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«املرأة والطفل» تطالب بتفعيل قوانني حماية األسرة 
وتستعجل إنشاء مراكز اإليواء للنساء املعنفات

سامح عبداحلفيظ

عقدت جلنة املرأة واألسرة 
والطفــل اجتماعها اخلامس 
أمس، والذي خصص لالستماع 
إلى مرئيات اجلمعيات املشهرة 
املتخصصة في حماية ورعاية 

الطفل.
وقال رئيس اللجنة النائب 
أســامة الشــاهني إن اللجنة 
استضافت عددا من املختصني 
واملهتمني بالطفولة التي أمر 
الشــرع احلنيف والدستور 
والقوانني ومنها قانون حماية 
الطفل لســنة ٢٠١٨ بالعناية 

بهم ورعايتهم.
وأعرب الشاهني عن شكره 
املجتمع املدني بعد عقد اللجنة 
٣ جلسات مع املختصني باملرأة 
واألســرة والطفــل وتلقيها 
عشرات بل مئات التوصيات 
واملالحظات التي وصلت إلى 

التي كانت تؤدي مهامًا وتسد 
ثغرة كبيرة، مضيفا أنه لوحظ 
في الفترة األخيرة خاصة بعد 
صدور قانون بشــأن العنف 

العــدل  الرؤيــة فــي وزارة 
التي لديهــا فقط مركزان في 
كل الكويــت وهنالك ازدحام 
كبير في هذه املراكز وال تتيح 

األقل كحد أدنى بدال من وجود 
مركزين فقط حاليا للرؤية. 
وطالب الشاهني باالستعجال 
في إنشاء مراكز إيواء لألطفال 

األســري أن هنــاك نوعا من 
االرتباك بدور هذه الشــرطة 

وهل ستتوقف أم ال.
ودعــا إلــى زيــادة مراكز 

اخلصوصية والراحة لألطفال 
الذين يقعون ضحية نزاع بني 
الزوجني، متمنيا أن تكون هذه 
املراكز في احملافظات كافة على 

التــي قررها قانــون حماية 
الطفل، معربا عن أسفه لعدم 
إنشاء تلك املراكز حتى اآلن، 
الفتا إلى أن تفعيل وتطبيق 
القوانــني القائمــة ســيكون 
محــل االجتماعــات املقبلــة 
للجنــة، مضيفــا أن «هنــاك 
تخمة في التشريع ومجاعة 

في التنفيذ».
وأشار إلى أن مراكز إيواء 
النساء املعنفات التي قررها 
القانون بشأن العنف األسري 
لم تر النور حتى هذه اللحظة، 
ما ميثل ثغرة كبيرة وضررا 

دائما.
وأعرب الشاهني عن أمله 
مببادرة احلكومة في سد هذه 
الثغرات والقيام بدورها في 
تطبيق القوانني القائمة، مؤكدا 
حرص اللجنــة على متابعة 
األداء احلكومي في هذه امللفات 

املهمة واحليوية.

أسامة الشاهني: اللجنة تشدد على ضرورة تفعيل دور الشرطة املجتمعية

د.صالح املطيري وأسامة الشاهني وأسامة املناور خالل اجتماع اللجنة أسامة الشاهني متحدثا

اللجنة.
وطالب الشاهني احلكومة 
بإعادة تفعيل دور الشــرطة 
املجتمعية في وزارة الداخلية 

ملشاهدة الڤيديو

فايز اجلمهور يطلب من وزير الصحة القرارات
املتخذة منذ بداية جائحة كورونا حتى اآلن

وجه النائب فايز اجلمهور 
سؤاال إلى وزير الصحة الشيخ 
د. باسل احلمود الصباح، قال 
في مقدمته: صدرت قرارات 
غير مدروسة من قبل وزير 
الصحة فــي شــهر ٢٠٢٠/٢ 
ملكافحة جائحة كورونا مما 
ادخل الرعب والهلع لقلوب 
الناس وتكبد بخسائر كبيره 
جلميــع املواطنــني بجميع 
فئاتهــم مــن أرواح وأموال 
وشركات ومؤسسات الدولة 
ومــازال ســيناريو اخلوف 
من كورونــا وإغالق الدولة 
مــن جميع املنافذ مع وجود 
االشتراطات الصحية واللجان 
والداخلية والفرق املتعاونة 
واملتضامنة واملتطوعني ألجل 
البلد. وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١- نرجو تزويدنا بالقرارات 
التي أخذت منذ بداية جائحة 
كورونــا التــي متــت؟ وما 

