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فـــالح الصواغ  6  النائب   وجه 
ســـؤاال لوزير الدولة لشـــؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
جاء فيه: ما أسباب عدم ترشيح 
حملة دبلوم بعد املتوسط لشغل 
الوظائف في اجلهات احلكومية؟ 
وما مدى احتياج اجلهات احلكومية 

املختلفة لتخصصات حملة دبلوم 
بعد املتوسط؟ وكم عدد راغبي 
التوظيف بنظام التوظيف املركزي 
املدنية  التابع لديـــوان اخلدمة 
حلملة الدبلوم املتوســـط؟ وما 
اإلجراءات املتخذة لتقليل نسبة 

البطالة؟ 

 تساءل النائب سيد حسني القالف: ماذا نفعل 
إذا ابتلينا بأصحاب األفق الضيق وأصحاب مبدأ 
اإللغاء؟! فالرد على النفس الطائفي تعده بعض 
األقالم املتخلفة طائفية، وقال: بحت أصواتنا ننبه 
ونحذر أبناء الوطن من وجود عناصر تتكسب 
من البروز الطائفي والصعود على جثث اآلخرين 

والوطن، فالفتنة نائمة لعن اهللا من أيقظها. 

 القالف: ابتلينا بأصحاب األفق الضيق الصواغ للروضان: ما اإلجراءات المتخذة لتقليل نسبة البطالة؟

 العمير: هل تمت االستفادة فعليًا
من قانون االستقرار المالي؟

 هايف يطلب نتائج اجتماعات
  األمن والسالمة بمستشفى الجهراء

 الهاجري التخاذ جميع اإلجراءات
الالزمة لمكافحة مرض إنفلونزا الخنازير

 د.علي العمير 

 حسني مزيد  الشيخ أحمد العبداهللا 

 محمد هايف 

 دليهي الهاجري 

املستفيدين موزعة على القطاعات 
املختلفة بناء على تعريف القطاعات 
املنتجة مع بيــــان اجمالي املبالغ 
املصروفة لــــكل قطاع، وهل متت 
االستفادة فعليا من القانون من قبل 
شركات االستثمار املشار اليها في 
الباب الثالث من القانون املذكور؟ 
وفي حالة االستفادة يرجى بيان 
اجمالي عدد الشركات املستفيدة 
واجمالــــي املبالغ. وطلب تزويده 
ببيان بعدد الشركات املدرجة في 
سوق الكويت لالوراق املالية التي 
استفادت حتى تاريخه من القانون 
املذكور مع بيان اجمالي املبالغ التي 
مت منحها لتلك الشــــركات موزعة 
حسب القطاعات املعتمدة في سوق 
الكويت لالوراق املالية. بالنسبة 
لكل االسئلة الواردة اعاله من ١ - ٥ 
برجاء االفادة فيما اذا كانت هناك أي 
معامالت في طور االجناز وحتتاج 
الوقت إلجنازها وتتعلق  لبعض 
بالقانون املذكور، مع بيان اجمالي 
مبالغها وإجمالي عدد املستفيدين 

من تلك املعامالت. 

وما دور عقود الصيانة السنوية 
والدورية ملعدات االطفاء واملصاعد 
للمستشفيات؟ وما االسباب التي 
أدت الى التأخر في تطبيق مالحظة 
انظمة احلريق واإلنقاذ منذ حريق 
إلى اآلن؟ وما  مستشفى اجلهراء 
ردود وزارة الصحة على مخالفات 
اإلطفــــاء بخصوص مستشــــفى 
اجلهراء بالرغم من تكرار زيارات 
جلــــان اإلدارة العامة لإلطفاء الى 
املستشفى؟ وهل التقرير رقم م ط/و 
ق/١٠٠ الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٩ 
هو التقرير الوحيد الوارد إليكم من 
اإلدارة العامة لإلطفاء في مستشفى 
اجلهراء؟ اذا كان هناك تقارير أخرى 
يرجى تزويدي بنسخ منها، وهل 
هنــــاك اي تقارير لتقييم الوضع 
الوقائي في جميع املستشفيات؟ 
اذا كانت اإلجابة بـ «نعم» يرجى 

تزويدي بنسخ منها. 

