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د.سلوى اجلسار وسعد اخلنفور ود.وليد الطبطبائي في اجتماع اللجنة أمسد.هالل الساير ود. ابراهيم العبدالهادي خالل اجتماع جلنة الشؤون  الصحية واالجتماعية حديث جانبي بني النائب سعد اخلنفور وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة طالل اخلرافي

وزير الشؤون: قرار مجلس الوزراء عن »المسّرحين« يحتمل التغيير والتعديل
الخنفور: 80% من المستقيلين من حملة الثانوية العامة فما دون

عدد المشمولين 904 مسّرحين واألعداد قد تتغير بعد الحسبة ربع السنوية

سامح عبدالحفيظ
اجتمعت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية البرملانية 
أمس بحضور وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس����ي ووزير الصحة د. هالل الساير ملناقشة عدد 
من القضايا من بينها قانون العمل اجلديد واملس����رحني 
وانفلونزا اخلنازير وحضر عن املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية الش����يخ عبداهلل جاب����ر الصباح، وعدد من 
اجلهات احلكومية املعنية بقضية املسرحني، اضافة إلى 

غرفة التجارة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الصحية النائب سعد 
اخلنفور ان هن����اك أرقاما تدل على األع����داد احلقيقية 
للمسرحني والتي زودنا بها املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وهي ان كل ربع س����نة من خالل الس����نتني 
األخيرتني يتراوح العدد بني 424 و598، مبينا ان صافي 
أعداد املس����تقيلني الذين لم يع����ودوا الى أعمالهم خالل 
االستقالة خالل الربع السنوي بحدود 0.5% من اجمالي 
أعداد الكويتيني العاملني في القطاع اخلاص، السيما ان 
هناك أكثر من 50% من املس����تقيلني احملتسبة في الربع 
السنوي يعودون لنفس جهة عملهم والبقية يتجهون 
الى العمل مع مؤسسات أخرى وان 80% من املستقيلني 
من حملة الثانوية العامة فما دون كل األرقام واملؤشرات 
اإلحصائية تنفي وجود ظاهرة املس����رحني في القطاع 

اخلاص وهو ما مت تداوله في االجتماع يوم أمس.
وش����دد اخلنفور على ان قرار مجل����س الوزراء رقم 
2009/613 بشأن املسرحني السيما املادة الثالثة من الفقرة 
الرابعة اشترط أال تكون خدماته قد انتهت، وهنا مكمن 
اخل����الف حيث ان بعض الش����ركات جتبر املوظف على 

االستقالة حتى ال يطالب الشركة بباقي مستحقاته.
من جانب آخر، أوضح اخلنفور ان اللجنة ناقش����ت 
موضوع م����رض انفلونزا اخلنازي����ر واالجراءات التي 
اتخذتها وزارة الصح����ة لتتعامل مع هذا املرض واحلد 
من تداعياته بحض����ور وزير الصحة د.هالل الس����اير 

والقيادات املعنية.
وأفاد اخلنفور بأنه مت التش����ديد على أال يتم حجب 
األرقام وتكون بشكل أسبوعي، السيما ان الوزير د.هالل 

الساير كان شفافا وصريحا ووضع النقاط على احلروف.
من جانبه، أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي ان قرار مجلس الوزراء بشأن معاجلة اوضاع 
العمالة الكويتية املس����رحة من القطاع اخلاص يحتمل 
التغيير والتعديل خاصة ان مجلس الوزراء يبحث عن 
احللول الناجعة ملعاجلة اوضاع هذه الشريحة ومتى ما 
وجدت حلول افضل منها فإن مجلس الوزراء لن يكابر 
وسيعمل على تعديل القرار، مشيرا الى ان احلكومة ليس 
لديها اي حتفظ على التعديالت الواردة على مش����روع 
قانون العمل في القطاع األهلي وتأمل اقراره خالل هذا 

