
مجلس األمة
االربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١

09

أسامة املناور يسأل «الدفاع» عن النص القانوني
حول جواز قبول املرأة الكويتية في اجليش

هشام الصالح: استجواب وزير الصحة يناقش
٤١ موضوعًا ومخالفات جسيمة بالوقائع 

قــال النائب د.هشــام الصالح إن 
استجوابه لوزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح استجواب دسم ومختلف عن 
االســتجوابات الســابقة املوجهة إلى 
الوزيــر، موضحا أنــه يحتوي على 
مواضيع محددة ومنضبطة وواضحة 
باألرقام واألدلة والبراهني، داعيا الشعب 
الكويتي إلى أن يقرأها ويتمعن فيها.

وأضاف الصالح، في تصريح باملركز 
اإلعالمي في مجلس األمة، إنه ال صحة 
ملا يروج له البعض بأن سبب االستجواب 
فقط قضيــة حجر للقادمني من زوار 
األربعني، موضحا أن االستجواب يحتوي 
على ٣ محاور تناقــش ٤١ موضوعا 

ومخالفات جسيمة.
وقال الصالح «رســالتنا إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء إن هذا االستجواب 
أصبح حتت نظر سموه وأنه في حال 

استقالة احلكومة وإعادة تشكيلها يجب 
أال يعــود وزير الصحة احلالي وزيرا 
للصحة في احلكومة املقبلة»، مضيفا 
«أمتنى أن يكون هذا االستجواب هو 

رصاصة الرحمة».
الثالثة تتعلق  أن احملاور  وأوضح 
بصور الهدر املختلفة في وزارة الصحة 
رغم ادعاء العجوزات، وسوء إدارة أزمة 
اإلدارية  جائحة كورونا، والتجاوزات 

في الوزارة .
وأضاف أن تقدمي االســتجواب ال 
ميثل تغيرا مفاجئا في موقفه جتاه أداء 
وزير الصحــة، مبينا أن موقفه ثابت 

ولم يتزحزح وهذا ما تثبته ٣ وقائع.
وبني أن أولى هذه الوقائع تصويته 
ضد تأجيل استجواب وزير الصحة في 
السابق إميانا بعدم كفاءة إدارته لوزارة 
الصحة، مضيفا أنه سجل اسمه ٣ مرات 

كمتحدث مؤيد الستجواب وزير الصحة 
عندما قدم له االســتجواب من النائب 

د.أحمد مطيع وآخرين.
وأكد أن هذا األمر يدل على أن لديه 
موقفا مسبقا جتاه أداء وزير الصحة 
ولكن كل ما هنالك أن اجللسات لم تنعقد، 
مشيرا إلى بيان النائب السابق مسلم 
البراك بعنوان «لسنا في معركة معكم 
ولكن سياسة حرق املراحل مرفوضة» 
والذي أشار في مقطع منه إلى أن النجاح 
الوحيد الذي حتقق من جلوس النواب 
على مقاعد الوزراء هو حتصني جميع 

الوزراء.
وقال «إن البعض يتســاءل إذا ما 
كان الهدف من االستجواب هو تخريب 
احلوار الوطني، وأعوذ باهللا فأنا لدي 
تواصل مع مجموعة معينة في تركيا 
ويعلمون متام العلم أنني أمتنى عودتهم 

اليوم قبل الغد ويكفي أنني صوت في 
اللجنة التشريعية على قانون العفو عن 

النائب السابق مسلم البراك».
وأضــاف «ال أحد يزايد علينا وإن 
شاء اهللا نرى مسلم البراك قريبا خالل 
أيام وفق ما يصل لدينا من أخبار عن 
جناح احلوار وعن بادرة كرمية وعفو 

كرمي بإذن اهللا».
وأكد أن هذا االستجواب هو األول 
لــه ولن يكون األخير في هذا الفصل 
التشــريعي، مضيفا «أعدكم بأنه إذا 
اعتلى الوزير املنصة فسيكون هناك 
استجواب نعيد من خالله االعتبار ألداة 
االستجواب وأن يكون استجوابا يتردد 
صداه في قاعة عبداهللا السالم حتت رقابة 
الرأي العام الكويتي، ولن ننتهج نهج 
التجريح الشخصي للوزير ولكن سأقوم 

بالتجريح السياسي ألداء الوزير».