املوجودة على املنافذ احلدودية 
حتتاج الى زيـــادة والى تفعيل 
أكثـــر بدليل إصابـــة املواطنني 
بســـبب مخالطتهم الندونيسي 
قادم من العمرة»، مستنكرا «كيف 
مر هذا االندونيسي من كاميرات 
املراقبة؟»، موضحا «انه مما ال 
شـــك فيه ان الوضع احلالي ال 
يرقى للطموح وانه البد من رفع 
مستوى التعامل الى أقصاه مع 
هذا املـــرض»، وطالب الهاجري 
«وزير الصحة د.هالل الســـاير 
بـــأن يجهز الوزارة الســـتقبال 
العائدين بعد فترة الصيف، حيث 
ان مستشفى األمراض السارية 
قد ال يكفي وقتها الستيعابهم، 
كمـــا طالبه بتوفيـــر املضادات 
الوقائية في جميع الصيدليات 
احلكومية حلماية املواطنني من 

هذا الداء». 

من البنوك احمللية على حدة، هل 
متت االستفادة فعليا من القانون 
املذكــــور فــــي قطاعات النشــــاط 
االقتصادي احمللي املنتجة والذي 
مت تخصيص أربعة مليارات دينار 
لها في البــــاب الثاني من القانون 
املذكور وذلك للعامني ٢٠٠٩ و٢٠١٠؟ 
وفي حالة االستفادة يرجى بيان 
اجمالي املبالغ املمنوحة من البنوك 
حتت مظلة هذا القانون وبيان عدد 

وما فوق بهدف دفعهم للتقاعد، 
ومن املعروف ان درجة ١٧ تعتبر 
من القيادات الوسطى والشابة، 
متسائال ما االسباب التي تدعو 
املؤسسة للتخلص من القيادات 
الوسطى والشابة؟ وملصلحة من 
متت تصفية الكوادر الوسطى 
في املؤسسة؟ ملاذا لم يتم عرض 
«الباكج» على املديرين واالعضاء 
املنتدبـــني ونوابهم؟ من اتخذ 
القرار برفع من على الدرجة ١٧ 

وما فوق الى التقاعد؟
  وقال في ســـؤال آخر منى 
الى علمنا ان قطاعات مؤسسة 
البترول الكويتية وشـــركاتها 
التابعة تتقاضى رواتب ومزايا 
ومخصصات ماليـــة ضخمة 
اضافة الى مزايا اخرى من خالل 
العمل واللجان متسائال  فرق 
املنتدبني  عن بيانات االعضاء 
في املؤسسة وشركاتها التابعة 
ومـــدة خدمتهـــم ومؤهالتهم 
وتسلسلهم الوظيفي واملكافآت 
التي حصلوا عليها في السنوات 
اخلمس االخيرة، واملزايا املالية 
والعينية وفرق العمل واللجان 
التي شـــاركوا فيهـــا ومقدار 
املكافآت التي حصلوا عليها من 
فرق العمـــل واللجان؟ يرجى 
تزويدي بنسخة من قرارات فرق 
العمل التي اشترك فيها االعضاء 
الســـنوات  املنتدبـــون خالل 
اخلمس االخيرة وبيانات نواب 
االعضاء املنتدبني في املؤسسة 
وشركاتها التابعة ومدة خدمتهم 
ومؤهالتهم وتسلسلهم الوظيفي 
وجميع املكافآت واملخصصات 
التي حصلوا  املالية واملزايـــا 
عليها وفرق العمل واللجان التي 
املكافآت  شاركوا فيها ومقدار 
التي حصلوا عليها في كل جلنة، 
طالبا تزويده بنسخة من قرارات 
تشكيل اللجان التي شارك فيها 
نواب االعضاء املنتدبني خالل 
الســـنوات اخلمـــس االخيرة 
وبأعداد املوظفني في مؤسسة 
البترول الكويتية وشـــركاتها 
التابعة الذين تزيد مدة خدمتهم 
على ٣٠ ســـنة ومســـمياتهم 

الوظيفية.

