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«التعليمية» توافق على زيادة عدد املبتعثني من الطلبة 
الكويتيني املتفوقني محليًا وعامليًا في اجلامعات املعتمدة

سلطان العبدان

وافقــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
على االقتــراح برغبة املقدم 
من النائب د.حمود اخلضير 
بشــأن زيادة عدد املبتعثني 
من الطلبة الكويتيني محليا 
وعامليا في اجلامعات املعترف 

بها.
وجاء فــي تقرير اللجنة 
الذي تنشره «األنباء»: أحال 
رئيــس مجلــس األمــة الى 
اللجنــة بتاريــخ ٢٠١٩/١/٣١ 
االقتراح برغبة املشــار اليه 
لدراسته وتقدمي تقرير عنه 

املناقشة وتبادل اآلراء انتهت 
اللجنــة الــى املوافقــة على 
االقتراح بإجماع احلاضرين 

من أعضائها.
وشرح اخلضير اقتراحه 
بأنه من أهم أبواب االستثمار 
البشــري هــو التوســع في 
االبتعــاث اخلارجي ألبنائنا 
الدارســني من اجلنسني في 
املرموقة  العاملية  اجلامعات 
وبالتحديد لشبابنا املتفوقني 
واحلاصلــني علــى معدالت 
الذيــن  متميــزة  علميــة 
يســتطيعون املنافسة على 
العاملية  مقاعــد اجلامعــات 

املعترف بها.

اللجنة البرملانية أقرت اقتراح النائب اخلضير من باب تشجيع االستثمار في العنصر البشري

د.حمود اخلضير

الــى املجلــس، وقــد عقدت 
اللجنة لهذا الغرض اجتماعا 
محمد الدالل ود.عودة الرويعي ود.خليل عبداهللا في اجتماع سابق للجنةبتاريــخ ٢٠١٩/١١/١٠، وبعــد 

حماد: ُنعّد قانونًا ُيلزم احلكومة بتكويت الوظائف 
في الوزارات والقطاعني النفطي والتعاوني

سلطان العبدان

رأى النائب سعدون حماد 
أن التوصيــات لــن جتدي 
نفعا في إيجاد حل ملشكلة 
االختــالالت فــي التركيبة 
الســكانية التــي تفاقمــت 
وتعاظمــت فــي العقديــن 
األخيرين، مؤكدا أنه وعددا 
من النــواب يعدون قانونا 
شامال «نتمنى أن يقر بعد 
عطلة العيد» يلزم احلكومة 

بتكويت الوظائف احلكومية 
العامــة وتكويت الوظائف 
اإلدارية والفنية في القطاع 
النفطي وتكويت الوظائف 
اإلداريــة فــي اجلمعيــات 
«خصوصــا  التعاونيــة 
وظائف مديري اجلمعيات 
ومساعدي املديرين ومديري 
أفرع اجلمعيات»، وعموما 
نحــن نؤيــد أي قانــون 
لتكويــت الوظائف وأيضا 

سنقدم قانونا شامال.

تفعيل القوانني املوجودة طريقة مثلى للتعامل مع اخللل في التركيبة مثل قانون املدن العمالية

سعدون حماد

الدالل لوزير الصحة: ما مسوغات إغالق 
املراكز الصحية والعيادات الطبية اخلاصة ؟

وجــه النائب محمد الدالل 
ســؤاال إلــى وزيــر الصحــة 
الشيخ د.باســل الصباح قال 
فــي مقدمته: تقــوم العيادات 
بــأدوار  اخلاصــة بالكويــت 
كبيرة فــي العالج للمواطنني 
واملقيمني بشــكل عــام، وهو 
قطــاع مهم ومســاند للقطاع 
الطبــي احلكومي مــع أهمية 
اإلقرار بوجود عدد من األخطاء 
واملالحظــات على ســير عمل 
القطــاع والــذي يتطلب معه 
املراقبة القانونية والطبية من 
اجلهــات املختصة وباألخص 
وزارة الصحة، وقد قامت وزارة 
الصحة خــالل األزمة القائمة 
بإغــالق العيــادات اخلاصــة 
وعدم الســماح لهــا في بداية 
مرحلة انتشــار وباء كورونا 
ثم ســمحت جزئيا للعيادات 
اخلاصــة بالعمــل بضوابــط 
مشــددة، علمــا بأن التشــدد 
أعاق اخلدمــات الكبيرة التي 
تقدمها تلك العيادات للمواطنني 

للمطاعــم وأصحاب اإلطارات 
واألدوات الصحية وغيرها من 
املهن غير الطبية بالفتح، علما 
بــأن عددا من دول اخلليج لم 
تغلق العيادات اخلاصة، فما 
مســوغات إغالق هذا القطاع 
وهل نقص املفتشني في الوزارة 
أحــد األســباب، وهــل الفتح 
اجلزئي حقق األهداف املرجوة؟