العام نظرا لالستحقاقات الدولية املترتبة عليه.
وقال العفاس����ي في تصريح صحافي عقب اجتماع 
جلنة الش����ؤون الصحية أمس: كان من املفترض اليوم 
ان يتناول االجتماع قرار مجلس الوزراء بشأن معاجلة 
اوضاع العمالة الكويتية املس����رحة من القطاع اخلاص 
والتعديالت الواردة على قانون العمل في القطاع األهلي 
اال ان مجمل اللقاء تركز على قرار مجلس الوزراء بشأن 
معاجلة »املسرحني«، مش����يرا الى ان الفريق احلكومي 
قدم للجنة القرار الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن 
وسيتم تفعيله اعتبارا من اليوم بعد ان ينشر بالصحف 
الرس����مية. وأوضح العفاسي ان اعضاء جلنة الشؤون 
الصحية وبعض النواب مم����ن حضروا االجتماع أبدوا 
عددا من املالحظات حول هذا القرار، ويأتي في مقدمتها 
عدم شموله معاجلة اوضاع املستقيلني واقتصاره على 
املس����رحني فقط، مبينا ان الفريق احلكومي أكد للنواب 
ان القرار تعامل مع املستقيلني على اعتبار انهم أقدموا 
على تقدمي اس����تقاالتهم بارادتهم احلرة دون ارغام، هذا 
من جه����ة ومن جهة اخرى عند الولوج ملعاجلة اوضاع 
املستقيلني من القطاع اخلاص سيترتب معاجلة اوضاع 
املس����تقيلني من القطاع احلكومي ايضا االمر الذي حال 

دون شمولهم بالقرار.
واضاف العفاس����ي ان احلكوم����ة عملت على مراعاة 
معاجلة اوضاع من فقد عمله لظروف خارجة عن ارادته 
وليس لظروف اختارها املس����تقيل طواعية، مستدركا: 
ورغم ذلك اخذت احلكومة بعني االعتبار جميع املالحظات 

النيابية الواردة بش����أن املستقيلني من القطاع اخلاص 
خاصة بع����د ان بني عدد من الن����واب ان هناك موظفني 
خيروا م����ن قبل اجلهات التي يعملون لديها في القطاع 
اخلاص بني قرار االستقالة أو التسريح، وآثروا االستقالة 
للحفاظ على سيرتهم الذاتية وعلى ضوء ذلك ستعمل 
احلكومة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة على بحث حالة املس����تقيلني للوقوف 
على احلاالت التي اقدمت على استقالتها قسرا من عدمه 
وتاليا س����يتم شمول كل من اس����تقال قسرا ضمن قرار 

معاجلة املسرحني.
وتابع العفاسي بان الرقم احلالي للمشمولني بالقرار 
بلغ 904 مسرحني حتى اآلن لكن هناك حسبة ربع سنوية 
قد يتم عل����ى ضوئها تغيير هذه االرقام وتاليا ال ميكن 
معرفة االرقام الدقيقة اال بعد تقدمي طلبات االستفادة من 
القرار، الفتا الى ان هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء 
يحتمل التغيي����ر، خاصة ان مجلس الوزراء يبحث عن 
حلول ناجعة ومجزية ومتى ما وجد حال افضل من احلل 
املقدم اآلن فبالتأكيد مجلس الوزراء لن يكابر وسيعمل 

على تعديل القرار.
واس����تدرك العفاسي: الشك ان هذا القرار الذي صدر 
جاء بناء على دراسة متأنية شارك فيها جميع االطراف 
املعنيني بهذه القضية ومتت دراس����ته باستفاضة وقدم 
بشكل جيد ومت استحس����انه واقراره بعد مراجعته من 

قبل »الفتوى والتشريع«.
وحول مش����روع قان����ون العمل في القط����اع االهلي 
والتعديالت النيابية الواردة عليه اكد العفاسي ان احلكومة 
ليس لديها اي حتفظات عل����ى التعديالت الواردة على 
مش����روع القانون، خاصة ان القانون عليه استحقاقات 
دولية ويحتاج الى اقراره بأسرع وقت معربا عن اعتقاده 
بأن يتم اقرار هذا املش����روع خالل اجللسة االستثنائية 

املقررة في التاسع عشر من الشهر اجلاري.
واضاف العفاسي ونظرا لالستحقاقات الدولية املترتبة 
على قانون العمل في القطاع االهلي البد ان يتم اقراره 
خالل العام احلالي موضحا ان جلنة الشؤون الصحية 
ستش����مل التعديالت على القانون ضمن تقريرها خالل 

اجتماع يوم االربعاء املقبل ليخرج بالصورة املؤملة له 
ومبا ينصف العاملني في القطاع اخلاص.

