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»الشعبي« يقترح تعديالت على »مكافحة الفساد« و»الذمة المالية« واالتفاقية مع اليمن
يلتزم كل الخاضعين ألحكام قانون الكشف عن الذمة المالية بالتعريف بأنفسهم في حال مراجعة أي جهة حكومية أو  مستقلة تملك فيها الحكومة أكثر من ٪50

خالد الطاحوس علي الدقباسيمسلم البراك احمد السعدون

على الكويت موقف ال ميحى من الذاكرة، فاليمن غابت عن املشاركة في 
التصويت على أول ق����رار صدر عن مجلس األمن حتت عنوان »احلالة 
بني الع����راق والكويت« وهو القرار رقم 660 الصادر بتاريخ 1990/8/2، 
وكذل����ك امتنعت ع����ن التصويت على القرار رق����م 661 الصادر بتاريخ 
1990/8/6 وهو أول قرار يصدر اس����تنادا للفصل التشريعي من ميثاق 
األمم املتحدة بعد ان كان القرار رقم 660 قد صدر استنادا الى املادتني 39 
و40 فقط من الفصل السابع، وامتنعت عن التصويت على القرارات ذات 
الصل����ة بأرقام 665 بتاريخ 1990/8/25 و674 بتاريخ 1990/10/29 و686 
بتاريخ 1991/3/2 و687 )قرار وقف إطالق النار( بتاريخ 1991/4/3 و706 
بتاريخ 1991/8/15 و712 بتاري����خ 1990/9/19، كما صوتت بعدم املوافقة 
على القرار 666 بتاريخ 1990/9/13 والقرار 678 بتاريخ 1990/11/29 )قرار 

حترير الكويت(.
ومن أجل ما س����لف بيانه واستنادا إلى أحكام املادة 103 من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة، نتقدم بالتعديلني املرفقني على كل من مش����روع 
القانون باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية 
اليمنية للتشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات، ومشروع القانون 
باملوافقة على اتفاقية بني حكوم����ة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية 
اليمني����ة لتجنب االزدواج الضريبي ومنع الته����رب املالي فيما يتعلق 

بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال.
وجاء في التعديل:

اقتراح بقانون
بتعديل املادة الثانية من مشروع القانون باملوافقة على اتفاقية بني 
حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية اليمنية للتشجيع واحلماية 

املتبادلة لالستثمارات.
يستبدل بنص املادة الثانية من مشروع القانون املشار إليه النص 

التالي:

مادة ثانية

على الوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون، بعد صدور بيان 
حكوم����ة اجلمهورية اليمنية يتضمن إدان����ة صريحة للغزو وللعدوان 

العراقي الذي وقع على الكويت في الثاني من أغسطس 1990.

بالتعريف بنفس����ه وتقدمي إقرار بطاقة الذمة املالية اخلاصة به املشار 
إليها في البند 5 من املادة ال� 16 من هذا القانون«.

امل����ادة ال� 16 مكرر »أ«: تلتزم جميع ال����وزارات واإلدارات احلكومية 
واجلهات ذات امليزانية امللحقة أو املستقلة والهيئات العامة واملؤسسات 
العامة والشركات التي متتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها وجلنة 
املناقصات املركزية ان تقدم الى ديوان احملاسبة خالل األيام ال� 10 األولى 
من كل شهر عن الشهر السابق عليه إخطارات مفصلة مبينة بها أسماء 
جميع األشخاص اخلاضعني ألحكام هذا القانون وفقا للمادة األولى منه 
الذي����ن قاموا باتصاالت او مراجعات او عقدوا اجتماعات مع اي موظف 
او مسؤول في هذه اجلهات في اي موضوع من املوضوعات املشار إليها 

في البند 6 من املادة ال� 16 من هذا القانون.
وعلى ديوان احملاسبة ان يبعث ملجلس األمة خالل األيام ال� 10 األولى 
من شهري ابريل وأكتوبر من كل عام عن األشهر ال� 6 السابقة صورا من 
جميع اإلخطارات املشار إليها في الفقرة السابقة، مبوبة لكل جهة ولكل 
ش����هر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة، مبينة بها أسماء جميع 
األشخاص اخلاضعني ألحكام هذا القانون وفقا للمادة األولى منه، الذين 
قاموا خالل األشهر ذاتها باتصاالت أو مراجعات او عقدوا اجتماعات مع 
اي موظف او مسؤول في ديوان احملاسبة، وتوزع هذه اإلخطارات بعد 

