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الصالح عقب اجتماع »املوارد البشرية« البرملانية: 
»اللي ما له شغل بالكويت يتوكل على الله«

ريا�ض عواد

أك���د رئ��ي��س جل��ن��ة تنمية امل����وارد 
البرملانية خليل الصالح أن مشكلة 
التركيبة السكانية ظهرت بشكل جلي 
بعد ظهور فيروس كورونا، الفتا إلى أن 
املجلس وضع احلكومة في إطار حتمل 
املسؤولية، وإلزامها مبوافاته بتقدمي 
تقرير سنوي للمجلس ملزيد من الرقابة، 

موضحا أن القانون سيساهم في ضبط 
العمالة ال��واف��دة وسيكون له دور في 
جودة اخلدمات ومبعنى أكثر وضوحا 
»اللي ما له شغل بالكويت يتوكل على 

الله«.
وق���ال ال��ص��ال��ح إن اللجنة اجتعت 
امس اخلميس بناء على ما توصل إليه 
في اجللسة األخيرة بعد إق��رار قانون 

تنظيم التركيبة السكانية لضبط صياغة 
القانون الذي اعتبر فصال جديدا للتعاون 
بني احلكومة واملجلس، مؤكدا أن القانون 
الذي أقر حمل ايجابية مهمة في ضبط 
عدد الوافدين، كاشفا أن فكرة القانون 
تعتمد على إلزام احلكومة بإصدار لوائح 
تتضمن اآلل��ي��ات واألح��ك��ام بخصوص 

العمالة الوافدة.

وذك��ر الصالح أن القانون سيضع 
آلية جديدة للرقابة وسيكون له دور 
في تقنني العمالة وكفاءتها، وله دور 
أيضا في الوضع األمني فهناك الكثير 
من القضايا وراءه��ا العمالة السائبة، 
مطالبا احل��ك��وم��ة اس��ت��ع��ج��ال اص���دار 
اللوائح املتعلقة بسقف العمالة وعددها 

وكفاءتها.

خليل الصالح 

سعدون حماد أمام »اجلنايات« لسماع 
أقواله في قضية النائب البنغالي 

وخورشيد مصاب بكورونا 

مثل  النائب سعدون حماد امس أمام محكمة اجلنايات لسماع أقواله في قضية النائب البنغالي، في حني 
قدم دفاع النائب صالح خوريشد شهادة إلى رئيس الدائرة عن موكله تؤكد إصابته بفيروس كورونا

صالح خورشيد سعدون حماد 

د. باسل الصباح وليد اجلاسم خالد الشطي 

الشطي: موافقة وزيري الصحة والبلدية على 
غسل موتى كورونا وفق اشتراطات صحية 

كشف النائب خالد الشطي عن 
موافقة وزيري الصحة والبلدية على 
غسل موتى كورونا وفق اشتراطات 

ومالبس خاصة.
وأش����ار ال��ش��ط��ي، ف��ي تصريح 
صحافي، إل��ى وج��ود تقارير تظهر 
بشكل مستمر إمكانية غسل امليت 

حتى لو كان الوفاة نتيجة كورونا.
وبني الشطي أنه حتدث مع وزير 
الصحة بشكل معمق وأك���د ل��ه أن 
هناك تقارير بالفعل »وميكن إلدارة 
اجلنائز أن تقوم بغسل امليت وفقا 
الشتراطات معينة ومالبس خاصة«، 
الف��ت��ا إل��ى توجهه ل��وزي��ر البلدية 

وليد اجلاسم الذي أكد وصول كتاب 
وزارة الصحة وقيامهم بتجهيز هذه 
االش��ت��راط��ات وه��ذه امل��الب��س خالل 

الفتره القادمة
ولفت الشطي إل��ى تقدمي اقتراح 
برغبة ف��ي يونيو امل��اض��ي بتكليف 
بلدية الكويت تدريب العاملني لديها 

في إدارة شؤون اجلنائز وبالتعاون 
مع وزارة الصحة على التعامل مع 
اجلنائز مبا يتناسب مع االحتياطات 
ال��واج��ب��ة وب���إش���راف ال��س��ل��ط��ات 
الصحية بحيث تضمن حرمه امليت 
والقيام مبا يلزم من تكفني وجتهيز 

والصالة عليه.

جانب من اجتماع اللجنة 
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