من جهته، أشاد النائب عادل الصرعاوي مبا قدم من 
معلومات وبيانات من احلكومة حول قضية املسرحني 
معتبرا اياها انها متثل انطالقة جيدة لعالج هذه القضية 

عالجا سريعا.
وقال الصرعاوي ان هن����اك بعض املالحظات حول 
اآلليات املقترحة من احلكومة ومتت مناقشتها في اللجنة 
الصحية متوقعا ان تأخذ احلكومة مبالحظات النواب في 
اللجنة على هامش مناقشتهم قانون العمل في القطاع 

االهلي.
وطالب الصرعاوي من لديه معلومات تتعلق بأعداد 
املسرحني واملستفيدين بأن يقدمها حتى تكون حتت نظر 

املختصني في اللجنة ملناقشة هذا املوضوع.
وأضاف ان املعلومات التي مت تقدميها هي معلومات 
من جهة واحدة وهي احلكومة وليس هناك مصدر آخر 

فهي مستقاة من التأمينات االجتماعية.
وتساءل الصرعاوي: هل هذه اآللية واملعلومات هي 
عالج دائم ومستمر؟ مس����تدركا: بالطبع ال، وآن األوان 
للتفكير في قانون او تشريع يتضمن التأمني ضد البطالة، 
مؤكدا ان هذا القانون سينقل األمن الوظيفي لدى العاملني 

بالقطاع اخلاص نقلة نوعية كبيرة.

إحصائيات المسرحين

من جانبه، اكد النائب ولي����د الطبطبائي ان اللجنة 
الصحية اجتمعت ملناقشة قضية املسرحني من القطاع 
االهلي ومناقش����ة القان����ون اخلاص بذل����ك وموضوع 
االجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ملواجهة انفلونزا 

اخلنازير.
وقال الطبطبائي انه فيما يخص املسرحني قد اشترط 
موضوع عدم االس����تقالة وهذا ال يج����وز ألن الغالبية 
العظمى قد اجبروا على االستقالة وسوف يحرمون من 

االستفادة من هذه القرارات.
وبني الطبطبائي ان العدد 904 مسرحني على حسب 
احصائية احلكومة واكثر من 800 مسرح منهم  مستقيلون 

اذن املستفيدون من الصندوق لن يتجاوزا 1% وقد طلبنا 
من الوزير تعديل فقرة »اال يكون مستقيال« حتى يستفيد 
اكبر عدد ممكن من القانون. وبشأن احلد األدنى للمبلغ 
املصروف يعتبر مناسبا لفئات وغير مناسب لفئات أخرى، 
وأضاف الطبطبائي أنه مت االتفاق مع وزير الشؤون على 

اجتماع اللجنة غدا ملناقشة قانون القطاع األهلي.
وحول موضوع انفلونزا اخلنازير قال الطبطبائي انه مت 
التأكد من الوزير ان اخلطوات التي اتخذتها الوزارة جيدة 
ولكن هناك نقصا في التطبيق وابدينا بعض املالحظات 
حول مستشفى االمراض السارية بشأن االسرة وغرف 
العناية املركزة وعدم وجود غرفة عمليات كما تطرقنا 

إلى موضوع االدوية وكمياتها املتوافرة.

كيفية تحديد المسرحين

من جانبها قالت عضو اللجنة الصحية النائبة د.سلوى 
اجلس����ار ان اجتماع امس للجنة الصحية واالجتماعية 
والعمل بخصوص مناقشة قضية املسرحني كان مثمرا وقد 

شرحت اجلهات املعنية هذا القانون وآلية تطبيقه.
واضافت اجلسار في تصريح للصحافيني ان النقطة 
الرئيس����ية في النقاش كانت نص امل����ادة التي تتعلق  
بكيفية حتديد املس����رحني، وكان تخوفنا في اللجنة من 
كيفية حتديد فئة املس����رحني. واشارت اجلسار الى ان 
نص املادة األول����ى يقول »يعتبر مس����رحا من القطاع 
اخلاص وفقا الحكام هذا القرار ويعمل في اجلهات غير 
احلكومية ال����ذي تنهى خدمته من غي����ر ارادته« وكان 
تخوف اللجنة اال تكون خدمته انتهت بسبب االستقالة 

او االنقطاع عن العمل.
واوضحت اجلسار ان نواب اللجنة ابدوا تخوفهم الن 
االغلبية من املسرحني ارغمهم القطاع اخلاص على تقدمي 
استقالتهم، وقد طلبنا التأكد من توضيح هذه النقطة.