ورودها الى املجلس على جميع األعضاء.
كما اقترح النواب ذاتهم تعديال على االتفاقية املوقعة من اجلمهورية 
اليمنية جاء فيه: ستبقى ذكرى الغدر والعدوان واالحتالل الذي قام به 
النظام العراقي البائد للكويت في الثاني من أغسطس 1990 محفورة في 
ذاكرة جميع الكويتيني، وإذا كنا نذكر بالتقدير والعرفان موقف املجتمع 
الدولي وجميع الدول التي استنكرت العدوان واالحتالل ورفضته وأدانته 
وتصدت له منذ وقوعه، وكان إلسهامها بعد اهلل سبحانه وتعالى وبعد 
موقف ش����عب الكويت، الدور البارز في دحر املعتدي وهزميته وطرده 
وحترير الكويت في 26 فبراير 1991، فإن شعب الكويت اليزال يختزن 
ف����ي ذاكرته ومبرارة ما فعلته الدول التي أحلقت به األذى، وفي مقدمة 
هذه الدول اجلمهورية اليمنية بسبب مواقفها املؤيدة للمعتدي احملتل، 
واس����تمرار مناصرتها للنظام العراقي البائد � حتى بعد دحره وطرده � 

لفترة امتدت ألكثر من عقد من الزمان وإلى حني سقوط ذلك النظام.
وإذا كانت الكويت التي متس����كت بعروبتها، وتسامت فوق جراحها 
قد أبرمت العديد من االتفاقيات مع تلك الدول التي لم تراعى ما كان بني 
الكويت وبينها يوم ان وقع الع����دوان واالحتالل، واتخذت من املواقف 
ما أحلق األذى بالكويت وش����عبها، فإن للجمهورية اليمنية التي كانت 
عضوا غير دائم في مجلس األمن يوم ان وقع العدوان العراقي الغاشم 

قدم النواب احمد الس����عدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد 
الطاحوس اقتراحا لتعديل قانون الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

وجاء في التعديل: يستبدل نص الفقرة الثالثة من البند 1 من املادة 
4 من مشروع القانون املش����ار اليه بالنص التالي: »6 أعضاء متفرغني 
يختارهم مجل����س األمة، باالقتراع الس����ري، ويعتبر فائزا من يحصل 
على أصوات أغلبية األعضاء الذين يتكون منهم املجلس، ويصدر خالل 
60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس األمة بش����روط 

وإجراءات الترشيح.
كما اقترح النواب أنفسهم تعديال على قانون الكشف عن الذمة املالية 
جاء فيه: استنادا ألحكام املادة 103 من الالئحة الداخلية ملجلس األمة نتقدم 
بالتعديالت التالية على مشروع القانون في شأن الكشف عن الذمة املالية 
لش����اغلي الوظائف القيادية، كما انتهت إليه جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية في تقريرها ال� 62، علما ان هذه التعديالت تتضمن اقتراح 

إعادة نصوص استبعدتها اللجنة من االقتراحات بقوانني املقدمة.
يضاف الى املادة األولى بعد البند 10 من مشروع القانون املشار إليه 
بن����د جديد رقم 11، كما تضاف بعد املادة 16 مادتان جديدتان رقما املادة 

16 مكرر واملادة 16 مكرر »أ« نصها جميعا كالتالي:
امل����ادة األولى »بند 11«: »رئيس ونائب رئي����س وأمني عام وأعضاء 
املجل����س او اللجنة او األمانة العامة )او م����ن في حكمهم( التي تتولى 
مس����ؤوليات قيادية للجمعيات السياس����ية وفقا لهياكلها التنظيمية، 
وحتت أي اس����م كانت هذه اجلماعات )حزب، جتمع، جماعة، حركة( او 

