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محمد الراجحي: يتعذر على احلكومة حضور «جلسة كورونا» 
بسبب عدم التنسيق لتأجيل موعدها النشغال أجهزة «الصحة»

سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان

أكد وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة محمد الراجحي 
أن احلكومة ممثلة في وزارة 
الصحــة ليــس لديهــا مانع 
فــي عقــد جلســة خاصة أو 
تخصيص وقت في جلســة 
عادية للمناقشة والرد على كل 
تساؤالت ومقترحات أعضاء 
مجلس األمة الواردة في طلب 
عقــد جلســة خاصة بشــأن 
الوضع الصحــي الناجت من 
جائحة كورونا واإلجراءات 
باالشتراطـــات  اخلـاصـــة 
الصحيــة «واملقررة اليوم». 
وأضاف الراجحي ان احلكومة 
طلبت مــن رئيــس مجلس 
األمة التنســيق مــع النواب 
مقدمي الطلب لتأجيل موعد 
اجللســة بضعة أيــام حتى 
تكون الوزارة جاهزة للرد «إال 
انه مت إبالغنا برفض تغيير 
املوعد لذا يتعذر على احلكومة 

حضور اجللسة».
وأوضح الوزير الراجحي 
انــه نظــرا لضيــق الوقــت 
والنشــغال أجهــزة وزارة 
الصحة وفرق (كورونا) الفنية 
واإلدارية في مواجهة اجلائحة 
بعــد ارتفــاع مؤشــر الوباء 
في األيام األخيــرة وارتفاع 
نسبة إشــغال املستشفيات 
والعناية املركزة فقد طلبت 
احلكومة من رئيس مجلس 

بــل طلبــت ســحب الطلــب 
وإلغاءهــا «وأنا رفضت ذلك 
ألنه من حق الشعب وممثليه 
أن يكونــوا على اطالع كامل 
ان  باســتراتيجية احلكومة 
وجدت فــي التعامل مع هذا 

الوباء».
وكان مــن املقرر ان يعقد 
مجلس األمة جلســة خاصة 
اليوم بناء على طلب نيابي 
ملناقشة اإلجراءات احلكومية 
باالشــتراطات  اخلاصــة 
الصحية وقيود السفر بشأن 

وباء «كورونا».
ويشــمل الطلب مناقشة 
القرارات الصادرة عن مجلس 

أو غيــر احملصنــني). ومــن 
املوضوعــات املدرجــة فــي 
الطلب حســب رأي مقدميه 
مناقشة (اســتمرار إجبارية 
احلصــول علــى جرعــات 
اللقاح ومنها التعزيزية حتى 
أصبحت سلسلة غير منتهية 
من التطعيمات الدورية ضد 
ڤيروس كورونا) و(اخلطة 
الزمنية املوضوعة للتعامل 
مــع االشــتراطات الصحية 
ومدى كفاءتهــا في مواجهة 

الوباء).
وأدرج ضمن موضوعات 
املناقشــة أيضــا الدراســات 
واألبحاث اخلاصة بضرورة 

الشاهني وشعيب املويزري 
ود.بدر املال ود.صالح املطيري 
ومهلهــل املضــف وعبداهللا 

املضف وخالد العتيبي.
من جهتــه، قــال النائب 
املويــزري: مثلمــا  شــعيب 
توقعت احلكومة لن حتضر 
اليوم اجللسة اخلاصة بقضية 
اجلائحــة والتطعيــم، فهــل 
نثق فــي احلكومة الكويتية 
ووزارة  العليــا  واللجنــة 
الصحة بعد تغيبهم املقصود؟ 
وهل نثق بتيدروس الكاذب 
ذي التاريخ السيئ وفاوتشي، 
اللذين ســتالحقهما شعوب 

العالم وغيرهم الكثير؟ 
وأضــاف املويــزري:  أال 
باملســؤولية؟  تشــعرون 
فاحلقائــق واإلحصائيــات 
العلمية والتقارير الصادرة 
مــن املختصــني واملعاهــد 
واملختبرات في العالم ووقوف 

الــوزراء وتوصيات اللجنة 
الوزارية لطوارئ «كورونا» 
ووزارة الصحة بشــأن عدد 
من املوضوعات منها (التحول 
العاملــي نحــو التعايش مع 
وباء كورونا باعتباره وباء 

