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الغامن:  جلأت إلى القضاء.. فرق بني حرية الرأي والطعن بالذمم
سامح عبداحلفيظ

قــال رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن إنه سيتم توجيه 
دعوة لعقد جلســة غير عادية 
يوم الثالثــاء املقبل، الفتا الى 
أن اســتجواب وزيــر املاليــة 
سيكون مدرجا على جدول أعمال 
اجللســة. وأضــاف الغامن في 
تصريح صحافي عقب اجتماع 
مكتب املجلس«بالنسبة ملوضوع 
اجللســات، فبعد التشاور مع 
األخــت واالخــوة فــي مكتــب 
املجلس واالخوة النواب وأيضا 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالــد احلمد 
الصباح فستوجه دعوة لعقد 
جلسة غير عادية يوم الثالثاء 

األسبوع القادم».
وذكر الغامن ان االستجواب 
سيكون مدرجا على جدول أعمال 
أول جلســة قادمــة وبالتالــي 

حريــة الرأي والطعــن بالذمم 
والشخوص، مؤكدا ان جلوءه 
إلــى القضــاء بعــد االتهامات 
اخلطيرة التــي تضمنها بيان 

الــى بعض الــكالم واالتهامات 
قائال «أن يكتب شيء مثل (الذي 
يقوده مرزوق بهدف السيطرة 
على مفاصل الدولة سياســيا 
وماليا لتحقيــق أكبر قدر من 
التربح غير املشروع، مرزوق 
ومن خــالل تصرفاته، مرزوق 
وغيره من األدوات الفاســدة)، 
فهذا ليس رأيــا وامنا اتهامات 

صريحة وطعن بالذمم».
وذكر الغامن ان البيان الذي 
صدر مــن حركة (حشــد) في 
فبراير يتهم رئيس مجلس األمة 
بأنه فاسد ويتربح تربحا غير 
مشروع، مضيفا «من حقي أمام 
املجتمع الكويتي وأمام أسرتي 
وامام اجلميع بأن أجلأ للقضاء 
وفق املادة ١٦٦ من الدستور التي 
تكفل حق التقاضي لكل الناس».
وقــال الغامن «أنا واحد من 
أبناء هذا املجتمع، ولم أنزل إلى 
مستوى ما جاء في هذا البيان، 

واالمــر مفتوح فــي اي قضية 
بها مس بالذمة املالية لرئيس 
مجلــس األمــة أو فيها شــبهة 
تربح غير مشروع أو فساد كما 
ذكرمت في بيانكم، فأمام القضاء 
قدموا ما يدلل على اتهاماتكم ألن 
البينة على مــن ادعى». وذكر 
الغــامن «أنا واثق كل الثقة من 
أني إن شاء اهللا لم ولن أنزلق 
إلى هذا املنزلق ألني أقســمت 
قسما، وانا بار بقسمي وأخاف 
اهللا ســبحانه وتعالى قبل أن 
أخشــى أي بشر». وأكد الغامن 
ان محاولة تصوير اللجوء إلى 
القضاء على أنه تكميم لألفواه 
ليس صحيحا، مبينا ان حرية 
التعبير شيء والطعن بالذمة 
املالية والشــخوص شيء آخر 

مختلف متاما.
وقال في ختام تصريحه «مت 
اتهامي اتهامات خطيرة ولم انزل 
إلى نفس املســتوى، بل جلأت 

حركة (حشد) في فبراير املاضي 
ليســت له عالقة بحرية الرأي 
أو تكميــم األفــواه وإمنــا هو 
حق كفله الدســتور الكويتي. 
وأوضــح الغامن فــي تصريح 
صحافــي مبجلــس األمة أمس 
ان الشكوى التي قدمها ليست 
لها عالقة بحرية الرأي والتعبير 
واملغردين كما يحاول البعض 
تصويرها. وقال الغامن «حرية 
الرأي هي أن تنتقد أداء برملانيا 
أو نهجا سياسيا أو سلوكا أو 
موقفــا أو تصويتــا وهذا حق 
للجميع، ولم أرفع قضية على أي 
صاحب رأي، لكن أن تطعن في 
الذمة املالية وتطعن باألشخاص 