غير ذلك من األسماء«.
املادة ال� 16 مكرر: »يلتزم كل من اخلاضعني ألحكام هذا القانون وفقا 
للمادة األولى منه عند قيامه بأي اتصاالت او مراجعات مع اي وزارة او 
إدارة حكومية او اي جهة من اجلهات ذات امليزانيات امللحقة أو املستقلة 
او الهيئات العامة او املؤسسات العامة او الشركات التي متلك الدولة أكثر 
من 50% من رأس����مالها او ديوان احملاسبة او جلنة املناقصات املركزية 
او عقد اي اجتماعات مع اي من املسؤولني في هذه اجلهات في شأن اي 
عقود جتارية او عقارية او صناعية او حرفية او استثمارية او شأن اي 
مناقصات او مزايدات او تعاقدات مبا في ذلك عقود االستشارات وغيرها 
من أي نوع كانت مع هذه اجلهات سواء كانت ملصلحته او ملصلحة غيره 

الصواغ: ما عدد األكاديميين واإلداريين 
الكويتيين في مقر الجامعة العربية المفتوحة؟

وجه النائب فالح الصواغ سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود تساءل 
فيه: ما مدى صحة املعلومات بشأن ان مدير اجلامعة 
العربي����ة املفتوحة � ف����رع الكويت يجمع ما بني 
عمله االساسي كعضو هيئة تدريس بدرجة استاذ 
بكلية العلوم بجامعة الكويت باالضافة الى عمله 
كمدير لفرع اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت، 
وما نوعية االجازة )تفرغ علمي، اجازة علمية، 
انتداب، اجازة من دون راتب، اجازة براتب..(، التي 
يتمتع بها مدير فرع اجلامعة العربية املفتوحة في 
الكويت من قبل جامعة الكويت، وما مدتها، وهل 
مت جتديدها، وما االس����اس القانوني لذلك، وهل 
يتعارض عمله كمدير لفرع اجلامعة اخلاصة مع 
طبيعة وغاية هذه االجازة، واذا لم يتم جتديدها 
فهل باشر عمله في جامعة الكويت ومتى، وهل 
حص����ل على موافقة جامع����ة الكويت للعمل في 
القطاع اخلاص، وما الرواتب التي كانت تصرف 
خ����الل هذه االجازة من قبل جامعة الكويت، وما 
س����ندها القانوني، وهل س����بق ألي عضو هيئة 
تدريس في جامعة الكويت ان عمل في جهة اخرى 
خ����الل متتعه بإجازة تفرغ علمي وما االجراءات 

التي اتخذتها اجلامعة بحقهم؟

أعضاء هيئة التدريس

وطلب تزويده بأع����داد من يعملون كأعضاء 
هيئة تدريس بجامعة الكويت ويعملون في الوقت 
نفسه باجلامعات اخلاصة )تعيني، استشارات، 
اعضاء مجالس وجلان..( في الكويت منذ العام 
الدراسي 2002 � 2003 حتى تاريخه، مبا في ذلك 
االسم والدرجة العلمية، وقرارات التفرغ العلمي، 
والقرارات التي تس����مح لعضو هيئة التدريس 
بجامعة الكويت بالعم����ل لدى الغير ان وجدت، 
وتزويدنا بجميع املستندات واملراسالت والقرارات 
واللوائح والقوانني التي تتعلق باالستفسارات 
السابقة، هناك سياسة متبعة من قبل ادارة اجلامعة 
العربية املفتوحة وادارة اجلامعة في فرع الكويت 
لتطفيش وتهميش دور االساتذة الكويتيني ملصلحة 
بعض اجلنسيات العربية وملصلحة بعض املديرين 
في االدارة العليا او ادارة فرع اجلامعة في الكويت، 
وعدد االساتذة االكادمييني واالداريني الكويتيني 
مقابل غير الكويتيني في مقر اجلامعة الرئيسي 
وف����رع اجلامعة في الكويت م����ع حتديد تاريخ 
تعيينهم ومؤهالتهم مع توفير نسخ من عقودهم 
ومؤهالتهم وما يثب����ت اعتمادها من قبل وزارة 
التعليم العالي )للكويتيني وغيرهم من اجلنسيات 
االخرى(، حتديد املناصب االكادميية التي يتوالها 
الكويتيون وغيرهم من اجلنس����يات االخرى مع 
حتديد جنسياتهم في ادارة املقر الرئيسي للجامعة 
العربية املفتوحة وادارة فرع الكويت مع تزويدنا 

بقرارات تعيينهم ومؤهالتهم.

