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الغامن يستقبل
السفير التونسي لدى البالد

الدالل: هل توجد آلية قانونية للترشح
للمناصب اإلشرافية في قطاع التمريض؟

..كادر ألفراد هيئة التمريض الكويتيني

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
أمس سفير جمهورية تونس لدى الكويت احمد بن صغير، 

وحضر اللقاء النائب خلف دميثير العنزي.

وجه النائب محمد الدالل 
ســؤاال إلى وزيــر الصحة 
الشــيخ د.باســل احلمود 
الصبــاح قال فــي مقدمته: 
تعــد مهنــة التمريض من 
النــادرة  التخصصــات 
والشــاقة واملطلوبة بشدة 
في الكويت، وقد واجهت تلك 
املهنة العديد من الصعوبات 
التــي أضعفت  واملعوقات 
كيانها مما أدى إلى عزوف 
وتســرب مــن هــذه املهنة 
خاصة من الكوادر الوطنية 
وذلــك بســبب التدخــالت 
الكثيرة واملتشعبة من قبل 
اإلدارات األخرى في وزارة 

تقدم النائب محمد الدالل باقتراح 
برغبة إلقرار كادر ألفراد هيئة التمريض 
الكويتيني، وإعادة النظر في تشكيل 
الهيــكل التنظيمــي إلدارة اخلدمــات 

التمريضية.
وقال في اقتراحه إن مهنة التمريض 
تعد من التخصصات النادرة والشاقة 
واملطلوبــة بشــدة في الكويــت، وقد 
واجهت تلك املهنة العديد من الصعوبات 
واملعوقات التي هدمت أركانها وكيانها 
ما أدى إلى عزوف وتســرب من هذه 
املهنة غير اجلاذبة خاصة من الكوادر 

الوطنية ألسباب عديدة أبرزها ضعف 
اهتمام الدولة بهذه الشريحة املهمة.

ونص االقتراح على ما يلي: 
١ ـ إعــادة النظــر في تشــكيل الهيكل 
التنظيمي إلدارة اخلدمات التمريضية 
في الــوزارة واملناطق الصحية حيث 
تعود نشأة إدارة اخلدمات الطبية لعام 
١٩87م والتي يرى فيها قصور واضح 
وعدم استيعاب للكوادر الكويتية في 
التمريض مبختلف فئاتهم، وقد بات 
األمر ضروريا الستيعاب االفتتاحات 
والتوسعات اجلديدة من مستشفيات 

ومراكز صحية.
٢ـ  تفعيــل آليــة الترشــح للمناصب 
اإلشرافية والقيادية وذلك طبقا لشروط 
ومعايير وآلية معتمدة للمنصب في 

إدارة قطاع التمريض.
3ـ  إقرار كادر ألفراد الهيئة التمريضية 

الكويتيني.
4ـ  توفير حوافز وامتيازات وباألخص 
تشجيع املواطنني للتوجه إلى دراسة 
التمريض واالنخراط في مهنة التمريض 
في القطاع الطبي احلكومي واستمرار 

دعم هذه الشريحة.

إفادتنا بالتالي:
١- هل يوجد كادر وظيفي 
معتمد من ديــوان اخلدمة 
التمريض  املدنية للمهنــة 
والعاملــني فيهــا، يرجــى 
تزويدنــا بنســخة منه إن 
وجد، وكذلك هل طرأ عليه 
أي تعديــل منــذ اعتمــاده 
بشــكل يحفــظ املنظومــة 
الصحيــة ويرتقــي مبهنة 

التمريض؟
٢- هل هناك آلية قانونية 
واضحة للترشح للمناصب 
اإلشــرافية والقياديــة في 
التمريــض،  إدارة قطــاع 
إن  يرجــى تزويدنــا بهــا 

وجدت. وما الشروط التي 
يجب اســتيفاؤها لشــغل 
تلــك املســميات الوظيفية 

واملناصب.
3- مــا املزايا التي حتققت 
للهيئة التمريضية وخاصة 
الكويتيني بعد  املمرضــني 
تطبيق الكادر اخلاص بهم، 
وما اآلثار التي ترتبت على 
قرار مجلس اخلدمة املدنية 

رقم )5( لسنة ٢٠٠٩م.
4- مــا خطــط وتوجهات 
وزارة الصحة لدعم العاملني 
في مهنة التمريض وكذلك 
االهتمام باإلدارات املختصة 

مبهنة التمريض.