٢- كــم العيادات اخلاصة 
التي ضبط فيها حاالت كورونا 
إيجابية منــذ تاريخ ١ مارس 
٢٠٢٠ وحتــى تاريخــه، وهل 
جتاوزت أو لــم تتقيد بعض 
العيــادات بتوجيهــات وزارة 
الصحة وكان ذلك سببا لإلغالق 

أو حتجيم دورها؟
٣- ملاذا لم حتسب الوزارة 
في قرارها باإلغــالق والفتح 
اجلزئــي حســاب اآلالف مــن 
األمــراض  ذوي  املواطنــني 
املزمنــة كاملرضى النفســيني 
ومرضــى الصــرع ومرضــى 
الطبيــة ومرضى  القســطرة 

السكري والضغط والروماتيزم 
ومختلف التخصصات والذين 
أجروا عمليات فــي العيادات 
اخلاصة وســيولة الدم الذين 
يراجعــون العيادات اخلاصة 
ولديهــم ملفــات وإشــاعات 
وفحوصــات وتخطيطــات، 
وبالتالي كيــف ميكن لهؤالء 
ال  مستشــفى  أي  مراجعــة 
يعــرف شــيء عنهــم، ومــن 
جانب آخــر هناك الكثير جدا 
من النساء احلوامل الكويتيات 
يراجعــون العيادات اخلاصة 
وأعدادهم باآلالف، هل مت إجراء 
إحصائيــات لهــذه الفئة قبل 
إصدار القرار بإغالق العيادات 
أم مت حتويلهــم إلى التســعة 
مستشفيات اخلاصة املفتوحة، 
ملاذا لم تصدر قرارات منظمة 
للحوامل ذات املخاطرة كالتوائم 
واحلمل اخلطر وكيف يتسنى 
للحامل أن تذهب بعد مراجعات 
عدة أشــهر مع استشــاريتها 
إلى طبيبة ال تعرف أي شيء 

استفسر عن العيادات اخلاصة التي ُضبطت فيها حاالت «كورونا» إيجابية

محمد الدالل

واملقيمني مما يتطلب معه إعادة 
النظر بالقرارات والضوابط في 
هذا الشأن مبا يحقق املصلحة 

العامة.
وطالــب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- مت بقــرار مــن وزارة 
الصحة إغالق املراكز والعيادات 
اخلاصة جميعها (ما يزيد على 
٥٠٠ منشأة صحية) بينما في 
الوقت نفسه سمحت البلدية 

وقــال حمــاد إن إصدار 
القوانــني وتفعيل القوانني 
املثلى  الطريقة  املوجــودة 
للتعامــل مــع اخللــل فــي 
التركيبــة، موضحــا: مثال 
قانون املدن العمالية يجب 
تفعيلــه وإنشــاء املدن في 
احملافظات وإلزام الشركات 
بتســكني عمالهــا فــي هذه 
املــدن مــع توفيــر جميــع 
مستلزمات احلياة للعمال 
والــذي ينهــي املشــروع 

الغامن يهنئ نظيريه 
في الكاميرون بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس البرملان 
(مجلس األمة) فــي جمهورية الكاميرون 

جبريل كافايي ييغــوي ورئيس مجلس 
الشيوخ مارسيل نيات نيجيفينجي مبناسبة 

العيد الوطني لبلدهما.

عــن تاريخها، وهــل أخذ ذلك 
بعني االعتبار، حيث ان الفتح 
اجلزئــي ال يحقــق ما تغطيه 
العيادات اخلاصة من خدمات؟

٤- قــرار وزارة الصحــة 
بفتــح العيادات جزئيا ملدة ٩ 
ســاعات في األسبوع مقارنة 
بـ ٥٠ ساعة في األسبوع، هل 
يحــل مشــكلة آالف املرضــي 
املنتظرين ألطبائهم  العالقني 
في العيادات اخلاصة؟ وملاذا 
ثالثة أيام باألسبوع؟ ملاذا لم 
يكن ستة أيام العمل أسبوعيا 
وفق الضوابط االحترازية من 

الوزارة؟
٥- هل متت االستفادة من 
القطاع اخلاص (أكثرمن٥٠٠ 
مركــز وعيــادة خاصــة) في 
خطوات وزارة الصحة ملواجهة 
وباء ڤيــروس كورونا والذي 
يحتــوي على العشــرات من 
كبار االستشاريني الكويتيني 
والوافدين باإلضافة إلى مئات 

االختصاصيني والتمريض؟  

الذي كلف به يغادر البالد. 
وطالب حماد احلكومة بأن 
تتعامل بصرامة مع شركات 
العمالة وتغليظ العقوبات 
على جتــار اإلقامات، الفتا 
إلى ضــرورة تطبيق نظام 
«الكوتــا» ويكــون وضــع 
الدول  النسب وفق تعاون 
في أزمــة كورونا، فالدولة 
التي لم تتعاون في استقبال 
رعاياها يجب أن متنح أقل 
نسبة في توزيع «الكوتا».