المناصب اإلدارية

وتساءل الصواغ عن اعداد املناصب االدارية التي 
يتوالها الكويتيون وغيرهم من اجلنسيات االخرى 
مع حتديد جنس����ياتهم في ادارة املقر الرئيسي 
للجامع����ة العربية املفتوحة وادارة فرع الكويت 
مع تزويدنا بقرارات تعيينهم ومؤهالتهم، واسماء 
الكويتيني املفصولني واسماء من انهيت عقودهم في 
مقر اجلامعة العربية املفتوحة وفي فرع اجلامعة 
في الكويت مع تبيان اسباب الفصل وانهاء اخلدمة 
مع تزويدنا بجميع املستندات التي مت على اساسها 
اتخ����اذ قرارات الفصل وانه����اء اخلدمة )قرارات 
التأديبية(  اللجان واملجالس  الفصل، حتقيقات 
باالضافة الى تزويدنا بلوائح اجلامعة العربية 
املفتوحة، اس����ماء الكويتيني اداريني واكادمييني 
املستقيلني في املقر الرئيسي للجامعة املفتوحة 
وفرع اجلامعة في الكويت، املس����ببة منها وغير 
املسببة، مع تزويدنا بنسخ من هذه االستقاالت، 
وهل مت اعطاؤهم مستحقات نهاية اخلدمة، واذا 
كان����ت االجابة بنعم نطل����ب تزويدنا مبا يثبت 
ذلك، واذا كانت االجابة بال نطلب ذكر االس����باب 
وتزويدنا بجميع املراس����الت واملستندات التي 
تثبت عدم احقيتهم مبس����تحقات نهاية اخلدمة، 
وهل مت اس����تدعاء اصحاب االستقاالت املسببة 
للنظر بأسباب استقاالتهم مع تزويدنا مبا يثبت 

ذلك، وهل مت استيفاء نسبة العمالة الكويتية من 
قبل جهاز اعادة الهيكلة في مقر اجلامعة العربية 
املفتوحة وف����رع اجلامعة في الكويت؟ اذا كانت 
االجابة بالنفي نود ذكر االسباب مع تزويدنا مبا 
يثبت ذلك، وما االجراءات التي متت في مواجهة 
ذلك؟ وطلب تزويده بجميع املراسالت واالتفاقيات 
والتي تختص بانشاء اجلامعة العربية املفتوحة 
او فرع الكويت ما بني حكومة الكويت وبرنامج 
اخلليج العربي لدعم منظمات االمم املتحدة االمنائية 
فيما يتصل بحصانات وامتيازات اجلامعة العربية 
املفتوحة وانشائها فرع الكويت، وقد قامت ادارة 
اجلامعة العربية املفتوحة اذعانا بتغيير عقود 
الكويتيني، بحيث تنص على عدم احقيتهم ملكافأة 
نهاية اخلدمة مما يعد مخالفة لقانون العمل في 
القطاع االهلي، في حني يتغاضى من غير الكويتيني 
واملتقاعدين وعلى سبيل املثال قياديو اجلامعة 
من املتقاعدين او غيرهم من اجلنسيات االخرى 
ملكافأة نهاية اخلدمة، وعليه نطلب تزويدنا بنسخ 
عق����ود جميع الكويتيني منذ تأس����يس اجلامعة 
حتى تاريخه مع نسخ من عقود غير الكويتيني 
كذلك، وق����د مت جتديد عقود املوظفني الكويتيني 
ملدة سنتني مبا يخالف ما هو منصوص عليه في 
لوائح اجلامعة وذلك خضوعا لرغبة وادارة مدير 
الفرع الشخصية، وعليه نطلب تزويدنا بلوائح 
اجلامع����ة املختصة بتجديد العقود ونس����خ من 
عقود التجديد للكويتيني مع افادتنا بقانونيتها 