استفسر عن خطة الصحة لدعم املهنة
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محمد الدالل

املويزري: ما نسبة مساهمة الهيئة العامة 
لالستثمار في شركة بالك روك العاملية؟

.. ويقترح خطة لتعزيز الهوية اإلسالمية والعربية
تقدم النائب محمــد الدالل باقتراح 
برغبة، قال في مقدمته: أورد دســتور 
الكويت جملة من النصوص التي جاءت 
كمقومات أساسية للمجتمع ومت التأكيد 
عليها فــي إطار أهميــة تعزيز الهوية 
املواطنة  اإلســالمية والعربية وتعزيز 
الصاحلة، وقد جاء في برنامج احلكومة 
املقدم إلى مجلس األمة بأن رؤية الدولة 
حتى عام 2035 م تتضمن تطلعات وطنية 
منهــا »توفير الضوابط واملناخ لضمان 
التنمية البشرية الكلية واملتوازنة والهادفة 
إلى تعزيز العلم والتعليم وترسيخ القيم 
في املجتمع واحلفاظ على هويته العربية 
واإلسالمية وبناء املواطنة وحتقيق العدالة 

وسبل العيش الكرمي«.
كما أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد الصبــاح، حفظه اهلل، في زيارة 
رمضانيــة أخيرة للعاملــن في وزارة 
الداخلية أهميــة القيم ومواجهة الظاهر 
البغيضة في املجتمع، حيث تطرق سمو 
األمير إلى ما تشهده البالد كغيرها من 
تفشي بعض الظواهر البغيضة واملرفوضة 
من مجتمعنا املسالم واحملافظ كظاهرة 
املخدرات والسلوكيات الغريبة، ومن جتاوز 
على القانون بصورة فادحة السيما من 
الذين  السائقن املستهترين  قبل بعض 
يعرضون أرواح مستخدمي الطرق إلى 
اخلطر وينتهكون بشــكل سافر حرمة 
الطريق، وأوضح سموه أن مثل هذه األمور 
مستهجنة وال متت بصلة لهويتنا وثقافتنا 
األصيلة وتشوه الوجه احلضاري لوطننا 
العزيز، ما يحتم على رجال »الداخلية« 
تكثيف جهودهم للحد من انتشار هذه 
الظواهر عبر تطبيق القانون بكل حزم، 
واستخدام أجنع الوسائل القانونية حتى 

يقضى عليها نهائيا«.

ومع أهمية ما سبق من أسس وقواعد 
لتعزيز القيم النبيلة اإلسالمية والعربية 
وتأكيــد املواطنة الصاحلــة إال أن تلك 
األهــداف والرؤى واملقومــات تتطلب 
تفعيل أكبر على نطاق الدولة واملجتمع 
واالفراد ووسائل االعالم املختلفة، كما 
أنه باملقابل برزت مظاهر وســلوكيات 
الدستوري  التوجه  املجتمع تخالف  في 
والتنموي ومتثل عــددا منها مخالفات 
وجرائم قانونية، ناهيك عن تراجع قيمي 
وحضاري وأخالقي، مما يتطلب معه أعطاء 
املوضوع أهمية كبيرة ملا له من أثر في 
التراجع احلضاري والقيمي انعكس سلبا 
على حســن األداء التنموي في الدولة، 
كما أن تنامي تلــك اجلرائم واملخالفات 
والسلوكيات من شأنه إضعاف متاسك 
املجتمع والدولة، األمر الذي يتطلب معه 
أن تولي احلكومة مجتمعة ملف تعزيز 
الهوية والقيم اإلسالمية والوطنية وقيم 
اإلنتاج واإلجناز واجلدية ومحاربة اجلرائم 
واملخالفات والتجاوزات والســلوكيات 
اخلاطئة واملخالفة للدســتور والقانون 

أولوية خاصة.
ونظرا ألهمية املوضوع وضرورة بحثه 
وتفعيله تنفيذا للمتطلبات الدستورية وما 

أوردته خطط التنمية.
ونص االقتراح على ما يلي:

1- قيام مجلس الوزراء وبعد عرض من 
التنسيق  للتخطيط وبعد  العامة  االمانة 
واملراجعة ألداء اجلهات احلكومية بإعداد 
خطة تنفيذية متكاملة بشأن تنفيذ عدد 
من البرامج لدى كل الوزارات واجلهات 
في الدولة من أجل تعزيز الهوية اإلسالمية 
والعربية ودعم القيم الوطنية وقيم املواطنة 
الصاحلة وحسن األداء واالجناز والوحدة 
الوطنية على مستوى املجتمع واألفراد 