  المبالغ المختلسة

  واشار مزيد في سؤال آخر الى 
KP- وجود اختالسات في شركة

Denmark التي متلكها مؤسسة 
الكويتية متســـائال:  البترول 
هـــل رفعت املؤسســـة قضايا 
املبالغ املختلسة؟  الســـترداد 
وهـــل مت رد اي من املبالغ؟ ما 
عدد القضايا املرفوعة بشـــأن 
االختالسات في الشركة املشار 
اليها؟ ما االجراءات التي اتخذتها 
املؤسسة للمحافظة على املال 
العام؟ يرجى تزويدي بجميع 

الكويتية  البترول  مؤسســـة 
التابعة اشخاصا  وشـــركاتها 
على عقود مقـــاول يتقاضون 
رواتـــب عالية جـــدا وهم في 
الوقت نفســـه مسجلون لدى 
التأمينـــات االجتماعيـــة في 
وظائف لـــدى جهات حكومية 
أخرى، متسائال: ما حقيقة هذه 
الواقعة؟ وهل اتخذت املؤسسة 
التابعة االجراءات  والشركات 
القانونيـــة ازاء تلك الواقعة؟ 
وهل مت اجراء حتقيق داخلي 
ام احيل املوضوع الى النيابة 

العامة؟

  عقود المقاول

  وما حقيقة وجود شخص 
يبلـــغ من العمـــر ٦٧ عاما مت 
تعيينه وهو في الوقت نفسه 
مسجل في التأمينات لدى جهة 
حكومية اخرى؟ وهل تنطبق 
على هذا الشـــخص النســـبة 
املتقاعدين؟  املســـتثناة مـــن 
يرجى تزويدي بنســـخة من 
احلاالت املعينة بعقود املقاول 
وفي الوقت نفسه مسجلة في 
التأمينات بوظائف لدى جهات 
حكومية اخرى منذ سنة ٢٠٠٢ 

حتى تاريخ السؤال.
  وفي ســـؤال آخر قال مزيد 
الكيماويات  ان شركة صناعة 
البترولية لالسمدة قامت بتعيني 
نائب العضو املنتدب وترددت 
معلومات عن وجود صلة قرابة 
بني العضو املنتـــدب ونائبه، 
متسائال ما حقيقة صلة القرابة 
التـــي تربط العضـــو املنتدب 

بنائبه؟
  وما معاييـــر تعيني نائب 
العضو املنتدب في الشـــركة؟ 
هل تخطت الشـــركة اشخاصا 
مؤهلني للمنصـــب واقدم من 
نائب العضو املنتدب الذي لم 
ميض على وجوده في الشركة 
اكثر من (خمس سنوات)؟ وملاذا 
مت تخطي اللقاءات لصالح هذا 
الشـــخص؟ يرجـــى تزويدي 
الذاتيـــة وخبرات  بالســـيرة 
نائب العضو املنتدب ونسخة 
من قرار املفاضلة الذي مت على 
اساسه اختياره لهذا املنصب 
واستبعاد اللقاءات االخرى. من 
هم اعضاء اللجنة الذين اختاروا 
نائب العضو املنتدب وعلى اي 
اساس مت اختياره دون املرشحني 

للمنصب؟
  وفي سؤال آخر قال مزيد: في 
خطوة تناهض نهج احلكومة 
اجلديد والقيادة السياســـية 
في بناء كوادر شابة وتأهيلها 
لتســـلم زمـــام قيـــادة العمل 
االداري والتنفيـــذي والفنـــي 
قامت مؤسسة البترول الكويتية 
بعرض «باكج» على درجة ١٧ 