وتابعت اجلس����ار بأن التقرير التكميلي بخصوص 
قانون العمل األهلي الس����ابق يعتبر الغيا وفق اللوائح 
في مجلس األمة بسبب احلل السابق. وزادت اجلسار ان 
املوجود امام اللجنة اآلن هو القانون املقدم من احلكومة 

وستتم دعوتهم مرة أخرى العتماده االربعاء القادم.

الدويسان إلعطاء أولوية التوظيف 
بعد الكويتيين لغير محددي الجنسية

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا برغبة قال فيه: تعاني بعض 
الوزارات واملؤسسات احلكومية من نقص املوظفني في بعض اداراتها 
ما يجعلها تس���تعني بالوافدين لشغل هذه الوظائف ومبا ان هناك 
العديد من غير محددي اجلنسية يحملون شهادات وخبرات في الكثير 
من املجاالت والتي حتتاجها الوزارات لشغر هذه الوظائف، وينص 
االقتراح على اعطاء أولوية التوظيف بعد الكويتيني لغير محددي 
اجلنسية من اصحاب املؤهالت العلمية واخلبرات لسد الشواغر في 

مؤسسات الدولة.

الساير: 99% من الحاالت المصابة بإنفلونزا الخنازير تعافت
الحريتي: تزايد أعداد المصابين يبعث على القلق ويثير عالمات استفهام

الوع�الن: ح�االت ع�دوى بإنفلون�زا الخنازي�ر تحدث ف�ي مستش�فى الصباح
اكد النائب مبارك الوعالن ان وزارة الصحة باتت تتخبط في قراراتها 
ولم تعد تعرف املس��لك الصحيح الذي تس��ير عليه في ملف انفلونزا 
اخلنازي��ر التي يرتفع اعداد املصابني به��ا يوما بعد يوم، محمال وزير 

الصحة مسؤولية هذا الفشل الذريع في ادارة هذا امللف اخلطير.
وق��ال الوعالن ف��ي تصريح صحافي ان تكت��م وزارة الصحة عن 
االعالن عن احلاالت الفعلية املصابة باملرض ابلغ دليل على فشل الوزارة 
في التعاطي مع هذا امللف بشكل محترف، مؤكدا ان شح البيانات التي 
توفرها الوزارة عن اعداد املصابني واعداد من مت شفاؤهم واالجراءات 
االحترازية التي اتخذتها حيال هذا املرض امر يثير الريبة والشك ومن 
ثم ال يجب السكوت عنه، مضيفا ان واقعة رفض استقبال احدى احلاالت 
املصابة باملرض في مستشفى االمراض السارية بسبب ان رئيسة قسم 
االمراض السارية في اجازة )حسب املعلومات الواردة الينا( دليل دامغ 

على الفوضى والعش��وائية التي تعج به��ا وزارة الصحة، مؤكدا بقوله: 
»ال يعقل ان مينع مريض من دخول املستشفى بسبب ان رئيسة قسم 
االمراض الس��ارية في اجازة«، مشيرا الى ان احلالة املصابة جلأت الى 
مستش��فى الصباح وهي غير متخصصة ف��ي التعامل مع هذا املرض 
ومت ادخال احلالة جناح رقم 5 باطنية العمومي، مما تسبب في انتشار 
املرض واصابة العديد من املوجودين باملستش��فى، فما كان من االطباء 
اال ان اعطوا جميع املوجودين مضادات حيوية في محاولة يائس��ة ملنع 
انتشار املرض. وطالب الوعالن مبحاسبة مدير منطقة الصباح الصحية 
لعدم تعاونه بشكل مناسب مع مستشفى االمراض السارية، كما طالب 
ايضا مبحاس��بة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة لتكتمه على مثل 
هذه احلاالت التي حتدث وخداع املواطنني بان املرض حتت الس��يطرة 

وعدم نشر معلومات دقيقة عن املرض في البالد.