واملؤسسات العامة واخلاصة.
2- تتولــى كل وزارة وجهــة حكومية 
صياغة خطة تنفيذية وباألخص في كل 
من وزارة االعالم، وزارة التربية، وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، وزارة الدولة 
لشؤون الشباب، وزارة الداخلية، وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل.. إلخ، على 
أن يتم تشــكيل جلنة عليا من مجلس 
الوزراء تتبع أحد الوزراء يكون لها دور 
تنسيقي بن الوزارات واجلهات احلكومية 
لتفعيل وتنفيذ خطط تعزيز القيم النبيلة 
وااليجابية ومحاربة اجلرائم واملخالفات 

القيمية والسلوكية املخالفة للقانون.
3- تتعاون اللجنة العليا املقترحة السابقة 
وكذلك الوزارات واجلهات احلكومية مع 
جمعيات النفع العام ومؤسسات املجتمع 
املدني والناشطن من املواطنن في حتقيق 
أهــداف تعزيز قيم الهوية اإلســالمية 

والعربية وقيم املواطنة.
4- تقــوم وزارة الداخليــة ومن خالل 
قطاعاتها واداراتها بإعطاء موضوع محاربة 
القانون وباألخص  اجلرائم وجتاوزات 
املجتمع  القومي في  بالســلوك  املتعلقة 
بإعطائه األولوية، مع زيادة تفعيل ودعم 
برامج وأدوار الشرطة املجتمعية ويكون 
ذلك في إطار احتــرام احلريات العامة 
واحلفاظ على خصوصيات األفراد التي 

كفلها الدستور الكويتي.
5- تقوم اللجنة العليا املقترح تشكيلها في 
مجلس الوزراء بتقدمي تقرير سنوي لكل 
من مجلس الوزراء وكذلك مجلس األمة 
الكويتي بشأن ما مت إجنازه ومتطلبات دعم 
عمل اللجنة والوزارات واجلهات املعنية.
نسأل اهلل أن يحفظ الكويت وأهلها من 
كل مكروه وأن يعلي قيم احلق والعدالة 

واملواطنة الصاحلة.

النائــب شــعيب  وجــه 
املويــزري ســؤاال إلى وزير 
املاليــة د. نايــف احلجرف 
قال في مقدمته: نشرت وكالة 
)األسوشيتد برس( بتاريخ 
٢٠١٩/٠3/١5 خبرا بشأن تزكية 
الســابق  املنتــدب  العضــو 
للهيئــة العامة لالســتثمار 
كعضــو مســتقل ملجلــس 
ادارة شركة BlackRock وهي 
شركة عاملية إلدارة األصول 
مدرجة في بورصة نيويورك، 
وذكر اخلبر ان املوافقة على 
التعيــني تتطلــب وتنتظــر 
موافقــة اجلمعية العمومية 
لتلك الشركة واحملدد انعقادها 

في ٢3 مايو ٢٠١٩.
وحيث ان العضو املنتدب 
السابق يشغل حاليا منصب 
عضو مجلــس ادارة الهيئة 
العامــة لالســتثمار وكذلك 
عضو في جلنتها التنفيذية، 
وعليه يرجــى اإلجابة على 

االتي:
١ـ  هل تزكية العضو املنتدب 
الســابق لعضويــة مجلس 

قبل هذه الشركة؟
٢ ـ علــى ضــوء إحالته الى 
النيابة وفــق توصية جلنة 
حماية األموال العامة الواردة 
الثانــي املــؤرخ  بتقريرهــا 
٢٠١8/٠4/١٢، ملاذا لم يتم ايقافه 
عن اداء مسؤولياته كعضو 
فــي مجلــس ادارة الهيئــة 
التنفيذيــة حلني  وجلنتهــا 
االنتهاء من حتقيقات النيابة 
وإخالء طرفــه؟ وهل يجوز 
استمراره في ممارسة مهام 
عضوية مجلس ادارة الهيئة 

وكذلك جلنتها التنفيذية؟
3 ـ كم حجم األموال التي مت 
توظيفهــا إلدارتهــا من قبل 
شركة BlackRock األميركية 
إلدارة األصــول طوال فترة 
تولي العضو املنتدب السابق؟
4 ـ ما األدوات االســتثمارية 
)إن كانت اســهم او سندات 
االئتمانــي  والتصنيــف 
او  للســندات او مشــتقات 
صناديق حتوط او صناديق 
عقارية متداولة )REITs( التي 
تســتثمر فيها أموال الهيئة 