الوثائـــق املتعلقـــة بإجراءات 
املؤسســـة والقضايا املرفوعة 
بشأن االختالسات في الشركة 
املذكـــورة، هـــل يوجد ضمن 
االختالســـات اوراق يانصيب 
(لوتاري) والتي يعتبرها علماء 
الدين محرمة شرعا وال يجوز 
او االســـتثمار فيها؟  التعامل 
واذا كانت االجابة بـ «نعم» ما 
االجراءات التي اتخذتها املؤسسة 
ازاء ذلك؟ هل توجد اختالسات 
في ايداعات بنكية في شـــركة 
KP-Denmark؟ ومـــا مقـــدار 
االختالسات؟ وكيفية حدوثها؟ 
وهـــل قامت املؤسســـة برفع 
دعاوى السترداد تلك االموال 
املختلســـة؟ يرجـــى تزويدي 
بالوثائق الدالة على االجراءات 
املتخذة من املؤسسة السترداد 
تلك االموال في السنوات اخلمس 

االخيرة.

  تكويت الوظائف

  وقـــال: يراهـــن كثيـــر من 
املراقبني على ان القطاع النفطي 
هو أهم رافد حلل مشكلة البطالة 
إذا نفذ سياســـة احلكومة في 
نسب االحالل وتكويت بعض 
الوظائـــف، ورغـــم ذلـــك فإن 
املعلومـــات املتداولة تؤكد ان 
القطاع النفطي ال يستفيد من 
اسهاماته واستثماراته اخلارجية 
في توفير فرص عمل للعمالة 
الوطنيـــة املؤهلة، متســـائال: 
مـــا عـــدد العمالة في شـــركة
التي متلكها   KP-DENMARK
الكويتية  البترول  مؤسســـة 
ســـواء كانوا من اجلنســـية 
الكويتية او األجنبية مع بيان 
اسمائهم ومناصبهم ومؤهالتهم 
املاليـــة والعينية  ومميزاتهم 
ومقدار املكافأة التي يحصلون 
عليها؟ يرجى تزويدي بنسخة 
من عقود العمل في تلك الشركة 
كل على حدة، وهل توجد خطة 
إليفـــاد عمالـــة وطنية للعمل 
او االشـــراف على الشـــركة؟ 
وما مقدار رأســـمال مؤسسة 
البترول الكويتية املساهم في 
شركة KP-DENMARK خالل 
السنوات اخلمس األخيرة؟ وما 
عدد العمالة الوطنية املعينة في 
التابعة؟  املؤسسة وشركاتها 
وما عدد العمالـــة الوافدة في 
املؤسسة وشركاتها التابعة؟ وما 
عدد العمالة الوطنية والعمالة 
الوافدة التي مت تعيينها خالل 
السنوات اخلمس االخيرة كل 
على حدة؟ ومـــا املزايا املالية 
والعينيـــة التي حتصل عليها 
العمالة الوافدة؟ وما سيرتهم 
الذاتية؟ ومـــن اعتمد قرارات 
تعيينهم مـــن عام ٢٠٠٥ حتى 

تاريخ إعداد هذا السؤال؟
  وأكد مزيد: ترددت معلومات 
البترول  حول نية مؤسســـة 
الكويتيـــة خصخصة مصانع 
الغاز ومصانع االسمدة متسائال: 
ما حقيقة هـــذا التوجه؟ وهل 
مت إجراء دراسات خلصخصة 
إذا  الغاز أو األسمدة؟  مصانع 
كانت االجابة بـ «نعم» يرجى 
تزويدي بنسخة من تلك الدراسة 
وما املسوغ القانوني خلصخصة 
املصانع املشار إليها؟ وما مصير 
العمالـــة الوطنية في مصانع 
الغـــاز أو األســـمدة إذا متـــت 

خصخصتها؟

تزويده: بنتائج اجتماعات جلنة 
تقييم جتهيزات األمن والسالمة في 
املستشفيات والتوصيات الصادرة 
عنها، وما اجراءات االمن والسالمة 
املتبعة في جميع املستشــــفيات 
بعد حريق مستشــــفى اجلهراء؟ 

ألعداد املصابني بڤيروس انفلونزا 
اخلنازير في نهاية الصيف عند 
عـــودة املواطنني الســـياح من 
اخلـــارج؟ وماذا ســـيحصل اذا 
عاد احلجاج بعد انتهاء موســـم 
احلج؟» مشيرا «الى ان الكاميرات 