وقانونية وشرعية من قام بتجديدها؟

حملة الماجستير

وتس���اءل: هل هناك توجه من قبل اجلامعة 
العربية املفتوحة البتعاث حملة املاجستير املعينني 
من اجلنسيات االخرى في فرع اجلامعة في الكويت 
الى اخلارج ويتحمل تكاليف دراستهم مما يخالف 
توصيات مجلس اجلامع���ة اخلاصة واالعراف 
واالجراءات الس���ائدة ان االبتعاث يكون البناء 
الوطن، نرجو تزويدنا مب���ا يثبت ان اجلامعة 
العربية املفتوحة تسعى الى املساهمة في تدريب 
واعداد وتأهيل العنصر الوطني عن طريق االبتعاث 

للحصول على مؤهالت عليا.

مجلس الجامعات

ويرج���ى االفادة عن م���دى صالحية مجلس 
اجلامعات اخلاصة في الرقابة على اداء اجلامعات 
اخلاصة العاملة في الكويت ومدى التأكد من عدم 
مخالفتها لقوانني ونظم العمل في الكويت، وما 
االسس واملعايير التي يتم على اساسها اعتماد 
اجلامعات اخلاصة من قب���ل مجلس اجلامعات 

اخلاصة.
وهل مت استيفاؤها من قبل اجلامعات اخلاصة 
مع تزويدنا بجميع املستندات التي تثبت ذلك، 
وهل كانت هناك است�ثناءات لبعض اجلامعات 
اخلاصة، وما االسس التي مت على ضوئها اعطاء 
هذه االستثناءات، مع تزويدنا بجميع القرارات 

واملراسالت بهذا اخلصوص.
وما التخصصات املعتمدة من قبل اجلامعات 
اخلاصة التي تدرس في كل جامعة خاصة معتمدة 
في الكويت مع تزويدنا بجميع املراسالت التي 
مت على اساس���ها اعتماد ه���ذه التخصصات من 
قبل مجلس اجلامعات اخلاصة وتزويدي ببيان 
تفصيلي بأع���داد الطلبة في كل جامعة خاصة، 
موضحا اعداد الطلب���ة في كل تخصص والذي 
على اساسه مت قبول الطلبة فيها، وما الشروط 
واملعايير املوضوعة من قبل مجلس اجلامعات 
اخلاصة بخصوص تعي���ني مديرين للجامعات 
اخلاصة؟ وهل وضع مجلس اجلامعات اخلاصة 
بعني االعتبار الس���ماح لهذه اجلامعات بتعيني 
اساتذتها الكويتيني املعينني لديها ملا لهم من دراية 
تامة بأنظمة جامعاتهم ولتشجيع العنصر الوطني 
على العمل في اجلامعات اخلاصة والس���تقرار 
هذه املؤسس���ات اكادمييا واداريا، مع منع وقف 
وعدم السماح للجامعات اخلاصة بانتداب اساتذة 
جامعة الكويت وغيرهم من مؤسس���ات الدولة 
احلكومي���ة للعمل لديها بصفة مؤقتة او بصفة 
استشارية والذي يتعارض دائما مع لوائح وقوانني 

الكويت.

 الطاحوس يسأل الحماد عن عدد التظلمات المقدمة
لـ »األوقاف« ضد قرارات التعيين في الوظائف اإلشرافية

الحويلة للساير: ما حقيقة معلومات تقرير
الوفد البريطاني عن مختبرات الصحة العامة؟

وجه النائب خالد الطاحوس 
س���ؤاال لوزير الع���دل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 

راشد احلماد تساءل فيه:
كم ع���دد التظلمات املقدمة 
لوزارة االوق���اف ضد قرارات 
التعيني في الوظائف االشرافية 
منذ 2005 حتى اآلن؟ وكم عدد 
القضاي���ا املرفوعة ضد وزارة 
االوقاف من قبل موظفيها في 
احملاكم الكويتية من 2005 حتى 
اآلن؟ ك���م ع���دد القضايا التي 
رفعها موظفو وزارة االوقاف 
القضايا  ومت كسبها وكم عدد 
التي خسرتها الوزارة منذ عام 