العدساني يطالب بتحقيق الرقابة 
واحلفاظ على األموال العامة

طالب النائب رياض العدساني بضرورة 
حتقيق الرقابة الفعلية واحلفاظ على وضع 
البلد وأمواله العامة التي ال تسقط بالتقادم.

وأضاف العدساني في تصريح صحافي في 
مجلس األمة انه من وازع الضمير وجسامة 
القضايــا املالية والتجاوزات الصارخة منها 
حتويالت وشبهات غســيل أموال ورشاوى 
في شــرق آســيا فإن الكويت مسؤولة كون 
ان امللف حول رســميا الى وحدة التحريات 
املالية ولدي امللف، ولذلك سأستجوب وزير 

املالية بهذا الشأن.
وأوضــح العدســاني انه حصلــت هناك 
حتويالت بالكويت باملاليني وحجم القضية 
باملليارات، متسائال: أين دور البنك املركزي في 
إشرافه الرقابي على قطاع املصرف الكويتي، 
مشــددا على ضرورة حتقيق الرقابة في هذا 

الشأن والتفتيش وليس التراخي.
وأكد العدساني انه سيثبت هذا املوضوع 
بالدليل واملستندات والتحويالت البنكية بكل 
األسماء والشركات والقطاع املصرفي املتورط 

في هذا األمر.

من جانب آخر، ذكر العدساني انه قدم عدة 
طلبات ورسائل واردة وثقت رسميا من قبل 
مجلس األمة أول هذه الرسائل هي عن املدير 
األســبق الهارب الذي مــس أموال التأمينات 
والــذي هرب خارج الكويــت ومكونة من ١٠ 
صفحــات ووافق عليهــا املجلس واحلكومة 
متمثلة بوزير املالية التي لم يقم بأي دور حتى 
اآلن. وأضاف العدساني: انني قدمت تقريرا 
متكامال من ١٨ صفحة جتاه حكم احملكمة الذي 
أورد اسم الكويت بشــأن قضية االير باص 
والتوصيات، متسائال: ما الذي قام به وزير 
املالية بهذا الشــأن؟، مؤكدا انه اســتنادا الى 
املادة ١٧ من الدستور فإن األموال العامة حرمة.

وأكد العدســاني انه في أحــد اجتماعات 
مكتب املجلس وبحضور وزير املالية واحملافظ 
وأكثر من ٢٠ نائبــا و٥ وزراء طالبته بفتح 
حتقيق بشــأن ما حدث من ســرقات إلحدى 
الشــركات في املجال الطبي في دول مجلس 
التعاون اخلليجي إال ان احملافظ رفض ولذلك 
يجب محاسبة هذا الوزير الذي يشرف على 

هذا احملافظ.

جدد احلديث عن استجواب وزير املالية

ملشاهدة الڤيديورياض العدساني متحدثا في مجلس األمة أمس

الصالح يشيد بالتزام ٣٠ «تعاونية» 
بإلغاء الوسيط لشراء املنتج الزراعي

أشاد النائب خليل الصالح 
بخطوة اجلمعيات التعاونية 
بإلغاء دور الوسيط في شراء 
املنتجات الزراعية احمللية.

ووصــف الصالــح فــي 
تصريــح صحافي هذا األمر 
باإليجابي، مشيرا إلى التزام 
نحــو ٣٠ جمعيــة تعاونية 
بإلغــاء دور الوســيط فــي 
الزراعية  املنتجــات  شــراء 
احملليــة، كمــا شــوهد فــي 
شــبرة العارضيــة، داعيــا 
بقية اجلمعيات إلى أن حتذو 

حذوها.
وتقدم الصالح بالشكر إلى رئيس احتاد 
املزارعني عبداهللا الدماك وفريقه على اإلشراف 
على توصيل منتجات املزارع الكويتي دون 
وسطاء. من جانب آخر، تقدم الصالح بالشكر 
إلى رجل األعمال محمود حيدر على مساهمته 
للحكومة في مواجهة ڤيروس كورونا املستجد.