صرح وزير الصحة د.هالل 
الس���اير بأن 99% من احلاالت 
املصاب���ة بانفلون���زا اخلنازير 
في الكويت ق���د تعافت، مؤكدا 
ال���وزارة اتخ���ذت جمي���ع  ان 
االحتياطات واالجراءات الالزمة 

بهذا اخلصوص.
ف���ي مؤمتر  الس���اير  وقال 
صحاف���ي بعد اجتم���اع جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية 
البرملانية امس ان االجتماع دار 
حول مرض انفلونزا اخلنازير، 
مبينا ان هذا املرض منتشر في 
كل انحاء العالم ومازال مستمرا 

في االنتشار.
واوضح الساير ان مكافحة 
املرض حتت���اج الى تعاون من 
ثالثة اطراف، املواطن واحلكومة 
واملجلس، مشددا على ضرورة 
ان يقوم املواطن اوال باالجراءات 
الوقائي���ة الالزمة واملتمثلة في 
النظافة الشخصية ملنع انتشار 
الرذاذ املتطاير نتيجة العطس 
ورمي املناديل مباشرة في سلة 
املهمالت وغسل اليد ملدة عشرين 

ثانية باملاء والصابون.
وطالب الساير اعضاء مجلس 
األمة بالتعاون مع الوزارة، مشيرا 
الى ان التصريحات »الكبيرة« من 
شأنها ان ترعب وتخوف الناس 
»وانفلونزا اخلنازير كمرض أخف 

من االنفلونزا املوسمية«.
واضاف الساير أنه في شهر 
ابريل وبعد بداية انتشار املرض 
شكلنا جلنة عليا ملكافحة انفلونزا 
اخلنازي���ر، مبين���ا ان جلنتني 
احداهما اعالمية واألخرى فنية 

قد انبثقتا عن هذه اللجنة.
وتابع الساير »وسنتعاقد مع 
شركة اعالمية لتقوم باحلملة 
اإلعالمية للتوعية بهذا املرض عن 

طريق اللجنة االعالمية«.
الفنية  اللجنة  أما  مضيفا » 
الفنية  فهي مختصة باألم���ور 
املتخصص���ة واملتعلق���ة بهذا 

بتسخير كل طاقاتها وامكانياتها 
ملواجهة ه���ذا الوباء وعليها ان 
تش���كل فريقا متخصصا يتابع 
انتش���ار املرض  ويرصد مدى 
وتفشيه في البلد ويضع خططا 
لعالج احلاالت املصابة وانسب 
الطرق للوقاي���ة باالضافة الى 

االرشاد والتوجيه.
وبني احلريتي ان هناك خشية 
من زيادة عدد االصابات بانفلونزا 
اخلنازير مع بداية العام الدراسي 
الطلبة  الس���يما في صف���وف 
ال���ذي يتطلب  واملعلمني االمر 
تنس���يقا بني وزارت���ي الصحة 
املبكر وعزل  والتربية للكشف 

احلاالت املصابة.
إجراءات دون المستوى

من جانبه اكد النائب د.جمعان 
احلرب���ش ان كل االج���راءات 
واالستعدادات احلكومية ممثلة 
ف���ي وزارة الصح���ة وعدد من 
القطاع���ات الرس���مية االخرى 
ملواجهة ومكافحة انتشار وباء 
انفلونزا اخلنازير مازالت دون 
املس���توى املطل���وب وال ترقى 
ادنى مستويات االطمئنان  الى 
للمواطنني واملقيمني، معربا عن 

استغرابه من استمرار االستهانة 
وعدم اهتمام احلكومة في التعامل 
اجلدي واملثمر مع كل القضايا 
الش���عبية حتى وصلت الى ما 
يهدد صحته وسالمته، خاصة 
عل���ى ضوء ما تؤك���ده تقارير 
العديد م���ن املنظمات الصحية 
الدولية واملؤشرات والتحذيرات 
الطبية احمللية ف���ي البالد من 
اتس���اع رقعة الوباء واملصابني 
ارقام مخيفة ملستشفى  الى  به 
االمراض السارية واملراكز الطبية 
االخرى التي تفتقر الى األسّرة 
الطبية املطلوبة وخاصة اسرة 
العناية الفائقة املطلوب توافرها 