مستوطنا ومستمرا).
وتتضمــن موضوعــات 
فــي  الــواردة  املناقشــة 
الطلــب املتعلقــة بالقرارات 
احلكوميــة  والتوصيــات 
أيضــا (القيــود املفروضــة 
علــى املمتنعــني عــن تلقي 
ڤيــروس  اللقاحــات ضــد 
كورونا) و(القيود املفروضة 
على املسافرين من احملصنني 

تلقي اللقــاح جلميع الفئات 
ومنها الفئــة العمرية من ٥ 
سنوات إلى ١٢ سنة) و(معيار 
حتديــد األســعار اخلاصــة 
بفحص كورونــا منذ ظهور 

اجلائحة حتى اليوم).
يذكر أن ١٠ نواب تقدموا 
فــي وقت ســابق إلى رئيس 
مجلــس األمة مرزوق الغامن 
بطلب لعقد اجللسة اخلاصة 
ملناقشة تلك املوضوعات وذلك 
اســتنادا إلــى املــادة ٧٢ من 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة. 
والنواب الذين قدموا الطلب 
هم مهند الســاير ود.حسن 
جوهر وأسامة املناور وأسامة 

أكثر مــن ١٧٠٠٠ في «أميركا 
وحدها» من األطباء والعلماء 
حــذروا من خطــورة اللقاح 

واإلجراءات.
وتســاءل املويــزري: هل 
احلكومة الكويتية ال تشعر 
التي  التاريخية  باملسؤولية 
شــعر بها املســؤوليون في 
بريطانيا والسويد والدمنارك 
والنرويج وغيرهم العشرات 
مــن الــدول التي لــم جتبر 
شــعوبها على التطعيم ولم 
متنعهــم من الســفر وقامت 
بإلغــاء اإلجــراءات املتعلقة 
مبا يسمى كورونا؟ واستطرد 
املويــزري: يجــب أن يكون 
هناك حتقيق شامل في جميع 
الطبية (الوفيات  اإلجراءات 
واألضرار التي تســبب فيها 
البروتوكــول  أو  اللقــاح 
املستخدم) واإلجراءات املالية 
املتعلقة بجميع العقود وتنفع 
 ،PCR البعض من فحص الـ
واملمارسات احلكومية لإلجبار 
التطعيــم وقــرارات  علــى 
التضييــق ومنــع الســفر 
وغيرها. ويجب تكوين جلنة 
من املتخصصني في املجاالت 
الطبيــة والقانــون الدولي، 
يكون لها احلق في االستعانة 
العامليني وجهات  باخلبــراء 
دولية أخــرى، وفتح جميع 
امللفات لكشف املتسببني في 
هــذه اجلرائم النكــراء ومن 

ساندهم في الدولة.

مهند الساير: احلكومة لم تطلب تأجيل عقد اجللسة بل سحب الطلب وإلغاءها وأنا رفضت ذلك

أسامة الشاهنيمحمد الراجحي عبداهللا املضفمهند الساير شعيب املويزريخالد العتيبي

األمة التنســيق مــع النواب 
مقدمــي الطلــب فــي تأجيل 
موعــد اجللســة بضعة أيام 
حتى تكون الوزارة مع األطقم 
الطبية املعنية جاهزة للرد 
والتوضيــح لالخوة النواب 
«إال انــه مت إبالغنــا برفض 
تغيير املوعد، لذا يتعذر على 
احلكومة حضور اجللسة».

وأكد أن احلكومة منفتحة 
لسماع كل مالحظات ورؤى 
ومقترحات االخوة األعضاء 
مبا يعزز احلفاظ على الصحة 
العامة للمجتمع والرد على 
جميع التساؤالت الواردة في 
طلب النــواب وما قد يطرح 
خالل اجللسة من تساؤالت 
وتوصيات في أي وقت يتم 

االتفاق عليه الحقا.
وفي هذا اإلطار، قال النائب 
مهند الساير إن احلكومة لم 
تطلب تأجيل عقد اجللســة 

٥ نواب يقترحون تعديل قانون حق االطالع على املعلومات:
حفظ ملفات املواطنني بشأن اجلنسية واحلالة الصحية

