشترك 
لدحر ه��ذا ال��وب��اء والقضاء عليه » ، 

ومن جانب أخر قام البعض بتجاوز 
ه��ذه التوجيهات األب��وي��ة وم��ارس 
مخالفات للقانون داخل وخارج الباد 
، وإذا كانت السلطات الرسمية اتخذت 
اإلج����راءات القانونية ض��د م��ن أس��اء 
ضد دول��ة الكويت وشعبها باإلحالة 

إل��ي ال��ق��ض��اء، ولكن باملقابل شكلت 
اإلس��اءات العديدة ضد دولة الكويت 
وشعبها خ��ارج الكويت وباألخص 
ما ب��در من بعض األط���راف ووسائل 
اإلع��ام في جمهورية مصر العربية 
مما يتطلب معه املواجهة القانونية 
والدبلوماسية إلي��ق��اف ك��ل م��ن يخل 
بالعاقة بني البلدين أو يخل بالقانون 

، لذا يرجي إفادتنا باآلتي :
1– يرجي موافاتي بعدد الدعاوي 
القضائية واإلج�����راءات القانونية 
التي اتخذتها كل سفارة من سفارات 
دول��ة الكويت ض��د أي ط��رف خ��ارج 
الكويت في كل دول العالم منذ بداية 
01/01/2020 وحتي تاريخه مع 
تضمني التقرير املطلوب حتديد الدولة 
وأسماء األطراف التي قامت باملخالفة 
والتجاوز واإلجراء وطبيعة املخالفة 
ون��وع��ه��ا ال���ذي مت م��ن قبل السفارة 
بشأن التعامل مع املخالفة سواء إجراء 

قانوني أو قضائي أو دبلوماسي .
2– هل قامت سفارة دولة الكويت 
في جمهورية مصر العربية بإتخاذ 

إج�����راءات ق��ان��ون��ي��ة أو قضائية أو 
دبلوماسية جت��اه ع��دد م��ن األط��راف 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب���اإلس���اءة إل���ي دول���ة 
الكويت وشعبها في الفترة األخيرة 
مع تزويدي بقائمة بأسماء اجلهات 
التي أساءت واألطراف ونوع اإلساءة 
وطبيعتها وإج����راء ال��س��ف��ارة جتاه 
تلك اإلس���اءة م��ن إج���راءات قانونية 
وقضائية مع بيان أسباب عدم القيام 
ب��أي��ة إج����راءات قضائية وقانونية 
ع��ن ع��دد م��ن األط����راف ال��ت��ي أس��اءت 
ومت التجاوز عن ذلك لسبب ما وذلك 
م��ن ت��اري��خ 01/01/2020 وحتي 

تاريخه . 
3– ي��رج��ي ت���زوي���دي بتوجهات 
وق���رارات وزارة اخلارجية في شأن 
مواجهة اإلس���اءات التي تتم إعامياً 
ضد دولة الكويت وما هي التوجهات 
والتعاميم التي وجهت بها سفارات 
دولة الكويت للتعامل مع هذه اإلساءات 
وهل يوجد من تلك اإلجراءات املواجهة 
اإلعامية لتصحيح امل��واق��ف وإب��راز 

دور دولة الكويت . 

الدالل: ما إجراءات سفاراتنا باخلارج ضد من أساء  إلى الكويت؟ 

السكانية  التركيبة  إصالح  اقتراحات  بحثت  البشرية  املوارد  تنمية  جلنة  الشاهني: 

اسامه الشاهني 

مرزوق الغامن 

محمد الدالل

اخلنفور لوزير الصحة ما أسباب  إيقاف أخذ املسحات؟ 
أعلن النائب سعد علي اخلنفور  عن توجيهه سؤاال 

الى وزير الصحة  د. الشيخ باسل الصباح
ن��ص ال��س��ؤال: ص��در ق���رار وزارة الصحة رقم 
)2020/73 ( وال���ذي يشير إل��ى التوقف ع��ن أخذ 
املسحات على عكس ما ك��ان متبع منذ بداية تفشي 
)فايروس كورونا( وقد صدر القرار دون ذكر األسباب 
التي أدت إل��ى ص��دوره وم��ن ثم تغيير البروتوكول 
املتبع، فضا عن اتباع الوزارة برتوكوال جديدا يتعلق 

باملسحات ؛ وأخذها ملن تظهر عليهم االعراض فقط .
لذا يرجى التفضل باإلجابة على السؤال التالى:-  

 1 - ما االسباب التي دفعت باجتاه ايقاف أخذ 
املسحات حسب ما جاء في قراراكم رقم )2020/73(؟

 2 _- كم عدد املسحات التي اجرتها وزارة الصحة 
منذ بداية تفشي الوباء وحتى تاريخ قراراكم املذكور؟

 3 -  هل هناك نقص في ع��دد أع��واد املسحاتلدى 
وزارت��ك��م، إن كانت اإلج��اب��ة بنعم يرجى تزويدي 

باألسباب التي أدت لذلك النقص؟
4 -  خرج وكيل ال��وزارة لشؤون األدوية الدكتور 
عبدالله البدر في احد القنوات التلفزيونية يؤكد على 
وجود مسحات ) كاسيد ( ق��ادرة على كشف النتائج 
خال دقائق، اين هي هذه املسحات وما أسباب تأخر 
نتائج املسحات  ألكثر من ٤٨ ساعة، عكس ما ذكره 
السيد وكيل الوزارة،  وكم عدد املسحات التي مت توقيع 

عقدها مع الشركة الصينية ؟

 5 -  ت��واردت أنباء عن عدم فعالية املسحاتالتي 
مت جلبها في شهر ابريل املاضي حسب تأكيد الوكيل 

املساعد لشؤون االدوية ماهي حقيقة تلك االنباء؟
 6 - هل ثبتت ج��دوى وفعالية احملاجر التي مت 
تشييدها خ��ال االزم��ة وك��م يبلغ ع��دد تلك احملاجر 

وقيمة تعاقداتها؟
 7 - ماهي اجراءاتكم جتاه تفشي الوباء )فايروس 
كورونا( في العديد من اجلمعيات التعاونية خصوصا 
وأنها تقدم خدمات مباشرة للمواطن واملقيم االمر الذي 

يفاقم ويزيد عدد احلاالت ويساعد في انتشار الوباء؟
8  - ما األسباب التي دعتكم لتحديث اآللية الفنية 
للتعامل مع احلاالت املشتبه في إصابتهم بفايروس 

كورونا املستجد؟
 9 -  بعد اعان وزارتكم عن وّقف أخذ املسحاتعدا 
حاالت دخول املستشفى، ما هي اآللية والبروتوكول 

املتبع لقياس مدى تفشي الوباء او محاصرته؟
10- ماهي األسباب التي دعتكم الى تقليص مدة 
احلجر الصحي الى 10 ايام للمصابني وإلغاء املسحات 

بعد احلجر؟
11 - ي��رج��ى ت��زوي��دي مب��ا يثبت قيامكم بأخذ 
مسحات عشوائية م��ن ت��اري��خ ) 05/27 ( وحتى 

تاريخه؟
12 - ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��ص��ورة للتعاقدات مع 

الشركات املتعلقة باملسحات؟
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