العامة لالستثمار على شكل 
محافــظ مــدارة من شــركة 
Blackrock؟ وما العوائد التي 
مت حتقيقها منذ بداية توظيف 
هذه األموال وما هو مؤشــر 

مقياس االداء املستخدم؟
5ـ  مــا الضوابــط واملعايير 
التي وضعتها   )guidelines(
العامة لالســتثمار  الهيئــة 
 Blackrock والزمت بها شركة
ادارتها لألموال املوظفة  في 
لديها؟ مع تزويدي بأســماء 
ومؤهــالت وخبــرات مــن 
قــام بوضع هــذه الضوابط 

واملعايير.
6 ـ تزويــدي بعدد واســماء 
املوظفني الكويتيني الذين مت 
إرسالهم للتدريب او العمل 
لدى شركة BlackRock سواء 
كانوا من العاملني في الهيئة 
او خارجها منذ إسناد ادارة 
االمــوال العامة عــن طريق 
فتح محافظ استثمارية لدى 
الشركة املذكورة وذلك طوال 
فترة عمــل العضو املنتدب 

السابق.

شعيب املويزري

 Black Rock شــركة  ادارة 
جاءت لتمثيل الهيئة العامة 
لالســتثمار نظيــر ملكيتها 
اجلــواب  كان  وإذا  فيهــا؟ 
بنعم، فكم هي نسبة مساهمة 
الهيئــة فيهــا؟ وإذا كانــت 
التزكية ملجلس ادارة شركة 
BlackRock بصفة مستقلة، 
وليســت له عالقــة بالهيئة 
العامة لالســتثمار، أال ميثل 
هذا التعيني تضارب مصالح 
وتقاطعا في املسؤوليات في 
حــال متت املوافقة عليه من 

احلجرف: االستجواب حق ال نخشاه
ويدنا ممدودة للتعاون

سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان

أكد وزير املالية د.نايف احلجرف ان 
االستجواب حق أصيل كفله الدستور 
للنائب يقدمه وقت ما يشاء وسيكون 
التعامل احلكومي مع مجمل القضايا 
وفق األطر الدستورية. وقال احلجرف 
في تصريــح للصحافيني في مجلس 
األمة امــس لدينا اجتمــاع مع جلنة 
امليزانيــات واحلســابات اخلتاميــة 
لترتيــب جلســات ١١-١٢-١3 و٢4-

٢5-٢6 من الشهر املقبل واملخصصة 
للميزانيات وهذا اجلدول سيعلن بشكل 
كامل بعد العيد وبالنســبة الجتماع 
امليزانيات اليوم ســتتم فيه مناقشة 

احلساب اخلتامي واحلالة املالية للدولة 
وهي كالعادة ستناقش بجلسة سرية 
وتابــع: نؤكد علــى ان تعاوننا الذي 
يشمل جميع امللفات مع اعضاء مجلس 
األمة وهذا أســاس دستوري أقسمنا 
عليــه خصوصا ان املــادة 5٠ تنص 
على التعاون بني الســلطات الســيما 
ان املصلحــة العامــة جتمعنا كفريق 
واحد من اجل مصلحة الكويت حكومة 
ومجلس. وزاد احلجرف وفيما يتعلق 
باالســتجوابات فهي حق اصيل لكل 
نائب متى ما رأى ان يستخدم هذه األداة 
الدستورية، ونحن كوزراء ال يسعنا 
اال ان نحتــرم هذا احلق ونتعامل مع 
االســتجواب وفق األطر الدستورية، 

وبالتأكيد ال يوجد لدينا شيء نخشاه 
خصوصا اننــا ننعم بالدميوقراطية 
التي رســم مالمحها الدســتور الذي 
أقسمنا على احترامه. واضاف احلجرف 
أيدينا ممــدودة ونرحب بأي مقترح 
وملف يوضع أمامنا بحكم مسؤوليتنا 
واجلهات التي نشرف عليها وستتم 
معاجلــة امللفات ونؤكــد بأننا نعمل 
كفريــق واحــد وهنــاك الكثيــر مــن 
املالحظــات والقضايا تطــرح وتقدم 
وتثار ونتعامل معها وفق الدســتور 
وتعاوننا مع األخوة في مجلس األمة 
مبني على األطر الدستورية التي وردت 
واملصلحة املشــتركة بني الســلطتني 

بهدف الصالح العام.
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الصحة وضعف االمتيازات 
الداعمة للعاملني وباألخص 
الكويتيني منهم، لذا يرجى 