الستقبال احلاالت املتقدمة.
واشار احلربش الى ان حملة 
توعي���ة كل ش���رائح املجتمع 
واجلنس���يات الواف���دة الت���ي 
تعيش فيه من خطر هذا الوباء 
معدومة متاما مما خلق حالة من 
اخل���وف والترقب لدى اجلميع 
لعدم املامه���م بطرق واجراءات 
الوقاية في مواجهة الوباء واحلد 
من انتشاره ولم تستغل وسائل 
االعالم لتوعية املواطنني واملقيمني 
وفق حملة اعالمية مدروس���ة 
وذات رس���الة واضحة بدال من 

املرض«.
واشار الس���اير الى أن %99 
من احلاالت املصابة قد تعافت، 
موضحا ان عدد االصابات بلغ 

395 مصابا تقريبا.
وأكد الساير ان كل االجراءات 
واالحتياطات الالزمة قد اتخذت 
ال���وزارة، موضحا ان  من قبل 
الوزارة وضعت ضمن خططها 
الكاملة للمدارس  االستعدادات 

وموسم احلج والعمرة.
وعن تهدي���د بعض النواب 
له بصعود منصة االستجواب 
قال الس���اير ان���ه ال يخاف من 
انه يقوم  االس���تجواب، مؤكدا 

بواجبه على الشكل املطلوب.

عالمات استفهام

بدوره ش���دد النائب حسني 
احلريتي على ضرورة ان تتعامل 
احلكومة بجدية مع وباء انفلونزا 
اخلنازير، مش���يرا الى ان اعداد 
االصابات املتزايدة بهذا املرض 
تبعث على القلق وتثير عالمات 
اس���تفهام حول قدرة االجهزة 

الطبية للتصدي له.
وقال احلريتي في تصريح 
صحافي ان وزاة الصحة مطالبة 

التصريحات الصحافية  بعض 
لبعض املسؤولني الذين اعتمدوا 
خاللها اخفاء احلقائق وتسويف 
خطر الوباء ظنا منهم أن في ذلك 
اطمئنانا للجميع، فمن املؤكد أن 
الوعي باخلطر والوقاية منه جزء 
مهم في مكافحة الوباء واحلد من 

خطورته وانتشاره.
واعرب احلربش عن تخوفه 
من ان تسبب االجراءات احلكومية 
املتراخية حدوث كوارث صحية 
وانسانية »ال سمح اهلل« تؤدي 
الى بعض حاالت الوفاة، او من 
اعدادا  انتش���ار للوباء يصيب 
كبيرة قد تتجاوز مئات اآلالف 
من االشخاص في البالد، خاصة 
على ضوء عدم توافر اللقاحات 
الطبية الالزمة واالمصال ملعاجلة 
هذا الوباء، مشيرا الى انه عند 
حدوث حاالت كارثية لن يسمح 
بعدها بتحميل اجلهات احلكومية 
املسؤولية جلهات أخرى او تنصل 
كل مس���ؤول من مس���ؤولياته 
وقذفها على مسؤول آخر، فصحة 
وسالمة اجلميع هي من صميم 
مسؤوليات جهاز وزارة الصحة 
وبعض اجلهات الرسمية االخرى، 
وان التقصير والتخاذل في أي 