فهذا موضوع مختلف متام».
الغامن «الشــكوى  وأضاف 
التــي قدمتهــا علــى مــن هــم 
مسؤولون عن كالم واتهامات 
اليقبل بها أي أحد منصف او اي 
احد يقول احلق». وأشار الغامن 

وإمنا جلأت إلى القضاء، فلماذا 
يحاول البعض أن يحجر علي 
حتى في اللجوء إلى القضاء؟».
وذكر الغــامن ان االتهامات 
التي وجهت اليه بغاية اخلطورة 
ولــو صحت لوجــب معاقبته 
عليها، مضيفا «املادة (١٧) من 
الدستور تنص على أن لألموال 
العامة حرمة وحمايتها واجب 
علــى كل مواطــن، وكان مــن 
الواجب عليكم أن تتقدموا إلى 
اجلهات الرقابية سواء (نزاهة) 
أو النيابة العامة، إن كان رئيس 
مجلس األمة يتربح تربحا غير 

مشروع».
وخاطب الغامن املســؤولني 
عن البيان قائال «أنا أساعدكم 
فإن لم تستطيعوا الذهاب إلى 
النيابة أو نزاهة فأنا أقول لكم 
تفضلوا واحضروا أدلتكم أمام 
محراب العدالة القضاء الكويتي 
الشــامخ النزيه في أي قضية 

للقضاء وفق الدستور، فال أعرف 
ملــاذا البعض يغضــب من هذا 
النهج الذي أعتبره نهجا شرعيا 
من الدرجة األولى ودميوقراطي 
ودستوري وتطبيقا لنصوص 
الدستور وإن شاء اهللا الشعب 
الكويتي وأنــا بانتظار أدلتكم 
التي ستقدمونها أمام احملكمة».

ستوّجه دعوة لعقد جلسة غير عادية الثالثاء املقبل

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

ســيكون مدرجــا علــى جدول 
أعمال جلسة يوم الثالثاء القادم.

من جانب آخر، قال الرئيس 
الغــامن ان هنــاك فرقــا بــني 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ملشاهدة الڤيديو

العدساني: استجواب وزير املالية مستحق ومحاوره كافية لطرح الثقة
ماضي الهاجري

أكد النائب رياض العدساني 
ان استجوابه وزير املالية براك 
الشيتان مستحق وأن محاور 
االستجواب كافية لطرح الثقة 
به، مشيرا إلى أن الوزير ضلل 
النواب ولم يقــل احلقيقة في 
ردوده على االستجواب السابق.
العدســاني فــي  وأضــاف 
تصريح صحافــي في مجلس 
األمة أن االستجواب مكون من ٣ 
محاور منها ما يختص بالوثيقة 
االقتصادية التي مست جيوب 
املواطنني واالستبدال الفاحش 
الربوي في مؤسسة التأمينات 
املالية  االجتماعيــة والقضايا 

وتضليل الرأي العام.
وأوضح انــه فيما يختص 
باحملور األول فإن وزير املالية 
ذكــر أن الوثيقــة االقتصادية 
 ،٢٠١٦ عــام  منــذ  موجــودة 
مؤكــدا أن «هذا الكالم عار عن 
الصحة ألن الوزير هو من قام 
بإعــداد الوثيقــة اجلديدة في 
٢٠٢٠ وعليــه أال يتنصــل من 

املوضوع».
ولفت إلــى أن الوزير ذكر 
فــي الوثيقة عــدة أمور متس 
جيــوب املواطنــني ورواتبهم 
وحقوقهــم،  ومكتســباتهم 
مؤكــدا أن هــذا األمر مرفوض 
جمله وتفصيال كون املادة ٢٠ 
من دستور الكويت تنص على 
حتقيق الرفاه ورفع مســتوى 