تقدم النواب بدر احلميدي 
ومهلهــل املضف ود.حســن 
جـوهـــر ود.عبـدالـــعزيز 
الصقعبي ود.بدر املال باقتراح 
بقانون بإضافة مادة جديدة 
برقم (٢ مكرر) إلى القانون 
رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ في شأن 
حق االطالع على املعلومات، 

ونصت مواده على ما يلي:
مــادة أولى: يضــاف إلى 
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ 
مــادة جديدة برقــم ٢ مكرر 

نصها اآلتي:
مــادة ٢ مكــرر: مــع عدم 
اإلخالل بأحكام املادة السابقة 
تلتزم اجلهــات ذات الصلة 
امللفــات اخلاصــة  بحفــظ 
باملواطنني في شــأن مسائل 
اجلنسية واحلالة الصحية 
واإلقامة ونظــام املعلومات 
املدنيــة. املوافقــة لــكل ذي 
صلة مباشرة بامللف املسجل 
باســمه وأفراد أسرته احلق 
فــي االطــالع علــى األوراق 
واملستندات املدرجة به تأكيدا 
لصحتهــا ونســبتها واقعا 

اجلنسية أو اإلقامة أو احلق 
في بيان احلالة الصحية له أو 
املستغلني ملعلومات أدرجت 
بهــا بطــرق غير مشــروعة 
لصاحله ورغم صدور القانون 
رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ في شأن 
حق االطالع على املعلومات 
والئحتــه التنفيذية بالقرار 
الوزاري رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢١ 

الصادر من وزير العدل.
مــا زال البعض يكشــف 
حاالت ما أدرج مبلفاتهم في 
أي مما تقدم على غير وجهها 
الصحيح، لذلك كان من الالزم 
العمــل على إفســاح املجال 
ألصحاب امللفات الشخصية 
في مسائل اجلنسية والصحة 
واإلضافة واإلطالع على كل 
األوراق واملستندات املدرجة 
مبلفاتهــم في أي شــأن مما 
تقدم واحلصول على صور 
رســمية منهــا تصــور من 
املستند األصلي والتقيد بها 
أمام جميع اجلهات لتصحيح 
أو  خطــأ  أي  وتصويــب 
اســتخدام غير مشروع ألي 

الشــهادات التــي يــرى أنها 
منبتــة الصلة به أو أدخلت 
عليــه على غير مقتضى من 

الواقع أو القانون.
وفي جميع األحوال يدرج 
بامللف ما يتصل بأي من هذه 
الوقائــع من إجــراءات وما 

اتخذت في شأنها من قرار.
مــادة ثانيــة: قــرار مــن 
الــوزراء بالالئحة  مجلــس 
التنفيذية لهذا القانون بناء 
على عرض الوزير املختص.
مادة ثالثــة: على رئيس 

وبنــاء علــى ما شــغلت 
بــه الســاحة مــن وســائل 
التكنولوجيــا والتواصــل 
االجتماعي، ظهرت في املجتمع 
الكثير من حاالت االستخدام 
غيــر املشــروع للبيانــات 
الصلــة  ذات  ومعلومــات 
بالبعض من املواطنني لغير 
أغراضها واستخدامها لتحقيق 
مكاسب شخصية خارج إطار 
القانون سواء بتشابه األسماء 
أو االدعاء األلقاب واألنساب 
ورغم محاولــة العديد ممن 

مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 

نفاذه.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي: 
جعلــت نصوص الدســتور 
بقواعــد وأحــكام حمايــة 
احلق في البيانات اللصيقة 
باملواطن باعتبارها جزءا من 
احلرية الشــخصية التي ال 
يجوز إفشاؤها إال وفقا ألحكام 

القانون.