القرارات التي سحبت؟
٢- هــل مت تشــكيل جلنــة 
عليا أو فريق عمل ملكافحة 
جائحة كورونــا من وزارة 
الصحة من مستشــارين أو 
ذوي االختصــاص؟ نرجو 

مت في وزارة الصحة وعدم 
مراعاة صحة املواطن. أرجو 
تزويدي بجميع األدوية غير 
املتوفرة وسبب عدم الشراء 

وتوفرها للمواطنني.
٩ - صدرت قرارات تدوير 
قبل استقالة احلكومة بتاريخ 
٢٠٢٠/١٠/٠٤ وقد مت ســحب 
القــرارات، أرجــو تزويدي 
بالقرارات التي مت إصدارها، 
وهل مت عرضها على جلنة 
الوظائف اإلشــرافية للبت 
فيها أم قرارات فردية صدرت 
من قبل الوزيــر والوكيل؟ 
وأيضــا ما أســباب ســحب 
القــرارات؟ أرجــو تزويدي 

وفرق العمل اخلاصة مبكتب 
الوكيــل  الوزيــر والســيد 
والــوكالء املســاعدين مــن 

٢٠١٧/٠١/٠١ حتى تاريخه.
١٤ - يرجى تزويدي باألعمال 
اإلضافيــة ملكتــب الوزيــر 
والســيد الوكيــل والوكالء 
املساعدين ومدراء اإلدارات 
من ٢٠١٧/٠١/٠١ حتى تاريخه؟ 
وهل توجد موافقة من ديوان 
اخلدمــة املدنية على العمل 

اإلضافي ام ال؟
١٥ - ورد لعلمنا بعدم وجود 
اعتمــاد الهيــكل التنظيمي 
لــوزارة الصحــة مــن قبل 
ديوان اخلدمة املدنية أرجو 
تزويدي من هو املسؤول عن 
الهيــكل التنظيمي للوزارة 
ومــا مت عمله بذلــك. حيث 
تبني وجود بعض اإلدارات 
غير املعتمدة من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية؟ وهذا يعتبر 

مخالفة؟ أرجو إفادتي.
١٦ - أرجو تزويدي بكشف 
املستشــارين  عــدد  بــكل 
الوافديــن مبكاتــب الوزير 
الوكالء  والوكيل والســادة 
املساعدين مع بيان مسمياتهم 
ومهام عملهم ومدة خدمتهم.

بالقرارات التي مت ســحبها 
وأســباب الســحب وهل مت 
حتقيق بالقرارات؟ وأرجو 
أيضــا تزويــدي بنتيجــة 

التحقيق.
١٠ - حدثــت واقعة حريق 
فــي أحــد قطاعــات وزارة 
املالــي  الصحــة بالقطــاع 
(إدارة املشــتريات) وقــد 
مت احتــراق بعــض امللفات 
املهمــة، هل احلريــق التهم 
امللفات والتعاقدات املباشرة 
وغيرها؟ هــل يوجد حفظ 
للمســتندات وامللفات التي 
حرقت للرجوع لها فيما بعد؟ 
هل مت تشكيل جلنة حتقيق 
باحلادثة؟ وما التقرير الذي 

مت الوصول له.
١١ - أرجــو إفادتي بالهيكل 
التنظيمي لإلدارات التابعة 
ملكتــب الوكيل مع تزويدي 
إدارة  بقــرارات كل مديــر 
ومراقب ورئيس قسم تابع 

إلدارة وكيل الوزارة.
١٢ - أرجو تزويدي بقرارات 
الندب ملكتب الوكيل ومهام 
عملهم واحتياجهم من الندب 

وجنسياتهم.
١٣ - يرجى تزويدي باللجان 

فايز اجلمهور

تزويدي بصورة ضوئية.
٣- أرجــو تزويــدي بــكل 
اللجان التي مت تشكيلها من 
جائحة كورونا إلى يومنا هذا 

للمحاجر الصحية.
٤- أرجــو تزويــدي بفرق 
العمــل جلائحــة كورونــا 
مــع  تشــكيلها  مت  التــي 

اختصاصاتهم.
٥- ورد لنــا وجــود فــرق 
طبية من قبل الصني وكوريا 
وكوبا واعدوا تقاريرهم اثناء 

تواجدهم.
٦ - مــا العقــود التي متت 
بالعقد املباشر أثناء جائحة 
كورونا من مستلزمات طبية 
ومستهلكات وأدوية وأجهزة 
طبية؟ وما التكلفة املالية لها 
مع تزويدي بكافة املستندات 