املعيشة.
وبني العدساني أن الوثيقة 
شــعارها هو املساس برواتب 
املوظفني واخلصخصة، مشيرا 
إلــى أن ذلك يعني أنه ســيتم 
إعطــاء التجار القطــاع العام 
والتحكم في األسعار واخلدمات 

ان  العدســاني  وأوضــح 
البعض يتساءل عن سبب إعالن 
اســتجواب آخر لوزير املالية 
في ذات جلســة االســتجواب 
السابق له، مجيبا «ألنني ذكرت 
وأكدت أننا سنتصدى ألي زيادة 
يتــم وضعها علــى املواطنني 

وسأستمر بهذا النهج».
الوثيقــة  إلــى أن  ولفــت 
االقتصادية الســابقة التي مت 
إقرارها في املجلس املاضي مت 
إيقافها في املجلس احلالي في 

عام ٢٠١٧.
وأشــار العدســاني إلى أن 
وزيــر املالية قــال إن الوثيقة 
عبارة عن رؤى وقوانني، مؤكدا 

أن هذا الكالم غير صحيح.
واستشــهد علــى ذلك بأن 
أغلب ما جاءت به الوثيقة هي 
توصيات وقرارات إدارية مثل 
رفع أسعار البنزين في املجلس 
املاضي والــذي كان بناء على 
قرار تنفيــذي حكومي لم يتم 
إقراره عــن طريق املجلس أو 

من خالل تشريع.
وبني العدســاني أن فرض 
الضرائــب يتــم مــن خــالل 
تشريعات ولكن قد يتم متريرها 

من خالل مرسوم ضرورة.
العدســاني علــى  وشــدد 
الوثيقــة  إيقــاف  ضــرورة 
االقتصادية التي ستغير حال 
املواطنــني من حــال إلى حال 
خاصة ان هناك كويتيني غير 
مقتدريــن ماليــا وأغلبهم من 
الطبقــة الوســطى ومــا دون 
ويعتمدون على رواتبهم، مطالبا 
بعدم كسر ظهور املواطنني من 
أجل مجاملة الوزير، حيث إن 
األصــل هو االبتعــاد كليا عن 
املواطنــني. وطالــب  جيــوب 
العدساني رئيس الوزراء بأن 

في إحضــار مديــر التأمينات 
السابق ومحاكمته في الكويت.

وأشــار إلــى أن محاولتهم 
لوضــع ٥٪ مــن اســتقطاع 
التأمينــات على املواطنني هي 
لتغطية السرقات املوجودة في 

التأمينات.
وبني العدساني أن «مؤسسة 
التأمينات متلك ٣٤ مليار دينار 
وعليهــا أال تدعــي بــأن هناك 
عجزا، ولذلك فمــن األولى أن 
يتبنــى وزير املاليــة اقتراحا 
يستفيد منه جميع املتقاعدين».

واســتغرب من قيام وزير 
املالية مبخاطبة إدارة الفتوى 
عدة مرات إلعادة اإلفتاء، مؤكدا 
ثقته واحترامه الكامل للمشايخ 
في إدارة اإلفتاء، متسائال: «هل 
يعقل يا رئيس الوزراء أن وزيرا 
فــي حكومتــك يتعــدى وزير 
األوقاف ويراسل إدارة اإلفتاء 
مباشــرة إلصدار فتوى أخرى 

بعد وجود فتويني؟».
وأملــح العدســاني إلــى أن 
رئيــس الــوزراء لــن يكــون 
فــوق املســؤولية ومن املمكن 
أن يحاســب وعليــه مراقبــة 
وزيــر املالية، خاصة أن هناك 
من يطلب منه مستشــارا في 
التأمينات كتوظيف سياســي 
في فترة االستجوابات، مشيرا 
إلــى أنــه «إذا مت هــذا األمــر 
فسيستجوب رئيس الوزراء».