 وجه النائب د.علي العمير سؤاال 
لوزير املالية مصطفى الشــــمالي 

بشأن قانون االستقرار املالي.
العميــــر: هل متت    وتســــاءل 
االستفادة فعليا من ذلك القانون 
من قبل البنوك احمللية، وذلك عن 
طريق إصدار وثائق الضمان املشار 
اليها في الباب االول من القانون 
من قبل الدولة ضمانا للعجز في 
املخصصات الواجب تكوينها مقابل 
محفظــــة التســــهيالت االئتمانية 
والتمويل؟ وفي حالة االستفادة 
رجاء بيان قيمة الضمان لكل بنك 
من البنوك احمللية على حدة، وحتى 
تاريخه هل متت االستفادة فعليا من 
ذلك القانون من قبل البنوك احمللية، 
وذلك عن طريق إصــــدار وثائق 
الضمان املشار اليها في الباب االول 
من القانون من قبل الدولة ضمانا 
للعجز فــــي املخصصات الواجب 
تكوينها مقابل محفظة االستثمارات 
املالية واحملفظة العقارية القائمة 
لدى البنوك، وفي حالة االستفادة 
رجاء بيان قيمة الضمان لكل بنك 

  وقال في سؤال آخر: منى 
إلى علمنا ان شركة صناعة 
الكيماويات البترولية تعاقدت 
مع مستشار قانوني ميثلها 
في الداخـــل واخلارج، طالبا 
تزويده بنسخة من العقد وما 
املالية  املبالغ واملخصصات 
التي يحصل عليها املستشار 
القانوني؟ وما طبيعة املهام 
املكلـــف بهـــا؟ ومـــا حدود 
صالحياته وســـلطاته على 
الداخل  الشركة في  مشاريع 
واخلارج؟ ما عـــدد رحالت 
السفر التي قام بها املستشار 
القانوني على نفقة الشركة؟ 
وما املعايير واألسس القانونية 
التي مت بناء عليها اختيار هذا 

املستشار القانوني؟
  هل مت التعاقد مباشرة أم 
عن طريق اعالن أو مزايدة؟ وما 
االسباب التي ادت الى تفضيل 
هذا املستشــــار حتديدا دون 
بقية املرشحني اذا كان هناك 

مرشحون غيره للمنصب؟
  وقال: جلأت شركة البترول 
الفترة االخيرة  الوطنية في 
الى رفـــع درجات العديد من 
الوظائف االشرافية فيما عدا 
املهندسني االوائل مما تسبب 
في شعور هذه الشريحة من 
الشديد  املهندسني باالحباط 
ولعل نتائج االستبيان االخير 
الذي عملته املؤسســـة دليل 
على ذلـــك، وهـــل يعقل ان 
املهندس األول مبن  يساوى 
يحملون الشهادة الثانوية او 
رمبا اقل من ادارة العمليات، 
وترفع درجة رؤساء األقسام 
في العمليات لدرجة أعلى من 
العلم  املهندسني األوائل مع 
أنهم يحملـــون نفس املؤهل 
ورمبا كانوا اقل خبرة وخدمة 
الشـــركة من املهندسني  في 
األوائل، متسائال ما السبب 
في عدم رفع درجات املهندسني 
األوائل؟ ما الغاية في تعيني 
املهنـــدس علـــى الدرجة ١٢ 
وعندما يصبح مؤهال يترقى 
إلى الدرجة ١٤ بينما مشرف 
العمـــل على الدرجة ١٥ وهل 
توجد مبررات الستبعاد رفع 
درجات املهندســـني األوائل؟ 
ومن اتخذ القرار برفع درجات 
الوظائـــف اإلشـــرافية دون 

املهندسني األوائل؟
  وفي ســـؤال آخر تساءل 
مزيد: كم عدد رحالت العمل 
ملن على الدرجـــة مدير إلى 
أعلى من مؤسســـة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة؟ 
يرجى تزويدي بنسخة من 
هذه الرحالت منذ العام ٢٠٠٢ 
حتى تاريخ تقدمي السؤال وما 
الواحدة  العمل  تكلفة رحلة 
للمدير ومـــا فوق منذ العام 