وجه النائب أسامة املناور 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي، استفسر فيه 

عن اآلتي:
يرجى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي؟
١ ـ هــل هناك نص واضح 
وصريح في القانون رقم ٣٢ 
لسنة ١٩٦٧ في شأن اجليش 
ينص على جواز قبول املرأة 
في اجليش، وهل تضمن القرار 
تنظيم مســألة التحاق املرأة 

في اجليش؟
٢ ـ نصــت املــادة األولى 
مــن القانون رقم ٢٠ لســنة 
٢٠١٥ بشأن اخلدمة الوطنية 
العسكرية اخلاص بالتجنيد 
اإللزامــي في تعريف اخلدمة 
أنهــا  العســكرية  الوطنيــة 

شــأن إنشــاء هيئة مساندة 
فــي وزارة الداخليــة، كانت 
املبررات وجود حاجة للعنصر 
النسائي في بعض القطاعات 
األمنية نظرا الرتباط تعامل 
العسكريني مع بعض األطراف 
من النساء ســواء شاكيه أو 

كان مبوجب املرسوم األميري 
رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٠١، فهل متلك 
وزارة الدفاع إصدار قرار منفرد 

بهذا الشأن؟
٥ ـ املرأة الكويتية أثبتت 
جناحهــا ومتيزهــا وتفوقها 
في الوظائف املدنية والفنية 
ومنها ما يتعلــق باخلدمات 
الطبية والقطاعات الهندسية 
باجليش الكويتي، ولم يكن 
هناك مبرر لتحويل توظيفها 
إلى نظام العســكرة والرتب 
العسكرية مبا يحدث متييزا 
وتفريقا بني املوظفة املدنية 
واملوظفة العسكرية، دون أن 
تتوافر املبررات التي أدت إلى 
وجود الشرطة النسائية التي 
لها ارتباط بجمهور النساء، 
فهــل أخــذ هــذا األمــر بعني 

االعتبار؟

مجني عليها أو مشكو في حقها 
أو التعامل مع حاالت االشتباه 
والتفتيش لبعض املتورطات 
فــي اجلرائــم أو فيما يخص 
التعامل مع املســجونات، لذا 
يرجى موافاتنا باألسباب التي 
دفعت وزارة الدفاع إلى اإلعالن 
والتصريح عن التوجه لفتح 
باب االنتساب لدورات ضباط 
الصــف واألفراد للنســاء في 
اجليش الكويتي، وهل هناك 
حاجة ملحة لذلك او ضرورة 

طارئة؟
٤ ـ يتبــني مــن التصريح 
املنشور في جريدة «القبس» 
(في ٢٠٢١/١٠/١٢) أن قرار فتح 
باب القبول للنساء في اجليش 
الكويتي ســيكون بقرار من 
وزير الدفاع في حني أن فتح 
باب القبول في وزارة الداخلية 

سنرى مسلم البراك قريباً خالل أيام وفق ما يصل لدينا من أخبار عن جناح احلوار الوطني

أسامة املناور

مقصــورة علــى «كل كويتي 
مــن الذكور»، مبــا معناه ان 
قبول وزارة الدفاع بفتح مجال 
االلتحاق للنســاء في السلك 
العسكري باجليش الكويتي 
برتبــة ضابط وضابط صف 
يخالــف نص القانــون فيما 
يخص التجنيد اإللزامي الذي 
قصره على الذكور عالوة على 
ما سينسحب أصال تباعا إلى 
خضوع الكويتيات للتجنيد 
اإللزامي وتعطيل توظيفهن 
بالوظائف املدنية وتعريضهن 
للمالحقــات العســكرية عند 
التخلف وخضوعهن لعقوبات 
السجن الحقا مبا يهدد استقرار 
االســر الكويتية، فهل راعى 
القرار هذه اجلوانب األسرية؟
٣ ـ حــني صدر املرســوم 
األميري رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٠١ 