وأوضح العدساني انه منى 
إلــى علمــه أن بعــض النواب 
يريــدون تقــدمي قانــون وفق 
الشريعة اإلسالمية للمتقاعدين 
والقروض، متسائال: «إلى متى 
تتم حماية هذا الوزير ووضع 
مخرج له، مشيرا إلى أن الوزير 
أكــد وصــوت ضد الشــريعة 
اإلسالمية ونكث في وعده وهذا 

إنه ال توجد رشاوى بناء على 
رد اخلطوط الكويتية في إحدى 
الصحف ولم ميارس دوره ولم 

يتحقق من األمر».
وأفاد العدساني بأنه فيما 
يخــص قضية املدير األســبق 
للتأمينات الهــارب الذي مس 
التأمينــات وســرق، «فقدمت 
رســالة فــي مــارس املاضــي 
أقــر بأنــه يتولــى  والوزيــر 
املوضوع، وعاد أثناء مناقشة 
االســتجواب وقال إنه ال يعلم 
شــيئا عن هــذا املوضوع وأن 
الرســالة وصلته فــي يونيو، 

وهذا غير صحيح».
املوانئ،  وبشــأن صندوق 
قال العدساني إن الوزير أعطى 
إجابات متناقضــة، مبينا أنه 
وعلــى الرغــم من تأكيــده أن 
وضعه سليم إال أنه أكد الدعوى 
املقامة من الدولة ضد القائمني 
على الصندوق، «وبالتالي هو 
ضلل النواب ولم يكن واضحا 

وأعطى معلومات خاطئة».
وأكد العدساني أن من يقف 
ضــد االســتجواب فهــذا حقه 
لكن ليس من حق أي نائب أن 
يحــرض النواب اآلخرين ضد 

االستجواب.
أي  العدســاني  وحــذر 
شخص يشــكك أو أن يحاول 
تخريــب االســتجواب، مؤكدا 
أنه سيتصدى لهذا األمر كونها 

قضية عامة متس املواطنني.
وأكــد أنه فــي حال حرض 
أحد من النواب ممن تضخمت 
حســاباتهم فســوف أكشــف 
اسمه. وشــدد العدساني على 
أن يقوم الوزير بتحويل ملف 
(االيربــاص) بالكامــل إضافة 
إلى غسيل األموال من النواب 

والسكرتارية.

يقف أمام مسؤولياته وأن يوقف 
هــذه الوثيقة، مشــيرا إلى ان 
«وزير املالية ومع احترامي له 
متواضع جدا في األمور املالية 
وليســت لديه القــدرة إلدارة 

األمور االقتصادية واملالية».
وأشــار إلــى أنه قــدم عدة 
توصيات مــن املمكن أن توفر 
للدولــة إيــرادات بعيــدا عــن 
مقدرات املواطنني ومكتسباتهم 

وحقوقهم ورواتبهم.
وتســاءل العدســاني عــن 
ســبب وضــع محافــظ البنك 
املركزي كرئيس للجنة التحفيز 
االقتصادي في مجلس الوزراء 
بدال من وزير املالية، مشــيرا 
إلى أن هناك تضارب وتداخل 
اختصاصــات كــون أن وزير 
املالية هو املسؤول عن السياسة 
املاليــة للدولة ومحافظ البنك 
املركزي مسؤول عن السياسة 

النقدية.
الثانــي قال  وعن احملــور 
العدساني إن االستبدال الربوي 
تبنــاه الوزير احلالي وصوت 
مــع االســتبدال الربوي وضد 
الشريعة اإلسالمية، الفتا إلى 
أن املتقاعدين هم من سيتأثر 
ولن يستطيعوا االقتراض وهم 
شــريحة كبيرة، وذلك بسبب 

االستبدال الربوي.
وأكــد أن الوزيــر نكث في 
وعده بالتصويت مع الشريعة، 
مشــددا على أن هذا األمر بحد 