2005 حتى اآلن؟
م���ا معايير االختي���ار في 
جلنة الوظائف االشرافية؟ هل 
مت تطبيق قرار اخلدمة املدنية 
2006/25 والقرار 2006/36 في 
ترشيحات املوظفني واملتقدمني 
للوظائف االشرافية؟ ما مبرر 
الق���رار االداري والقاضي بأنه 
الترش���يح للوظيفة  ال يت���م 
االشرافية اال ملن ميضي سنتني 
او اكثر في نفس االدارة؟ وما 
مصير املبالغ املالية التي صرفت 
دون ح���ق الصحاب الوظائف 

االشرافية والذين اقيلوا بحكم 
من احملكمة؟

مشاريع خارجية

وتساءل: كم عدد املشاريع 
اخلارجية التي قامت بها وزارة 
االوقاف من���ذ عام 2005 حتى 
التي  اآلن؟ وكم عدد املشاريع 
اقامتها وزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية ف���ي اجلمهوريات 
االسالمية على وجه التحديد؟ 
وم���ا الهدف من انش���اء مركز 
الوس���طية في غرب آسيا وما 
دور الكويت املالي املتمثل في 
وزارة االوقاف في هذا املشروع؟ 
التي  الرسمية  املهام  وكم عدد 
قامت به���ا وفود م���ن وزارة 
االوقاف خالل عام 2009؟ وكم 
عدد املهام التي قام بها الوكيل 
والوكالء املساعدون في وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
للجمهوريات االس���المية في 
غرب آسيا؟ وكل مهمة كم عدد 
ايامها وما اه���داف هذه املهام 
وما مخصصاته���ا املالية؟ كم 
عدد املهام الرس���مية التي قام 
الوكيل املس���اعد لشؤون  بها 
العالق���ات اخلارجية واحلج 

خالل العام 2009؟ وكل مهمة 
وكل عدد ايامها؟ ما الدول التي 
متت زيارتها ف���ي هذه املهام؟ 
ما اله���دف واملقصود من هذه 
املهام؟ كم عدد املهام التي قام 
ادارة مساجد حولي  بها مدير 
خالل عام 2009؟ كم عدد املهام 
املرتبطة بطبيعة عمله كمدير 
ادارة للمساجد؟ وكم عدد ايام 

كل مهمة؟

مخصصات مالية

وتس���اءل الطاح���وس: كم 
تبل���غ املخصصات املالية لكل 
مهمة؟ وما الدول واجلهات التي 

املهام  قام بزيارتها خالل هذه 
الرسمية؟ وما املقصود من كل 
مهمة رسمية؟ وهل هناك انصاف 
بني املهام الرسمية ملدير مساجد 
حولي مع املديرين اآلخرين في 
قطاع املساجد والذين يتشابهون 
في طبيعة العمل؟ وطلب تزويده 
بأسماء املوظفني التابعني للوكيل 
العام وكذلك الوكالء املساعدون 
ومؤهالتهم واللجان وفرق العمل 
نظير كل اسم منهم وعدد اللجان 
وفرق العمل املشارك بها، وما 
االسس واملعايير في اختيارات 
املهندسني املشرفني على صيانة 
املساجد وملاذا يتم جتديد عقود 
السيارات املنتهية، وكذلك يرجى 
تزويدي بعقود السيارات جلميع 

الوزارة واسماء الشركات.
ووجه الطاحوس س���ؤاال 
الساير  لوزير الصحة د.هالل 
طلب فيه تزويده بتقرير طبي 
كامل عن املريضة ميسر منصور 
نهار عوض منذ دخولها الول 
العدان بتاريخ  مرة مستشفى 
2009/12/24 حتى تاريخ وفاتها 
في العناية املركزة مبستشفى 
العدان وتزويدنا بس���بب عدم 
حتوي���ل املذكورة ال���ى مركز 