أسيء اســتعمال مناصبهم 
ذات الصلة بإثبات بياناتهم 
وأبنــاء أســرهم وعائالتهم 
إلى إنشــاء املعلومات حول 
حالتهــم الصحية على غير 
حقيقتها، فضال عن ادعاءات 
اإلقامة املشــروعة في البالد 
مــن خــالل إدراج أســمائهم 
بادعــاء االنتمــاء أو الصلة 
املشروعة بصاحب امللف الذي 
يفاجأ بأعداد مــن املزورين 
ومدعي الصلــة به قرابة أو 
نســبا للحصــول على حق 

من هذه امللفات.
لذلك جاء االقتراح بقانون، 
حيث نصــت املــادة األولى 
بإضافة مادة جديدة برقم (٢ 
مكرر) إلــى القانون رقم ١٢ 
لسنة ٢٠٢٠ املشار إليه، مؤكدا 
صاحب امللــف أو من ميثله 
أو يفوضــه قانونا لإلطالع 
علــى كافــة مــا أدرج مبلفه 
مــن مســتندات أو مكاتبات 
وتصحيح وتصويب ما يكون 
قد شابه من خطأ أو استغالل 
أو إدخال بيانات أو أشخاص 
على امللف دون حق أو سند 
بسبب استغالل البعض له 
في غير األحــوال القانونية 
لها أو أنها على غير صلة به.

وجاءت املادة الثانية على 
إصــدار الالئحــة التنفيذية 
بالقانون من الوزير املختص 
مبا يتوافق مع اإلجراء املشار 
إليها بالقانون رقم ١٢ لسنة 

.٢٠٢٠
ونصت املادة الثالثة على 
أن يعمل بالقانون من تاريخ 

نفاذه.

حماية احلق في البيانات اللصيقة باملواطن باعتبارها جزءاً من احلرية الشخصية التي ال يجوز إفشاؤها إال وفقاً ألحكام القانون

د. بدر املالد. حسن جوهر مهلهل املضفد. عبدالعزيز الصقعبيبدر احلميدي

مستنديا صحيحا له وأسرته.
وله بناء على طلب كتابي 
منــه أو مــن ميثلــه أو مــن 
يفوضه احلصــول على أي 
مســتند رسمي مدرج مبلفه 
مع حتديد وجه االســتخدام 

وسنده من القانون.
وتلتزم اجلهة املودع لديها 
أي من امللفات املشــار إليها 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية 
الالزمــة لكل اعتــراض من 
صاحــب امللف علــى أي من 
أو  األوراق  أو  املســتندات 

      شعيب املويزري: عدم حضور احلكومة اجللسة اخلاصة عن «كورونا»
كان متوقعًا ونطالب بتحقيق شامل حول إجراءات مواجهة اجلائحة

هشام الصالح: سجل خاص للمتقاعدين 
الراغبني في وظيفة على بند املكافآت

النائــب د.هشــام  قــدم 
اقتراحا برغبة في  الصالح 
شــأن قيام ديــوان اخلدمة 
املدنية بفتح ســجل خاص 
الراغبــني في  للمتقاعديــن 
وظيفة استشارية على بند 
املكافآت وفقا للشروط، قال 

في مقدمته ما يلي:
تتوجــه دول عدة نحو 
إعــادة تأهيــل املتقاعديــن 
ملواصلة خدمة بلدانهم عبر 
دمجهــم فــي ســوق العمل 
لالســتفادة مــن خبراتهــم 

الوظيفية والفنية وتشجيعهم على مواصلة 
العطاء، وإذا كان هذا األمر قد يقتضي تعديل 
بعض أحكام قانــون التأمينات االجتماعية 
وحتديثه مبا يخــدم املتقاعد ويحافظ على 
توازن نظام التأمينات في آن واحد، فإن ذلك ال 
مينع من اعتماد خطة لالستفادة من مؤهالت 
هذه الشــريحة مبا يحقــق أهدافا اجتماعية 

وتنموية يجب اإلقرار بأهميتها.
إن أعداد املتقاعدين في تزايد السيما مع 
إقرار القوانني املشجعة على التقاعد املبكر، 
ويســتفاد من إحصائيات املؤسســة العامة 
للتأمينات أن العدد املتوقع خالل السنوات 
اخلمس املقبلة قد يصل إلى ٣٥٠٠٠ موظف 
مؤمن عليه، وحسب آخر نشرة إحصائية ربع 