ذاته يستحق طرح الثقة به.
وأكد العدساني أنه ال يوجد 
عجز اكتواري فــي التأمينات 
إمنا هو عجز اكتواري افتراضي 
غيــر فعلــي وال يوجــد عجز 
بالصناديق االستثمارية، الفتا 
إلى أن هناك عجزا في محاربة 
الفساد وتقاعسا من احلكومة 

أمر حصل أمام اجلميع».
وعــن احملــور الثالث، قال 
العدساني إنه من أهم احملاور 
عن غسيل األموال، مشيرا إلى 
أن هناك نوابا حاليني وسابقني 
عليهم شبهات تنفيع وتضخم 
حسابات من جتارة إقامات وال 
توجد تقارير عن ذلك من وحدة 

التحريات املالية.
ولفت إلى أن هناك تقاعسا 
وتراخيا وإهماال من قبل الوزير 
على املؤسسات واإلدارات التي 

يشرف عليها.
وقــال إنــه فيمــا يخــص 
الصندوق املاليزي فإن الوزير 
ذكر أن تقارير وحدة التحريات 
املالية هي أمور سرية وال ميكن 
االطــالع عليها وضلــل الرأي 
العام، وتناسى قوله انه عرض 
البــالغ على مجلــس الوزراء، 
متسائال: «كيف يعرضه على 
احلكومة ويحجبه عن السلطة 
التشريعية التي تراقب السلطة 

التنفيذية».
وأكد العدســاني ان البالغ 
ناقــص والوزيــر كان رده في 
االستجواب متواضعا ومتراخيا 
في هــذا امللف الــذي هز كيان 
الكويــت بالنســبة لســمعتها 
بــي آي)  وحتــدث فيــه (إف 

وسلطات أجنبية.
وقال إن هناك قضية أخرى 
ال تقل أهمية وهي قضية شركة 
اإليرباص التي صدر فيها حكم 
قضائي دولي بغرامة الشركة 
مبــا يقارب ٤ مليــارات دوالر 
وذكــر احلكم أن فيه رشــاوى 

وذكروا اسم الكويت.
وبني أنه سأل الوزير «ملاذا 
لم تراســل الشــركات وتطلب 
األوراق؟» لكنــه قــال إنه أخذ 
البيانات من جريدة محلية وقال 

وقــال إن هناك مــن ادعى 
أن لديه أعمــاال خيرية لكنهم 
يقومــون بتحويل األموال عن 

طريق السكرتارية.
وأشار إلى أن قضية النائب 
البنغالي لــم يكتمل التحقيق 
فيهــا ألنه لــم يتــم تتبع من 
وحــدة التحريات املالية و«قد 
يظهر نواب آخرون». وأوضح 
العدساني ان وزير املالية أخفق 
في ٣ ملفــات، األول حتويل ٧ 
مليــارات دينار من مؤسســة 
البترول و«هذا األمر لم يحدث 

نهائيا».
وتابــع: «الوزيــر قــال إنه 
سيزيد متثيل احلكومة في بيت 
التمويل، ولم يحدث شيء فما 
السبب؟ ومن ضغط على الوزير 
وجعلــه يتراجع عما تعهد به 

في االستجواب».
وحذر العدساني من تكرار 
األمر في بنك وربة الذي سبق 
وحتدث مع وزير املالية السابق 
بشــأنه بــأن تكون الرئاســة 
للحكومة ألنها متلك األغلبية 

وحدث هذا الشيء.
الثالــث  امللــف  وبــني أن 
هــو تأييــده خــالل مناقشــة 
االســتجواب لتعديــل قانون 
التأمينــات االجتماعيــة وفق 
الشــريعة اإلســالمية وفــي 
اليوم الثانــي قام بالتصويت 
ضد تطبيق الشريعة وصوت 

مع الربا.
وقال ان كل هذه األمور كافية 
لطــرح الثقة في الوزير بل إن 
الوثيقــة االقتصاديــة وحدها 
كافيــة لطرح الثقــة فيه ألنها 
متس جيوب املواطنني، مشيرا 
إلــى أنه مت إيقاف وثيقة ٢٠١٦ 
وأيضا ٢٠١٧ وسنتصدى لوثيقة 

.٢٠٢٠

رياض العدساني

العامة.
وقال العدســاني إن وزير 
املالية يتحجج بتسلمه حقيبة 
املاليــة منذ فتره قريبة إال أنه 
أعد هــذه الوثيقة وهي وثيقة 
دمار متس جيــوب املواطنني 
ومقدراتهم وحقوقهم وكثف كل 
جهوده على هذه الوثيقة ولم 
يفتح ملفات القضايا األخرى.