ثنيان الغ���امن املتخصص في 
امراض الكبد، وجميع اس���ماء 
االطب���اء واملمرض���ني الذي���ن 
قاموا مبعاين���ة املذكورة منذ 
بداية دخولها املستشفى حتى 
وفاتها بتخصصات كل طبيب 
معالج؟ وعدد التحاليل املأخوذة 
من املذكورة منذ بداية دخولها 
املستشفى حتى وفاتها؟ ونوع 
هذه التحاليل وعينات حتاليل 

املريضة؟

أدوية

م���ا االدوية التي مت صرفها 
للمريضة منذ دخولها املستشفى 
حتى وفاتها؟ ما االضرار الصحية 
والطبية على اي انسان في حال 
مت ص���رف دواء خاص بتليف 

الكبد وكبده سليمة؟
الدواء على  وهل يؤثر هذا 
اي ج���زء م���ن اجزاء جس���م 

االنسان؟
ملاذا مت الس���ماح للمذكورة 
مبغادرة املستشفى؟ اجراءات 
وزارة الصح���ة التي قامت بها 
جتاه وفاة املذك���ورة وهل مت 
اعتبار ما قام به االطباء ليس 

اهماال او اخطاء طبية؟

د.محمد احلويلة

الصالونات الرجالية والنسائية 
واملطاعم لفحص دوري لفترات 
متقارب���ة حلماي���ة الناس؟ وما 
االجراءات في حال ثبوت اصابة 
احد العمال، وكم عدد املفتشني وما  
البدالت املادية التي يتقاضونها؟ 
وه���ل ألدوات احلالقة الرجالية 
والتجميلية للنس���اء ضوابط 
لضمان عدم نقلها للعدوى وهل 
هناك رقابة صحيحة مس���تمرة 
م���ع تزويدي باعداد املفتش���ني 
واملفتشات وما صالحياتهم وما 
بدالتهم املادية نظير قيامهم بهذه 
االعمال وهل لهم كادر خاص؟ وما 
الدول التي لديها عمالة في الكويت 
وتنتشر بينهم هذه االمراض؟ وما 
اجراءات تشديد الرقابة الصحية 
على هؤالء؟ وهل وزارة الصحة 
معنية بالتعاقد مع مراكز طبية 
في الدول التي تصّدر عمالة وما 
فائدتها اذا كانت ال تش���كل خط 
الدف���اع االول حلماية املواطنني 
من هذه االمراض وال تكشفهم، 
وما معايي���ر التعاقد معهم وما 
التكلف���ة مع تزويدي بأس���ماء 
رئيس واعضاء هذه اللجنة وما 
مميزاتهم املادية وما صالحياتهم 
وما اسس اختيارهم؟ مع تزويدي 
الت���ي مت توقيعها مع  بالعقود 
البلدان  ف���ي  املراك���ز الصحية 
املصدرة للعمالة عن آخر خمس 

سنوات.

أن التشخيص احلالي واملعمول 
به في وزارة الصحة للكشف عن 

التهاب الكبد الوبائي خاطئ؟
وما االس���باب؟ وأين مواطن 
اخلطأ في اجراءات تش���خيص 

املرض؟
وما صحة ما ذكره تقرير الوفد 
الزائر من ان االجهزة املستخدمة 
ف���ي مختب���رات وزارة الصحة 
الكويتي���ة ال تتوافق مع النظم 

الصحية العاملية؟
وهل تستعني الوزارة بفحص 

.PCR
وه���ل طريقة فحص مرضى 
الوبائي مماثل���ة لبقية  الكب���د 

االمراض املعدية مثل االيدز؟
وك���م عدد احل���االت التي مت 
تش���خيصها بش���كل خاطئ مع 

تزويدي مبا يؤكد رد الوزارة؟
وكم عدد احل���االت املصابة 
ومت تسفيرها وتزويدي بكشف 
يبني أس���ماءهم وجنسياتهم؟ 
وما تاريخ مرض الكبد الوبائي 
بدرجاته املختلفة في الكويت؟ وما 
أعداد املرضى الكويتيني واملقيمني 
ونوع الوباء الكبدي وتاريخ كل 
حالة وهل مت إبعاد الوافدين بعد 
عالجهم؟ وم���ا آلية التعامل مع 