مرزوق الغامن: استجواب 
الصالح لوزير الصحة يدرج 

على جدول أول جلسة
أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس عن 
تسلمه اســتجوابا من النائب د.هشام الصالح لوزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح. وقال الغامن، في تصريح 
صحافي مبجلس األمة، إنه وفقا لإلجراءات الالئحية، 
فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، والوزير املعني باالستجواب املكون من ثالثة 

محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.

مرزوق الغامن

..و يهنئ نظراءه في غينيا
وإسبانيا بالعيد الوطني

بعــث رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن أمس ببرقيتني إلى رئيس مجلس 
النواب في جمهورية غينيا االستوائية 
غوادنسيو موهابا ميسو، وإلى رئيسة 
مجلس الشــيوخ ماريا تيريســا إيفوا 
أساجنونو، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلدهما.
كما بعث الغامن ببرقيتني إلى رئيسة 
مجلــس النــواب فــي مملكة إســبانيا 
ميريتكسل باتيت، وإلى ورئيس مجلس 
الشــيوخ أندير جيل، وذلك مبناســبة 

العيد الوطني لبلدهما.

أسامة الشاهني: ما خطة إنشاء أفرع
لـ «التربية اخلاصة» في اجلهراء واألحمدي؟

أســامة  النائــب  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى وزير 
التربيــة د.علي املضف، قال 
في مقدمته: إن الكويت تولي 
رعايتها باألشخاص من ذوي 
اإلعاقة، والسيما في اخلدمات 
التعليمية، منذ اخلمسينيات 
من القرن املاضي، وجتلى ذلك 
من خالل إنشاء إدارة مدارس 
التربية اخلاصة في منطقة 
حولي. ومع التوسع العمراني 
للدولــة، وازدحــام الطــرق 
أصبح الوصول إلى مدارس 

التربيــة اخلاصة في منطقة حولي، يشــكل 

عبئا علــى أبنائنــا الطالب 
وأوليــاء األمــور الســاكنني 
فــي مدينــة صبــاح األحمد 
السكنية، واملناطق اجلديدة 
في محافظة األحمدي، وكذلك 
في محافظة اجلهراء واملدن 
واملناطق اجلديدة املنشــأة 
حديثــا. وطالــب بتزويــده 

وإفادته باآلتي:
١ ـ هل لدى الوزارة خطة 
إلنشــاء أفرع إلدارة التربية 
اخلاصة في محافظتي اجلهراء 
واألحمدي؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بنسخة من اخلطة.

أسامة الشاهني

شعيب املويزري: ما البروتوكوالت املعتمدة
اخلاصة بڤيروس كورونا منذ بداية اجلائحة؟

النائــب شــعيب  وجــه 
املويــزري ســؤاال إلى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 

الصباح جاء كالتالي:
١- جــاء في القانون رقم 
٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة 
مهنة الطب واملهن املساعدة 
لها وحقوق املرضى واملنشآت 
الصحية، في املــادة رقم ١٠ 
التــي نصــت علــى «يجــب 
على الطبيب احلصول على 
موافقة املريض املستنيرة، 
وأن يبصره بكل أمانة وصدق 

باآلتي:
أ - كامل حالته املرضية 

ومراحلها وأسبابها.
ب - الوسائل واإلجراءات 
التشــخيصية  الطبيــة 
والعالجية الواجب اتخاذها 
وفقا حلالة املريض مع بيان 
فوائــد ومخاطــر كل منهــا 
املناسبة  بالبدائل  وتعريفه 
املتاحة بطريقة  واخليارات 
الئقــة ومبســطة وواضحة 
وذلك بالقدر الذي تسمح به 
حالته اجلسدية والنفسية.