وأكد العدساني ان «الوزير 
اجته جليوب املواطنني ورفع 
رسوم وأسعار اخلدمات وإقرار 
الضرائــب حتــى الـــ ٥٪ مــن 
اســتقطاع التأمينات يريد أن 
يزيدها ويضعها على املوظف 
باإلضافــة إلــى إيقــاف جميع 
السنوية والترقيات  الزيادات 
في كل جهات الدولة األمر الذي 
يخالــف نصــوص الدســتور 

وقوانني الدولة».
وأشــار العدســاني إلى أن 
الوزير يحاول تقليص العالج 
باخلــارج رغــم عــدم توفيــر 
مستشفيات في الداخل ويطلب 
التوفير من بطاقة عافية ويقلل 
عدد البعثات الدراسية ويقننها.

ملشاهدة الڤيديو

«الصحية»: منصة إلكترونية لتسجيل 
«كويتيون بال رواتب».. وصندوق لتعويضهم

«التشريعية» تقّر تعديل «اجلزاء» بإضافة األم 
في التوقيع على إجراء العمليات اجلراحية

سلطان العبدان

وافقت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس 
على تعديل نص املادة ٣٠ من القانون رقم ١٦ لســنة 
١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء بإضافة األم إلى ولي النفس 
ملعاجلة وحل مشــكلة رفض إجراء عمليات جراحية 

إال برضاء الولي أو األب.
كما وافقت اللجنة على ثالثة مقترحات في شــأن 
قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الكويت، إضافة 
إلى مقترح بتكويت الوظائف العامة بالدولة على أن 
حتيل تلك املقترحات إلى اللجان املختصة لدراستها.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح 
صحافــي مبجلس األمــة إن اللجنة بحثــت عددا من 
املوضوعات املهمة املدرجة على جدول أعمالها ومنها 
ما أثير قبل سنوات حول رفض بعض األطباء إجراء 

عمليات إال برضاء الولي أو األب.
وأضاف ان هذا األمر جنم عنه العديد من املشاكل 
ومن بينها في حال سفر الوالد ومنعا للخالفات تقدم 
النواب بعدة اقتراحات حلل هذا املوضوع ورأوا ضرورة 
التعديل على قانون اجلزاء، وأيضا ضرورة التعديل 

على قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الكويت.
وأمام هذه املعطيات ناقشت اللجنة قانون اجلزاء 
وهو اختصاص أصيل لها وبعد البحث والدراســة لـ 
٣ مقترحات مقدمة من النــواب ارتأت اللجنة إضافة 
األم إلى ولي النفس ملعاجلة وحل هذه املشكلة بحيث 
تتم إضافة األم إلى نص املادة ٣٠ من القانون رقم ١٦ 

لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء.
وفيما يخص قانون مزاولة مهنة الطب البشــري 
وطب األســنان، قال الشطي إن اللجنة وافقت على ٣ 
مقترحات في ذات الشأن تتعلق بالتعديالت حلل هذه 
املعضلة وكانت لدى اللجنة بعض املالحظات الفنية 
والقانونية ستثبت في تقريرها قبل رفعها إلى اللجنة 

املختصة وهي اللجنة الصحية.
وأضاف ان اللجنة التشريعية درست تلك املقترحات 
الثالثة من الناحية الدستورية ولكن يجب ان تبحث 
تفاصيلها في اللجنة الصحية وفقا لالئحة الداخلية 