٢٠٠٢ حتى تاريخه؟
  وهـــل يوجد نظـــام في 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
التابعة لترقية  وشـــركاتها 
الدرجـــة ١٦ فما أعلـــى؟ إذا 
كانت اإلجابة بـ «نعم» يرجى 

تزويدي بنسخة منه.
  وكم عـــدد املوظفني على 
الدرجة ١٦ الذين مت ترقيتهم 
في السنوات اخلمس االخيرة؟ 
وعدد املوظفني على الدرجة ١٦ 
الذين لم تتم ترقيتهم خالل 

الفترة نفسها؟ 

 وجه النائب حســـني مزيد 
أسئلة عدة لوزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا، 
وقال في الســـؤال األول: منى 
الى علمنا ان بعض املسؤولني 
الكويت قاموا  في شركة نفط 
ابنائهم واخوانهم في  بتعيني 
عقود مجموعة اخلدمات رغم 
عملهم في جهات أخرى، طالبا 
تزويده بقائمة أسماء املعينني 
على عقود مجموعة اخلدمات 
وأرقامها ٣٣٩٩٠، ٢٧٥٠٦، ٣٠٩٣٦، 
٢٧٣٣٥، ٣٠٩٣٨ وبدوام املعينني 
في عقـــود مجموعة اخلدمات. 
هل اتخـــذت اجراءات قانونية 
ومتت محاســـبة املســـؤولني 
العـــام؟ وهل  املال  عن هـــدر 
مت اجراء حتقيـــق داخلي؟ اذا 
كانت االجابة بـ «نعم» يرجى 
تزويدي بنسخة من التحقيق، 
وهل وقعت عقوبات ادارية، وما 
هي؟ وهل مت اســـترداد املبالغ 
التي حصل عليها ابناء واشقاء 

بعض املسؤولني؟
الثاني قال:  الســـؤال    وفي 
منى الى علمنا معلومات تفيد 
باستفادة بعض املسؤولني في 
شركة نفط الكويت من عقود 
مجموعة خدمات، متسائال: هل 
قام احد املســـؤولني بتوظيف 
زوجته على العقد رقم ٢٧٠٣٣ 
وهو من يتولى االشراف على هذا 
العقد؟ يرجى تزويدي بنسخة 
من هذا العقد واسماء املعينني 
عليـــه، وهل تســـلمت زوجة 
الرواتب املنصوص  املسؤول 
عليها في العقـــد؟ وهل كانت 
الـــدوام مبوجب  تواظب على 
العقد؟ وهل اتخذت اإلجراءات 
القانونية ضد املسؤول عن هدر 
املال العام؟ او مت اجراء حتقيق 
داخلي؟ وما نتائج التحقيق اذا 
كان قد مت والعقوبات املوقعة؟ 
يرجى تزويدي بنســـخة من 
التحقيـــق اذا كانت االجابة بـ 

«نعم».

  الجمع بين وظيفتين

  وقال في سؤال ثالث: منى 
الى علمنا وجود جتاوزات في 
شركة نفط الكويت منسوبة الى 
بعض املسؤولني بشأن تعيينات 
وصرف مكافآت ورواتب دون 
حق، متســـائال: هل قام بعض 
املسؤولني في الشركة مبوجب 
العقد رقم ٢٧٥٠٦ بتعيني مهني 
فـــي وظيفة مهنيـــة وهو في 
الوقت نفسه يشـــغل وظيفة 
مديـــر ادارة في جهة حكومية 
أخرى؟ ومن قام بتعيينه؟ وكم 
املبالغ التي صرفت له كرواتب؟ 
وهل قام بعض املسؤولني في 
الشـــركة بتعيني منقذ سباحة 
في مخيـــم ربيعي على الرغم 
من عدم وجود حوض سباحة 
في املخيم؟ ومـــن هو املعني؟ 
ومن قام بتعيينه؟ وما مقدار 
الراتب الذي يحصل عليه؟ وهل 
اتخذت االجراءات القانونية بحق 
احلاالت املذكورة؟ وهل احيلت 
هذه الوقائع الى النيابة العامة 
التزاما بأحكام قانون حماية املال 
العـــام؟ وهل مت اجراء حتقيق 
داخلي واتخذت عقوبات بحق 
املسؤولني عن هذه التعيينات 