التي تشير لها احلاجة.
٧ - أرجو تزويدي بجميع 
العقــود التــي متــت خالل 
جائحة كورونا من مساكن 
وفنــادق ومحاجــر وكم مت 

تكليف كل حجز.
٨ - ورد لنــا بوجود عجز 
باملســتودعات الطبيــة من 
األدوية واملستلزمات وذلك 
نتيجــة ســوء اإلدارة الذي 

رئيس اللجنة اخلارجية بحث 
مع  سفير أوكرانيا العالقات الثنائية

استقبل رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملانية النائب بدر احلميدي في مكتبه 
أمس سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت 
د.ألكسندر باالنوتسا. وجرى خالل اللقاء 
استعراض العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني وسبل تعزيز التعاون املشترك 
بينهما فــي كل املجاالت الســيما املتعلقة 
باجلانب البرملاني، كما مت خالل اللقاء تبادل 
وجهــات النظر حول العديــد من القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.

بدر احلميدي خالل استقباله سفير أوكرانيا د.ألكسندر باالنوتسا

بدر احلميدي يسأل عن دور
اللجنة العليا لتحقيق اجلنسية؟

وجه النائب بدر احلميدي سؤاال إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته 
إنه من أجل تدقيق وتنسيق األعمال ذات الصلة 

باملوضوعات اخلاصة باجلنسية.
وعلى ضوء أحكام املرسوم األميري رقم 
١٥ لســنة ١٩٥٩ بقانون اجلنســية الكويتية 
واستنادا الى التنظيم الوارد به في املادة ٢١ 
منه صدرت املراسيم اخلاصة بتشكيل اللجنة 
العليا لتحقيق اجلنسية للنظر والفصل واتخاذ 
القرار فيهــا وعرضه الســتكمال اإلجراءات 
القانونية في شأن املسائل ذات الصلة مبنح 

اجلنسية وحتقيق ما يعرض بشأنها.
صدر املرسوم رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل 
اللجنــة العليا لتحقيق اجلنســية الكويتية 
برئاســة وزيــر الداخلية وعضويــة كل من 
(وزير الصحة ووزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء وأمني عام مجلس الوزراء ونائب وزير 

اخلارجية).
وبالنظر الــى طبيعة عمل اللجنة العليا 
واالختصاصات املســندة إليهــا، جاءت هذه 
االختصاصــات جميعهــا خلــوا مــن أي من 
االختصاصات احملددة ألعمال وزارة اخلارجية 
وفقا للمرســوم األميري رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٢ 
بتنظيــم وزارة اخلارجية التي تقتصر على 
تنسيق السياسة اخلارجية للدولة وعالقات 
الكويــت بالــدول األخرى ورعايــة مصالح 
الكويتيني باخلارج الى سائر االختصاصات 
األخرى التي ال عالقة لها مبسائل اجلنسية، 
األمر الذي يثير التساؤل حول مالءمة عضوية 

نائب وزير اخلارجية في أعمال اللجنة.
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي:

مــا الدور الذي ميكن ان يســهم به نائب 
وزير اخلارجية في ضوء مشاركته في عمل 
اللجنــة العليا لتحقيق اجلنســية الكويتية 
وفق طبيعة العمل واالختصاص املسند إليه؟

اخلليفة يسأل عن جدوى صفقة عقدتها «التأمينات»
وجه النائب مرزوق اخلليفة 
سؤاال إلى وزير املالية خليفة 
حمادة، قال في مقدمته: يتميز 
التأمينــات االجتماعية  نظام 
في الكويت بالشمول والوحدة 
التأمينيــة،  املزايــا  وســخاء 
ويعتبر املعاش التقاعدي من 
أبرز احلقوق التي كفلها قانون 
التأمينات االجتماعية للمؤمن 
عليهــم، بل ميكــن القول بأن 
املعــاش التقاعدي هو الهدف 
األول للتأمينات االجتماعية.