ملجلس األمة.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بقانون 
مقدم من النواب بشــأن تكويــت الوظائف العامة في 
الدولة، مؤكدا أن االقتراح دستوري وأن هناك بعض 

املالحظات عليه من قبل أعضاء (التشريعية) سوف 
تثبت في تقرير اللجنة قبل رفعه إلى اللجنة املختصة 

لدراسته باستفاضة.
من جهته، قال مقــرر اللجنة النائب محمد الدالل 
إن اللجنــة وافقت على قانون يتيــح لألم أن تتدخل 
قانونيا بالســماح بإجراء العمليــة الطبية للمريض 

الفاقد لإلرادة.
وأكد الدالل أن التعديل جاء ليعالج نقصا تشريعيا 
بعد ازدياد حاالت الشــكاوى مــن املواطنني وخاصة 
النســاء واألمهات من صعوبة التدخــل الطبي إذا لم 

يتوافر ولي النفس.
وبني أن اللجنة انتهت إلى هذه اإلضافة اآلن كحد 
أدنى بعد مناقشة مقترحات أخرى أضافت حق الزوجة 
كذلك أو االبنة أو األقرب حتى الدرجة الثانية وتركت 
اللجنة هذا التفصيل لبحثه في قانون آخر هو قانون 

مزاولة مهنة الطب.
وأضــاف ان اللجنة أقرت أيضا اقتراحات بقانون 
بشأن مزاولة مهنة الطب وأحالتها إلى اللجنة الصحية، 
ووافقت كذلك على مقترح بقانون لتكويت الوظائف 
احلكومية وأحالته إلى جلنة تنمية املوارد البشرية.

سامح عبداحلفيظ

ناقشت جلنة الشؤون الصحية خالل 
اجتماعها امس تكليف مجلس األمة للجنة 
مبتابعــة اإلجــراءات احلكومية ملعاجلة 
قضيــة «كويتيــون بال رواتــب»، وذلك 
بحضــور وزيــرة الشــؤون االجتماعية 
ووزيــرة الدولــة للشــؤون االقتصادية 
مرمي العقيل وممثلني عن عدد من اجلهات 
املعنيــة، باإلضافــة إلــى رئيــس حملة 

«كويتيون بال رواتب».
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد 
فــي تصريح صحافــي مبجلس األمة إن 
احلكومة ممثلة بوزارة الشؤون اقترحت 
خالل االجتماع إنشاء منصة إلكترونية 
خالل ثالثة أيام لتسجيل جميع املواطنني 
املتضرريــن من أزمة (كورونا)، على أن 
تقدم احللول لهؤالء املواطنني خالل أسبوع 

واحد من تسجيلهم في املنصة.
وبــني أن الوزيــرة أكــدت للجنــة أن 

املعاجلة احلكومية للمواطنني املتضررين 
املسجلني في املنصة ستكون من تاريخ 
قرار التعيني أو قرار وزارة الشؤون بصرف 
املساعدة ولن تشمل الفترة املاضية منذ 
وقف العمل باجلهات احلكومية بتاريخ 

١٢ مارس املاضي.
وأكد أن اللجنة اقترحت إنشاء صندوق 
مالي ملواجهة الظروف االستثنائية التي 
ترتبت على أزمة كورونا وصرف رواتب 
استثنائية عن فترة توقف العمل باجلهات 
احلكومية منــذ تاريخ ١٢ مارس املاضي 
وحتى تاريخ ٢٩ يونيو املاضي، وهو موعد 

استئناف العمل في اجلهات احلكومية.
وأوضح أن اللجنــة من أجل إنصاف 
املواطنني اقترحت أن يتم تعيني املواطنني 
وصرف املساعدات لهم عن طريق املنصة 
االلكترونية، وكذلك أن يتم تعويضهم عن 

فترة توقف العمل باجلهات احلكومية.
وبني أن اللجنة ســتعد تقريرها بهذا 

اخلصوص وحتيله إلى مجلس األمة.
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