ج - خطة العالج املزمع 
اتباعها.

د - املضاعفات احملتملة 
غيــر النــادرة خــالل العمل 

الطبي وبعده».
وجاء في املــادة رقم ٢٧ 
من القانون املذكور للمريض 
احلــق فــي تبصيــره بــكل 
أمانــة ودقة بــكل ما يتعلق 
بحالتــه الصحيــة وفقــا ملا 
نصت عليه املــادة (١٠) من 

طبية لرعاية صحته».
لــذا، فإنه مــن املؤكد أن 
وزارة الصحــة تعلــم علــم 
اليقني عن القيم األساســية 
فــي أخالقيات املهنة الطبية 
والتي يجب تبنيها وأخذها 
في عــني االعتبــار، وعليها 
االلتزام مبا جاء في نصوص 
القانــون رقــم (٧٠)  مــواد 
لســنة ٢٠٢٠ ســالف الذكر، 
فهــل قمتم بصفتكــم وزيرا 
للصحة مبسؤولياتكم بتنبيه 
الــوزراء خطيا أو  مجلــس 
شفويا أثناء االجتماعات على 
املبادئ األساسية لألخالقيات 
الطبية التي يجب مراعاتها 
وااللتزام بها وبخاصة حق 
رفض أو عدول املريض عن 
أي إجراء واحلق في اختيار 
أو رفض طريقة معاجلته؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى 
تزويــدي مبا يدل على ذلك، 
وإذا كانت اإلجابة النفي، فما 
الســبب في عدم االبالغ عن 

قبل املطعمني أو ذويهم قبل 
أخذ اللقاح؟ وهل هناك ضمان 
بعدم تعرضهم للمخاطر أو 
األضرار احلالية أو املستقبلية 
جراء تطعيمهم بهذا اللقاح؟

٤- صــورة ضوئية من 
العقــود التي متــت من قبل 
الــوزارة واخلاصة بفحص 
ڤيروس كورونــا منذ بداية 
اجلائحة حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال وتزويدي بنتائج 
التقييم لهذه املواد ونســبة 
دقتها، وهل هناك أي اختالف 

في النتائج بني تلك املواد؟
٥- صرحتــم بصفتكــم 
وزيــرا للصحة بأن نســبة 
التطعيم في الكويت تعدت 
٧٠٪ لكــن مازالــت الكويت 
فــي قائمة الدول متوســطة 
اخلطورة «البرتقالية» على 
الرغم من أن الكثير من الدول 
لــم تصــل تطعيماتهــم إلى 
نسبة ٦٠٪ ومت تقييمها في 
القائمة اخلضراء مثل أملانيا 
وغيرها من الدول، فما سبب 

ذلك؟
٦- في فترة سابقة قمتم 
بالتصريح الرسمي بصفتكم 
وزيرا للصحة بأن التطعيم 
اختياري وأال تطعيم لألطفال، 
وتفاجأ كل الشــعب بفئاته 
كافــة بصدور قــرارات عدة 
تهدف إلى إجبار الشعب على 
التطعيم، وهذا يتناقض مع 
تصريحاتكــم الســابقة بأن 
التطعيم اختياري، فما سبب 
عدم التزامكم مبا صرحتم به؟

هذه القيم األساسية واملواد 
الواردة بهذا القانون؟

٢- ما البروتوكوالت التي 
مت اعتمادها من وزارة الصحة 
اخلاصة بڤيروس كورونا منذ 
بدايــة اجلائحة حتى تاريخ 
ورود هذا الســؤال؟ وكذلك 
اخلاصــة  البروتوكــوالت 
بالتطعيم التي مت اعتمادها 
من وزارة الصحة من تاريخ 
بدايــة التطعيم حتى تاريخ 
ورود هذا الســؤال؟ وهل مت 
عمــل نشــرات بلغــات عدة 
التطعيم  للتعريف بفوائــد 
وأعراضــه اجلانبيــة؟ مــع 
تزويدي باملستندات املتعلقة 