من جوانب مواجهة هذا الوباء 
لن متر مرور الكرام وسيواجه 
املسؤولون مواجهة وحسابا لم 
تخطر ببالهم مواجهته، فحياة 
وصحة الناس امر مصيري وخط 
احم���ر حقيقي ال ميكن التهاون 
بشأنه بتاتا. كما طالب د.احلربش 
بضرورة ان حتس���م احلكومة 
امرها في مواجهة وباء انفلونزا 
اخلنازير بصورة سريعة خاصة 
فيما يتعلق ببدء العام الدراسي 
في مراحل التعليم املختلفة نظرا 
الختالط اعداد كبيرة من الطلبة 
البعض ولساعات  بعضهم مع 
طويلة في ضوء انعدام الرعاية 
الصحية لهؤالء الطلبة في مراكز 
جتمعهم، وضرورة وضع خطة 
عمل ملواجهة خطر الوباء عند بدء 
الدراسي اجلديد، ويجب  العام 
على احلكومة ان تصيبها الغيرة 
واحلماس���ة من خ���الل متابعة 
اجراءات العديد من دول العالم 
وخاصة ال���دول املجاورة التي 
كثفت من اجراءاتها االحترازية من 
خالل حمالت التوعية االعالمية 
الضخمة وكذلك عمليات التنظيف 
التجمعات  واملتابع���ة ملراك���ز 
التجارية واالجتماعية والتركيز 
عل���ى تعقيم عربات التس���وق 
ومقابض الساللم املتحركة التي 
تعتبر من اهم العناصر الناقلة 
للمرض، وكذلك س���رعة العمل 
على توفير مراكز استيعاب طبية 
في جميع املناطق واالعالن عنها 
وتوسيع الطاقة السريرية في كل 
الطوارئ  مركز فخطة مواجهة 
يجب ان تكون واضحة وشفافة 
ومعلومة للجميع كما يجب عدم 
ترك االمور للصدفة او التحرك 
وفق ما سيحدث الحقا، فالعمل 
اجلاد ملواجهة االخطار هو دليل 
صدق واخالص املس���ؤول في 
القيام بواجب���ه الوطني وعدم 
االختب���اء في مواجهة الصعاب 
حتى ال يحمله احد املسؤولية.

هايف: تعيين الملحقين العسكريين 
لم يخضع للمعايير األمنية

ق����ال النائ����ب محمد هايف 
ان قيام احلكوم����ة بواجباتها 
واحلكومي����ة  الدس����تورية 
والقانوني����ة والتي يتصدرها 
حماي����ة األمن والنظ����ام العام 
يستدعي اتخاذ القرارات املتصلة 
بالنشاطني األمني والعسكري 
وفقا العل����ى معدالت املراجعة 
ف����إن االخالل  والتدقيق لذلك 
بالقيام به����ذه املقضيات يعد 
في ح����د ذاته صورة من صور 
االخالل اجلسيم الذي يستدعي 
املس����اءلة السياسية في اعالي 
درجاتها كما ان تهاون احلكومة 
بالقيام بهذه االلتزامات ال يعفي 
االمة ممثلة في نوابها من حتمل 

مس����ؤولياتهم والقيام بالدور االساسي في الرقابة واملتابعة واملساءلة 
متى ما لزم األمر. واكد ان وزارة الدفاع قد اصدرت قرارات خاصة بتعيني 
امللحقني العسكريني في بعض الدول والتي ترتبط معها الكويت باتفاقيات 
عس����كرية وامنية شديدة احلساس����ية واخلطورة ما ميكن اعضاء هذه 
البعثات من االطالع ورسم جزء من السياسات املرتبطة بهذا النوع من 
العالقات، ف����ان اختيار اعضاء هذه البعثات يجب ان يخضع الجراءات 
خاصة تتناس����ب مع خطورة وخصوصية املهام املوكله إليهم، مشيرا 
الى ان من بني املعينني للقيام بهذه االعمال اش����خاص سبق وان احيلوا 
للتحقي����ق في تهم التخابر مع دول اجنبية عالوة على جتاوز القرارات 
ملوجبات العرض املسبق على الهيئة العامة لالستخبارات باعتبار عرض 
األمر عليها مس����تلزما في مثل هذه احلاالت مما يصف التعيني على هذا 
النحو بصفة االس����تهتار باعتبارات االم����ن الوطني وتعريض مصالح 
الدولة االمنية والعسكرية للخطر وهو عمل يشكل في حد ذاته جرمية 
من جرائم النظام العام الذي يستدعي قيام املسؤولية اجلنائية عالوة 
على ما ينشأ عن العمل من مس����ؤولية سياسية قائمة بذاتها، مضيفا: 
تأسيس����ا على ما تقدم فاننا نطلب استنادا العتبارات املصلحة العامة 
وحفاظا على اعتبارات امن الدولة ومصاحلها وقف القرارات املشار اليها 
حلني تش����كيل جلنة حتقيق برملانية لبحث املخالفات التي شابت هذه 
التعيينات وآثارها االمنية املباشرة كما سنطلب عقد دور انعقاد طارئ 
ملناقشة تداعيات هذه املساءلة على احلالة االمنية للدولة خلطورة االمر 

وحساسيته ومحاسبة املتسببني فيه.

محمد هايف