ونشــرت إحدى الصحف 
احملليــة مؤخــرا بأنــه يوجد 
هنالك صفقة بني شركة وفرة 
العقارية وهي إحدى شركات 

سنة مت التقييم؟
هــل هنالك جلنــة عقارية 
العامــة  املؤسســة  تتبــع 

بسهولة؟
التباحــث بــني  متــى مت 
شركة وفرة العقارية التابعة 
للمؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعية وشركة الصاحلية 
العقارية حول هذه الصفقة؟

ما حجم مشــاريع شــركة 
وفــرة العقاريــة القائمة وما 
اخلطط املستقبلية للشركة؟

اإلجماليــة  القيمــة  مــا 
للمحافظ التي تديرها شركة 
وفــرة العقاريــة؟ مــع بيــان 
تفصيل احملافظ املدارة للغير 
أو محافظ خاصة بالشــركة؟ 
ومــا مدى تأثر هــذه احملافظ 

في جائحة كورونا؟

للتأمينات االجتماعية إلعطاء 
التوصيات في شراء األصول 
داخل الكويت؟ أو هنالك جلنة 
مســتقلة؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجــاب ما أســماء أعضاء 
اللجنــة ومــا مؤهالتهــم مع 
تزويدنا بالسيرة الذاتية لكل 

منهم؟
ما ســبب توجه املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
لشراء هذه األصول على الرغم 
من أن العقار بالقطاع التجاري 
واالستثمار متضرر وال ينصح 

باالستثمار به حاليا؟
عند شراء عقار الراية ٢ هل 
ميكن التخارج منه مســتقبال 

مرزوق اخلليفة

املؤسســة العامــة للتأمينات 
شــركة  وبــني  االجتماعيــة 
الصاحليــة العقاريــة عرض 
لشراء برج الراية (٢) الكائن 
في منطقــة شــرق واململوك 
العقارية  لشــركة الصاحلية 
علما أن القيمــة املذكورة في 
العرض هي ٥٨ مليون دينار.

وطالــب إفادتــه وتزويده 
باآلتي:

ما اجلدوى االقتصادية من 
هــذه الصفقة علما أن األموال 
املدفوعــة هي أمــوال تخص 
املتقاعدين وليست أمواال عامة؟
من اجلهــة التي قامت في 
تقييم بــرج الراية ٢ وفي أي 

عبدالعزيز الصقعبي: ما املوقف التنفيذي للمشاريع 
اإلسكانية املطروحة وما عدد الطلبات القائمة؟

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي سؤاال إلى وزير 
الدولة لشــؤون االســكان 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
اخلدمات د. عبداهللا معرفي 
جاء فيه: تنص املادة (١٧) 
من القانون رقم (٤٧) لسنة 
الرعايــة  ١٩٩٣ فــي شــأن 
السكنية والقوانني املعدلة 
له «تلتزم املؤسسة بتوفير 
الرعاية السكنية املنصوص 
ملستحقيها في مدة ال جتاوز 
خمس ســنوات من تاريخ 
تسجيل طلب احلصول على 

هذه الرعاية».
لــذا يرجــى افادتـــــــي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ املوقــف التنفيــذي لكل 
املشاريع املطروحة من قبل 

املؤسسة؟
٢ـ  احصائية بعدد الطلبات 

اجلهات األخــرى العراقيل 
املوجودة فيها وفقا ملا تنص 
عليــه املادة (٢) من قانون 

رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥؟
٨ـ  نسخة من آخر ٦ تقارير 
متابعة أعدتها املؤسسة بناء 
على قــرار مجلس الوزراء 
الصادر فــي اجتماعه رقم 

١٢ـ  صــورة ضوئيــة مــن 
مســودة مشــروع قانــون 
املطــور العقــاري املزمــع 

تقدميه ملجلس األمة.
١٣ ـ هــل ســبق أن فعلــت 
املؤسســة مــادة (٣١) مــن 
قانون ١٩٩٣/٤٧ املشار اليه؟ 
إذا كانت االجابة بنعم يرجى 
تزويدنا بعدد احلاالت التي 

طبق عليها القانون.
١٤ ـ نســخة مــن آخــر ١٠ 
تـقارير مقدمة ملجلس األمة 
وفقـــــا لنص املادتني (٥) 
و(٣٤) من قانون ١٩٩٣/٤٧ 
املشــار إليه، ونــص املادة 
(٤) من قانــون رقم (٢٧) 
لسنة ١٩٩٥ في شأن اسهام 
القطاع اخلاص في تعمير 
األراضــي الفضاء اململوكة 
للدولــة ألغــراض الرعاية 

السكنية.

املنعقد بتاريخ   (٢٠١٦/١٩)
٢٠١٦/٥/٢ واملتضمــن قيام 
العامة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية مبوافاة مجلس 
الــوزراء بتقرير دوري كل 
ثالثة اشهر حول ما مت في 
شــأن إزالة املعوقــات في 
مشــروع جنــوب (مدينة 
سعد العبداهللا) االسكانية.