بتلك البروتوكوالت.
٣- مــازال اللقــاح حتت 
الطــوارئ  الدراســة وبنــد 
لبعــض احلــاالت ومنهــا 
احلوامل واألطفال حتت سن 
السادسة عشرة ومن يعاني 
من حساسية مفرطة ووفقا 
للمادة رقــم ٣٢ من القانون 
رقم ٧٠ لســنة ٢٠٢٠ املشار 
إليه التي نصت على «يحظر 
إجــراء أي أبحاث أو جتارب 
أو تطبيقات علمية أو عملية 
في املجال الطبي على جسم 
اإلنســان إال بعــد احلصول 
على موافقة خطية مســبقة 
وصريحة منه أو من ميثله 
قانونــا، وهذا يعني وجوب 
احلصول على موافقة خطية 
مسبقة إلجراء أي تطبيقات 
على جســم اإلنســان» فهل 
أخذت املوافقــة اخلطية من 

شعيب املويزري

هذا القانون، وعلى الطبيب 
حتري الدقة والصدق واألمانة 
في إخباره باحلالة املرضية 
وطبيعتها ومراحلها وأسبابها 
ومضاعفاتهــا احملتملة غير 
النــادر حدوثها واإلجراءات 
التشــخيصية واألســاليب 
العالجيــة وفوائد ومخاطر 
كل منها، وتعريفه بالبدائل 
املناسبة واخليارات املتاحة 
بطريقــة الئقــة ومبســطة 
وواضحة وذلك بالقدر الذي 
تســمح به حالته اجلسدية 
طــرأت  وإذا  والنفســية، 
مستجدات تســتدعي اتخاذ 
قرارات جديــدة يجب إعالم 
املريض أو من ميثله قانونا 
بها، وفقا ملا تقتضيه ظروف 
احلــال فيمــا عــدا احلاالت 

الطارئة».
وجاء في املادة رقم ٣٠ من 
القانــون املذكور «للمريض 
احلــق فــي رفــض املوافقة 
املســتنيرة أو التوجيهــات 
املسبقة أو العدول عنها في 
أي وقــت دون حاجة لبيان 
السبب، ويجب على الفريق 
الطبي وإدارة املنشأة الصحية 
احترام إرادته وإثبات ذلك في 
ملفه بعد إعالمه بالعواقب، 
ويتم ذلك بــذات اإلجراءات 
املقــررة ألعمالهــا وفق هذا 
القانون. وفــي حالة رفض 
املريــض أو عدولــه عن أي 
إجــراء طبي يظــل الطبيب 
ملتزما بالقيام بواجباته جتاه 
املريض من خالل عرض بدائل 

مبارك احلجرف: هل هناك نية 
للمساهمة في توفير الكهرباء للبنان؟

النائــب مبــارك  وجــه 
احلجرف ســؤالني إلى كل 
من وزيــر اخلارجية وزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الــوزراء الشــيخ د.أحمــد 
الناصر، ووزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، 
ونص الســؤال املوجه إلى 
وزير اخلارجية على ما يلي:
أجرى وزير اخلارجية 
الكويتــي أخيــرا زيــارات 
متكــررة جلمهورية مصر 

العربية شــكره على إثرها مسؤولون في 
جمهورية مصر العربية ومســؤولون في 
جمهورية لبنان، عقب هذه الزيارات أعلن 
عن مشــروع خط الغاز بني مصر ولبنان، 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ هــل لدى الكويت نية املســاهمة في 

مشــروع توفيــر الكهرباء 
للبنان؟

٢ـ  هــل مشــروع خــط 
الغــاز بــني مصــر ولبنان 
بتمويل كويتي مباشــر أم 

غير مباشر؟
٣ ـ هل مولــت الكويت 
مبنح أو قروض أي مشروع 
مشترك بني جمهورية مصر 
العربية وجمهورية لبنان؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي بتفاصيل 

التمويل.
وجاء في سؤاله إلى وزير املالية ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ كم تبلغ قيمــة االحتياطي العام في 