وأضاف الصالح: قال صلى اهللا عليه وآله 
وســلم: «من ال يشــكر الناس ال يشكر اهللا» 
انطالقا من هذا التوجيه النبوي الكرمي والذي 
حثنا ويحثنا على إنزال الناس منازلهم وإعطاء 

كل ذي حــق حقه ونســبة 
الفضــل ألهل الفضل، أتقدم 
بخالــص الشــكر والتقدير 
والعرفــان لرجــل األعمــال 
والبــر واإلحســان احلــاج 
محمود حيدر الذي بذل جهده 
وماله في سبيل خدمة وطنه 
الكويت، وهذا حال النفوس 
الكرمية ال تبذل فحسب بل 

تبذل وجتزل في البذل.
وأضاف الصالح ان رئيس 
فريــق اإلدارة والتشــغيل 
الدولي د.غالب  باملستشفى 
البصيص قد أعلن عن تسلم وزارة الصحة 
ممثلة بالوكيل املســاعد للشؤون الهندسية 
م.إبراهيم النهام مبنى املستشفى الدولي من 
الشــركة الكويتية للخدمــات الطبية بتبرع 
سخي من رجل األعمال محمود حيدر، فالشكر 
واالمتنــان «على جهــوده البناءة وعطاءاته 

املتواصلة ومساهماته اخليرة».
وبــني الصالح أن هذه املبادرة التي تقدم 
بها ليست هي األولى وحتما لن تكون األخيرة 
فأياديه البيضاء في خدمة الكويت وشعبها 

جلية للجميع.

خليل الصالح

فهاد: «البيئة» ستقوم بجولة على «جليب الشيوخ» 
و«صباح األحمد السكنية» للوقوف على تنفيذ التوصيات

أكــد رئيس جلنة شــؤون 
البيئة البرملانية النائب عبداهللا 
فهــاد أن اللجنــة عقدت امس 
اجتماعــا عن بعــد «أونالين» 
ومببــادرة من عضــو اللجنة 
النائب عبداهللا الكندري، الفتا 
إلــى أن االجتمــاع كان الئحيا 
مكتمل النصاب ومت تسجيله 
وحضــره ممثلون عــن هيئة 
اإلشــغال  ووزارة  البيئــة 
باإلضافــة إلى مقــرر اللجنة 

مبارك احلجرف.
وقــال فهــاد: تطرقنــا في 
االجتماع إلــى الوضع البيئي 
وإلى ما يحدث في جون الكويت 
وجليب الشيوخ ومنطقة صباح 
األحمــد الســكنية، مؤكــدا أن 
الوضع ال يزال مبهما وال توجد 
رؤية واضحــة، مجرد خطط 

ال خطط مستقبلية، مستغربا 
طريقة التعامل مع منطقة جليب 
الشيوخ وما قدم من حلول ظلت 

في ادراج مجلس الوزراء.
واســتغرب فهــاد تقليص 

ملتابعة ما يخص توصياتنا.
وأعلن فهاد عــن مخاطبة 
وزارة التجارة لعدم تنفيذها 
قانون البيئــة وحتديدا املادة 
٣٥ التي تطالب الهيئة العامة 
للصناعــة بانشــاء محطــات 
معاجلة للمخلفات الصناعية، 
ألن مخلفات الشويخ تذهب إلى 
مجرور الغزالي ومنه إلى جون 
الكويت، مشــيرا إلى أنه حتى 
هذه اللحظــة ال يوجد حترك 
من قبــل الــوزارة، مؤكدا أننا 
سنطلب وقفة جادة مع وزير 
التجارة ومسؤولي الهيئة العامة 
للصناعة، وسيكون لنا موقف 
بعد انتهاء أزمة كورونا بإذن 
اهللا مع الوزير املعني وكل من 
تقاعــس مع امللف البيئي ولم 

يطبق قانون البيئة.

احلكومــة ميزانيــة توفيــر 
محطات معاجلة جلون الكويت 
فبعدما كانت تكلفتها ٢٠ مليونا 
أصبحــت ٥ ماليــني رغــم أن 
هذه احملطات حتل الكثير من 
املؤثرات، موضحا أن احلكومة 
عزت تقليص التكلفة إلى تقشف 
املصاريف. وبني فهاد أن جون 
الكويت من املشكالت البيئية 
الكبيرة، وما تقدمه احلكومة 
معاجلات موقتــة وتغفل عن 
األمور املهمة،  مؤكدا أن مدينة 
صباح األحمد السكنية ال تزال 
فــي املربع نفســه  مــن حيث 
املعاجلــات للوضــع البيئي، 
وعموما نحن في اللجنة البيئية 
البرملانية ســنقوم بعد العيد 
مباشرة بجولة جلليب الشيوخ 
و«صبــاح األحمد الســكنية» 

اللجنة البرملانية عقدت اجتماعًا «أونالين»

عبداهللا الكندري خالل مشاركته في اجتماع جلنة البيئة «أونالين»

ترقيعية والوضع البيئي آخر 
اهتمامات احلكومة. وقال فهاد: 
اتضح لنا من خالل االجتماع أنه 
ال توجد رؤية واضحة للتعامل 
مع ملف جليب الشيوخ، وانه 