سنوية أبريل/ يونيو ٢٠٢١ 
صدرت عن املؤسسة فإن عدد 
أصحاب املعاشات على قيد 
احلياة مدنيني وعســكريني 
بلغ ١٥٠٢٢٩ من بينهم ٦٠٦١٨ 
إناث، وال شك أن نسبة مهمة 
من هؤالء املتقاعدين التزال 
قادرة على العطاء ومتلك ما 
يكفي من اخلبرات واملهارات 
وال ينقصها احلماس ملواصلة 
العطاء واملساهمة في اجلهود 
التنموية للبالد لتكون سندا 
للمعينني اجلــدد وألجهزة 
الدولــة كافة. ونص االقتــراح على ما يلي: 
قيام ديوان اخلدمة املدنية بفتح سجل خاص 
للمتقاعدين املدنيني والعسكريني الراغبني في 
وظيفة استشــارية على بند املكافآت وذلك 

وفقا للشروط التالية:
- أال يتجاوز عمــر املتقدم ٦٥ عاما عند 

التسجيل.
- أن تتم االستعانة بخدماته من تاريخ 
بداية العمل حلني بلــوغ ٧٠ عاما من العمر 

كحد أقصى.
- أال تقل املكافأة الشهرية عن ١٠٠٠ دينار 

وال تزيد على ٣٠٠٠ دينار.
- احلق في اجلمع بني الراتب التقاعدي 

واملكافأة.

د. هشام الصالح

أسامة املناور:  ما نسبة الكويتيني في «النفط» و«الكهرباء»؟

الصيفي الصيفي يطلب كشفًا مبناقصات النظافة
والصيانة واخلدمات األساسية في «التطبيقي»

وجه النائب أسامة املناور سؤاال إلى 
نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
النفط ووزيــر الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د. محمد الفارس، طالب فيه 
بتزويده وإفادته باآلتي:  نسبة الكويتيني 
العاملني في كل من وزارة النفط ووزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة كل على 
حدة؟ وما اجراءاتكم إلحالل الكويتيني 
وأبناء الكويتيــات محل الوافدين في 
العمل بالوظائــف في كلتا الوزارتني؟ 
وكم تبلغ نسبة العاملني اإلداريني في 

مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها من 
الوافدين؟ وما تخصصاتهم ومجاالت 
عملهم؟ وهل مت اتخاذ قرار بعدم التجديد 
لهم وإحالل الكويتيني وأبناء الكويتيات 
محلهم؟ وما سلطة الوزير جتاه مؤسسة 
البترول وشركاتها في اجراءات تعيني 
الكويتيني وأبناء الكويتيات في الوظائف 
اإلدارية؟ وما الشــواغر الوظيفية في 
الوزارتني ومؤسسة البترول وشركاتها 
التي لم يتم فتح باب التعيني فيها حتى 
اآلن أو قبول طلبات الترشح للوظيفة 

فيها؟ وكم يبلغ عدد الوافدين من غير 
الوظائف االدارية العاملني في مؤسسة 
البترول وشركاتها بحسب كل مؤسسة 
وشركة ومدة التعاقد والتخصص ونوع 
الوظيفة؟ وملاذا لم يتم الربط بني نظام 
املدنية  التوظيف في ديــوان اخلدمة 
البترول وشــركاتها؟ وما  ومؤسسة 
احتياجات كل من وزارة النفط ووزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة ومؤسسة 
البترول وشركاتها كل على حدة للوظائف 

حتى عام ٢٠٢٥؟

وجه النائب الصيفي الصيفي ســؤاال 
إلى وزير التربيــة ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.علي املضف، نص على 
ما يلي: نظرا ملا تعانيه مباني كليات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من ترد 
وانهيار كبير مبنظومة اخلدمات األساسية، 
املتمثلة بالنظافة واملرافق الصحية والصيانة 
باإلضافة إلى الغياب التام للعمالة املختصة، 

وملا كان هذا الوضع املتردي يؤثر سلبيا 
على جودة التعليم وسالمة البيئة الدراسية 
األكادميية، وملا  الكوادر  للطلبة وإنتاجية 
قــد ميثله هذا اإلهمال من فشــل إداري 
وسوء توظيف للمال العام، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  كشف تفصيلي مبناقصات النظافة 
والصيانة واخلدمات األساسية لكليات الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنوات 
اخلمس األخيرة، مع بيان مدة املناقصات 

وقيمتها وبيانات الشركات املتعاقدة.
٢ ـ هل شكلت جلان حتقيق لتقصي 
أسباب اإلهمال في اخلدمات واملناقصات 
املذكورة أعاله؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر 

ونتائج جلان التحقيق.

أسامة املناور

الصيفي الصيفي