٩ـ  نسخة من مذكرة التفاهم 
واالتفاقيــات املوقعــة بني 
الرعاية السكنية  مؤسسة 

واجلانب الكوري.
١٠ـ  يرجى تزويدنا باملخطط 

الهيكلي ملدينة اخليران.
١١ـ  ملــاذا لم يتم التنســيق 
مع املطور العقاري الكوري 
أو أي مطور آخر للعمل في 
مناطــق ومدن أخــرى إلى 
أن تزال العوائق في أرض 

جنوب سعد العبداهللا؟

د.عبدالعزيز الصقعبي

القائمــة والطلبات امللغية 
من ١٩٨٥ إلى ٢٠٢١، كل سنة 

على حدة.
٣ـ  اجلدول الزمني لتوزيعات 
الرعاية السكنية في السنة 

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
٤ـ  أعلن مدير عام املؤسسة 
في فيديو مسجل عام ٢٠١٨ 
عن طرح املؤسسة ملناقصات 
التحتيــة جلنوب  البنيــة 
صباح األحمد لكن الى تاريخ 
تقدمي السؤال لم يتم ذلك، 

فما السبب؟
التــي  األراضــي  مــا  ـ   ٥
خصصــت للمؤسســة في 

بلدية الكويت؟
٦ـ  ما األراضي التي استلمتها 
املؤسسة من بلدية الكويت؟
٧ ـ ملــاذا قامــت املؤسســة 
باستالم أرض مدينة جنوب 
ســعد العبداهللا قبل إزالة 

البرملان العربي يؤكد دعم 
املرأة ملواجهة أزمة «كورونا»

القاهرة - هناء السيد

خالل اجتماعه مبقر جامعة 
الدول العربية، ناقش مكتب 
العربــي برئاســة  البرملــان 
العسومي  عادل عبدالرحمن 
العربــي،  البرملــان  رئيــس 
تداعيــات جائحــة كورونــا 
على املــرأة العربية، وكذلك 
اجلهود املخلصة التي تقوم 
بها املرأة العربية في مواجهة 
هذه األزمــة، وذلك بحضور 
رئيسة املجلس القومي للمرأة 

بجمهورية مصر العربية د.مايا مرسي.
وفي هذا الشأن، فإن مكتب البرملان العربي:
١ - يشــيد باجلهود العظيمة واملخلصة التي 
تقــوم بها املرأة العربية فــي مواجهة جائحة 
كورونــا، لكونها تأتي فــي الصفوف األمامية 
ملواجهة هذه األزمة، السيما أن الغالبية العظمى 
من الكوادر الطبيــة، وخاصة فئة التمريض، 

هم من النساء والفتيات.
٢ - يدعو املؤسسات املعنية في الدول العربية 
إلى ضرورة مساندة ودعم املرأة العربية وحتديد 
االحتياجات اخلاصة بها، والعمل على تذليل 
كل العقبات التي تواجهها في ظل هذه األزمة، 
التي تزيد من أعبائها األســرية واالجتماعية 

واالقتصادية.

٣ - يثمــن اجلهــود الكبيرة 
التي قامت بها جمهورية مصر 
العربيــة، مــن خــالل وزارة 
اخلارجية املصرية واملجلس 
للمــرأة وجناحهما  القومــي 
في حشد الدعم والتأييد في 
إطار اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحــدة العتمــاد مشــروع 
قرار غير مسبوق تقدمت به 
جمهورية مصر العربية حول 
«حماية حقوق املرأة والفتاة 
من تداعيات كورونا»، وذلك 
باإلجماع وبتوافق اآلراء، خالل 
أعمــال اللجنة الثالثــة للجمعية العامة لألمم 
املتحدة واملعنية بحقوق اإلنســان واملســائل 

االجتماعية واإلنسانية والثقافية.
٤ - يدعو الدول العربية إلى العمل مبقررات 
هــذا القرار، الــذي يقدم رؤيــة عملية لكيفية 
تعزيز التعامل الوطني والدولي مع التداعيات 
االقتصادية واالجتماعية التي تفرضها جائحة 

كورونا على حقوق املرأة العربية.
٥ - يشدد على أهمية تعزيز وتنسيق اجلهود 
املشتركة بني الدول العربية من أجل التخفيف من 
تداعيات جائحة كورونا على النساء والفتيات، 
وتوفير اخلدمات الصحية واالجتماعية الالزمة 
لهن، واحلرص على استمرار شمولهن في عمليات 
إعداد اخلطط الوطنية والدولية ملواجهة اجلائحة.

عادل العسومي