خزينة الدولة لسنة ٢٠١٢؟
٢ ـ كــم تبلغ قيمة االحتياطي العام في 

خزينة الدولة لسنة ٢٠١٣؟

مبارك احلجرف

صالح املطيري يطلب كشفًا بعدد 
املعلمني الوافدين والكويتيني

وجه النائب د.صالح املطيري سؤاال إلى وزير التربية 
د.علي املضف جاء كالتالي: 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- كشــف يبني النســبة بني عدد املعلمــني الوافدين 
وعدد املعلمني الكويتيني الذين يزاولون مهنة التدريس، 
مصنف حسب كل مادة من املواد املقررة لكل مرحلة من 
مراحل التعليم باملدارس احلكومية بكل أنواعها وتكون 

على النحو التالي:
أ- اسم املادة.

ب - عدد الكويتيني (الذكور - اإلناث).
د.صالح املطيريت - عدد غير الكويتيني (الذكور - اإلناث).

عبداهللا الطريجي: ما إجراءات «الداخلية»
حلماية املواطنني من النصب واالحتيال؟

وجــه النائب د.عبداهللا الطريجي 
سؤاال إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر 

العلي، نص على ما يلي:
يــروج في الكويت عــن مجموعة 
تزعم أنها ستســدد ديون الكويتيني 
الذيــن يتقدمون لديها بطلب ســداد 
ديــون، لذا يرجى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما اإلجراءات التي اتخذتها وزارة 
الداخلية حلماية املواطنني من أعمال 
النصب واالحتيال التي متهد لها هذه 

العصابة؟
٢- هل أجري حتقيق مع القائمني 
على هــذه العملية؟ إذا كانت اإلجابة 

باإليجــاب فمــا النتائج التــي انتهت 
إليها الــوزارة في هــذا اخلصوص؟ 
وهل تشــرف الوزارة وتطلع بشكل 
مباشر على األعمال التي تقوم بها هذه 
املجموعــة، أم ان املجموعة تتواصل 
مع املواطنني مباشرة من دون رقابة 

وزارة الداخلية؟

د.عبداهللا الطريجي

مرزوق اخلليفة: توسعة شوارع
في اجلهراء إلى ثالث حارات

النائب مــرزوق  تقــدم 
اخلليفــة باقتــراح برغبة 
بزيــادة ســعة عــدد مــن 
الشــوارع في اجلهراء إلى 
ثــالث حــارات لــكل اجتاه 
الســير  لتســهيل حركــة 
وتخفيف االزدحام املروري، 

جاء في مقدمته:
نظرا لالزدحــام الكبير 
الــذي يعانــي منــه أهالي 
منطقــة اجلهراء على طول 
شــارع مرشــد الشــمري 
وامتــداده شــارع املهــدي، 

حيــث إنهما يربطــان بني طريــق اجلهراء 
السريع وشارع الباقالني املؤدي إلى الدائري 
الســادس وكذلك شــارع بن حجر، ونظرا 
لوجود العديد من اخلدمات على امتداد هذه 

الشــوارع ولتسهيل حركة 
الســير وتخفيف االزدحام 
املروري عليها، حيث إن كال 
منها ذات حارتني فقط لكل 
اجتاه بحيث ال يســتوعب 
حجم حركــة املرور عليها، 
ونظرا لتوافر ارتدادات كافية 
على جانبي هذه الشــوارع 
ووجود جزيرة وسطى ميكن 
استغاللها لتحويل الشوارع 
إلى ثالث حارات لكل اجتاه 
ما سيؤدي إلى زيادة سعة 
الشوارع، وبالتالي تخفيف 
االزدحام املروري عليها خصوصا في ساعات 
الذروة. ونص االقتراح على ما يلي: «زيادة 
سعة شارع مرشد الشمري وشارع املهدي 
وشارع بن حجر إلى ثالث حارات لكل اجتاه».

مرزوق اخلليفة