املواطن املصاب وأسرته؟
وهل يوجد لدى الوزارة نظام 
رصد للحاالت إذا كانت اإلجابة 
بنعم هل هو مالئم وملاذا انتقده 

الوافدة؟
وه���ل صحي���ح ان مختبر 
الڤيروس���ات التاب���ع ل���وزارة 
الصحة ليس���ت لديها اعتراف 
وان تعريفها املس���جل بالصحة 
العاملية بأنها مخصصة )كمختبر 
مرجعي ملرضى احلصبة وشلل 

االطفال(؟
وه���ل صحي���ح ان التقرير 
البريطان���ي ذك���ر ان املختبر ال 
يوجد به أي نظام متكامل جلودة 
التحاليل، كما ال يوجد به نظام 
لفحص نظام العينات العشوائية 

داخل املختبر؟
وما صحة م���ا ذكره التقرير 
البريطاني من ان العمالة الفنية 
ف���ي املختب���رات ليس���ت على 
كفاءة م���ن اخلبرة وان الطبيب 
املسؤول عن املختبر لم يتلق أي 
تدريبات كافية عن الڤيروسات 
االكلينيكية؟ مع تزويدي مبا يؤكد 

كفاءة املسؤول وخبراته؟
ما خطة الوزارة للتعامل مع 
الذين يأتون للكويت  الوافدين 
بعد زيارة بلدانهم وما الطريقة 
للتأكد من س���المتهم الصحية 
وحتى ال تنتقل العدوى مرة اخرى 
لالصح���اء؟ هل هناك وحدت او 
مراكز او مستشفى سيتم انشاؤها 
قريبا لعالج هذه احلاالت املصابة 
الوبائي؟ وهل  الكب���د  بالتهاب 
تلزم وزارة الصحة العاملني في 

وج���ه مراقب مجل���س األمة 
النائب د.محمد احلويلة حزمة 
البرملانية لوزير  من االس���ئلة 
الساير لتحديد  الصحة د.هالل 
الوزارة  القصور في تلك  أوجه 
مع مطالبته بتزويده بكل الردود 

في أسرع وقت ممكن.
وجاء في أس���ئلة د.احلويلة 
بتاريخ 2010/3/6 نشرت جريدة 
أوان تقري���را عن الوباء الكبدي 
في الكويت ص���ادر من منظمة 
الصحة العاملية تشخيص الوباء 
غير دقيق. وتقريرين عامليني عن 
مختبرات الصحة العامة وحتذر 
من زيادة عدد حاالت املرض بني 
الكويتيني، لذا وإميانا منا بحماية 
املجتمع وممارسة لدورنا الرقابي 
والتشريعي، لذا يرجى موافاتي 

باآلتي:
التي  ما حقيق���ة املعلومات 
وردت في تقرير الوفد البريطاني 
الزائر من مستشفى رويال فري 
الذي زار الكويت في عام 2009؟ 

مع تزويدي بنسخة منه.
وما املالحظات التي وردت في 
التقارير عن أوضاع املختبرات 
ف���ي وزارة الصحة مع تزويدي 

بكل املالحظات؟
وما حقيق���ة تقارير منظمة 
الصحة العاملية عن انتشار مرض 

االلتهاب الكبد الوبائي؟
وهل ذكر تقرير الوفد الزائر 

التقرير الذي قدمه الوفد الزائر؟ 
الوزارة قاعدة  وهل توجد لدى 
بيان���ات وفق نظ���ام معلومات 
آلي عن ح���االت الكبد الوبائي؟ 
الوزارة للمصابني  وهل تسمح 
الواف���دة باخلروج  العمالة  من 
ملخالطة املجتمع بس���بب تأخر 
فحص العينات الطبية مما يؤدي 
لزي���ادة املصابني ف���ي صفوف 

املواطنني؟
هل صحيح ان العمل اليدوي 
أدى الى أخطاء في بعض نتائج 
التحالي���ل مع تزوي���دي بعدد 
احلاالت التي أخط���أت الوزارة 

في نتائجهم؟
وه���ل ذكر التقري���ر ان أحد 
أسباب ارتفاع املصابني بالتهاب 
الكب���د الوبائي يع���ود للعمالة 

املستشار راشد احلماد