املخالفة لألحكام والقوانني؟
  وفي سؤال رابع قال مزيد: 
ترددت معلومـــات عن تعيني 

 وجه النائب محمد هايف سؤاال 
لوزير الصحة د.هالل الساير بشأن 

مستشفى اجلهراء.
  وقــــال هايف: كشــــف حريق 
مستشــــفى اجلهراء عــــام ٢٠٠٧، 
الذي أدى الى وفاة شخصني مدى 
اجــــراءات األمن في  القصور في 
املستشفيات وكان ذلك قد تطرق 
له النواب في محاور استجواباتهم 
لوزراء الصحة الســــابقني، وأدى 
ذلك احلريق الى اســــتقالة وزير 
الصحة آنذاك، وفــــي ٢٠٠٧/٨/٢٩ 
اصدر وكيل وزارة الصحة آنذاك 
قرارا يقضي بتشكيل جلنة لتقييم 
جتهيزات األمن والسالمة، ما يكفل 
جاهزية االستعدادات للتعامل مع 
احلوادث الطارئة في املستشفيات، 
ويأتي اليوم تقرير مراجعة وتقييم 
الوضع الوقائي ملستشفى اجلهراء 
ليكشف ذلك القصور، وطلب هايف 

 شـــدد أمني سر مجلس األمة 
النائب دليهـــي الهاجري «على 
االهتمام بالوضع الصحي واتخاذ 
كل االجـــراءات الالزمة ملكافحة 
مرض انفلونزا اخلنازير والتصدي 
له بكل الوســـائل املتاحة عامليا 
ألنه وباء والتهاون معه سيهدد 
أرواح املواطنني واملقيمني على 
التهاون  حد سواء»، مؤكدا «ان 
في مكافحة هـــذا املرض ما هو 
اال استهزاء باألرواح البشرية»، 
مطالبـــا وزير الصحـــة د.هالل 
إمكانيات  الساير «بتسخير كل 

الوزارة ملكافحة هذا املرض».
  وبني الهاجـــري في تصريح 
صحافي «ان تعامل وزارة الصحة 
انفلونزا اخلنازير  مع ڤيروس 
اليـــزال دون املســـتوى، حيث 
اني أرى أزمة صحية تلوح في 
األفق»، متسائال: «فماذا سيحصل 

 مزيد يطلب من العبداهللا أعداد الموظفين
في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

 الذين تزيد مدة خدمتهم على ٣٠ سنة ومسمياتهم الوظيفية
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 عدنان املطوع 

يتجاوز هذا التوسع في الطلب كل 
التصورات ويتجاوز االحتياجات 
الحقيقية التي تؤثر سلبا على 
الوطنــــي والخدمات  االقتصاد 
الصحية والمرافق العامة واالمن 
والثقافــــة االجتماعية، فيجب 

اقليات، ولنا فـــي بعض الدول 
المجاورة اسوة، وستكون هناك 
زيـــادة في معـــدل البطالة بين 
المحليين،  المواطنين والسكان 
وهذا ما نالحظه ونلمسه اآلن من 
تسريح للعمالة الوطنية والتي 
اصبح القطاع الخاص وبشـــكل 
سافر يتسارع وكأنه فتحت شهيته 
إلنهاء خدمات وفصل هؤالء، بل 
وطردهم دون مبررات أو تقصير 
من جانبهم، ولكن بحجة الوضع 

االقتصادي المتدهور.

  العمالة الوافدة

  واكد المطوع ان عدد السكان 
المواطنين صغيرا نسبة الى حجم 
العمــــل وخصوصا الحاجة الى 
عمالة مهنية وحرفية وخدماتية، 
مما يحتم االســــتعانة بالعمالة 
الخارجية الوافدة، ولكن عندما 

 قال النائب عدنان المطوع 
ان من اهم التحديات التي يجب 
مواجهتها هي خطورة التركيبة 
السكانية والخلل الذي تمثله 
على مســـتويات عدة، فحسب 
االحصاءات واالرقام الصادرة 
العامة للمعلومات  الهيئة  من 
المدنية، فإنها بال شك مخيفة، 
وان عدد الســـكان يتضاعف، 
وســـتكون مخيفة بشكل اكبر 
لـــو تركـــت بنفس مســـارها 
التصاعـــدي، مشـــيرا الى ان 
نسبة غير الكويتيين بالنسبة 
الى معدل  للكويتيين وصلت 
٣ الى ١، ما يعنـــي ان الهوية 
الكويتية ستمســـح وتفتقد، 
وستختفي على اثرها العادات 
والتقاليد وتمس الخصوصية 
والثقافيـــة،  االجتماعيـــة 
الى  المواطنون  وســـيتحول 

علينا التدخــــل لحلها، ومن هم 
دون التعليم المتوسط يبلغ ٥٠٠ 
الف، اي ان نصف عدد السكان 
تقريبا من غير المتعلمين، فماذا 
نتوقــــع ان يضيف هــــؤالء الى 
الدولة من ثقافة وتنمية ومستوى 
علمي نرتقي به، مشيرا الى ان 
الخلل في التركيبة الســــكانية 
ال يتوقــــف عند هــــذا الحد، بل 
يتجاوزه بالتركيب الجنســــي، 
حيــــث ان نســــبة الوافدين من 
الذكور تفوق االناث كما ان نسبة 
العزاب تفوق المتزوجين، حتى 
الوافدين غير المصطحبين  ان 
ازواجهــــم وابناءهــــم يفــــوق 
نظرائهم االناث، كما ان نســــبة 
العزاب تفوق المتزوجين، حتى 
الوافدين غير المصطحبين  ان 
ازواجهم وابناءهم يفوق نظرائهم 
المصطحبين عوائلهم ما يخلق 

انعكاســــات خطيرة اجتماعية 
منها نفسية على مستوى الفرد، 
وامنية واقتصادية وخدماتية 

وصحية على مستوى البلد.
  مضيفــــا: يجب علينا وضع 
حلول بطرق علمية ومعالجتها 
تحتمهــــا الضــــرورة بخطــــط 
سياســــية واضحــــة تحـــــدد 
التوجه المســــتقبلي للحد من 
الخلل الحاصل لتحقيق مصالح 
المواطنيــــن وللمحافظة على 
استقرارها ولبناء الثقة ومعالجة 
المشــــاكل الداخلية بشــــفافية 
ومصداقية بنفس سرعة االحداث 

الحاصلة والمتتالية.

  حلول علمية

  واضاف المطوع: اما بالنسبة 
للوافدين، فيجب تحديد الحد 
االدنى للمستوى التعليمي لهم 

وبنسب محددة ترتفع مع ارتفاع 
المؤهل بحيث تستبدل العمالة 
االمية الوافدة بأخرى متعلمة 
بعد تقنينها، وكذلك تحديد حد 
الرسوم  ادنى لالجور وزيادة 
المفروضة على اســـتيرادها، 
وتلك الرسوم تستخدم في دعم 
اجر العامل المواطن مع التمسك 
الزامـــا بسياســـة االحالل في 
المؤسسات والهيئات الحكومية 
وبشكل أكبر وجدي يتزامن مع 
احالل العمالة الوافدة بمشروع 

الميكنة.
  وختـــم قائـــال: فالتركيبة 
الى  الحالية تحتاج  السكانية 
تفعيـــل مبدأ نســـبة العمالة 
الوافدة الى المواطن وزيادتها 
نسبيا في مرحلة زمنية محددة 
إليجـــاد توازن فـــي تركيبتنا 

السكانية. 

 المطوع: التركيبة السكانية تحتاج لتفعيل مبدأ نسبة العمالة الوافدة 


