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مهلهل املضف: ما معايير اشتراط اجلرعة الثالثة للسفر..
وهل صدرت القرارات بناء على توصيات اللجنة املختصة؟

مهلهــل  النائــب  وجــه 
املضــف ٨ أســئلة إلــى كل 
مــن نائــب رئيــس مجلس 
الداخليــة  الــوزراء وزيــر 
الشــيخ أحمــد املنصــور، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر النفط وزير الكهرباء 
والطاقة املتجــددة د.محمد 
الفــارس، ووزيــرة الدولــة 
البلديــة وزيــرة  لشــؤون 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفارس، ووزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 
الرشــيد، ووزير األشــغال 
العامة وزير الدولة لشؤون 
الشباب علي املوسى، نصت 

على ما يلي:
سؤاالن إلى وزير الكهرباء واملاء

الســؤال األول، يرجــى 
إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  مــا مدى صحة صرف 
بــدل ســيارة للقياديني في 
الكهربــاء واملــاء مع  وزارة 
تخصيص ســيارات لهم في 
الوقت نفســه؟ إذا كان ذلك 
صحيحــا، فيرجى تزويدي 
بالسند القانوني لهذا الصرف 

والتخصيص.
تفصيلــي  كشــف  ـ   ٢
يتضمن جميع املخصصات 
املالية واملميــزات والبدالت 
التــي تصرفهــا الــوزارة أو 
مجلــس الــوزراء للقياديني 

في الوزارة.
الســؤال الثانــي: يرجى 
إفادتــي وتزويــدي باآلتي، 

مشفوعا باملستندات:

ســفر بعض املواطنني غير 
احملصنني خارج البالد على 
الرغم من إصدار قرار في هذا 

األمر؟
٥ ـ ملاذا يجبر املواطنون 
على إجراء مسحة كوفيدـ ١٩ 
ودفع رسومها على الرغم من 
تلقيهم ثالث جرعات من لقاح 

كورونا؟
الســؤال الثانــي: يرجى 
إفادتــي وتزويــدي باآلتي، 

مشفوعا باملستندات:
ـ هــل وقعــت اإلدارة   ١
املدنــي  العامــة للطيــران 
عقودا مع شــركة (املشاريع 
املتحــدة للخدمــات اجلوية 
(يوبــاك) عن طريــق األمر 
املباشــر أو مناقصة أو على 
سبيل األوامر التغيرية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فكم 
قيمتهــا؟ ومــا مدتها؟ وماذا 
تورد هذه الشــركة لصالح 
اإلدارة؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئية عن جميــع العقود 
املبرمة بني اإلدارة والشركة 

املذكورة أعاله.
٢ ـ مــا معاييــر توقيــع 

٤ ـ هــل توجــد أي أوامر 
تغييرية طــرأت على العقد 
بني وزارة األشــغال العامة 
واجلهــة املنفــذة؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجــاب، فما هي؟ 
وإذا كانت اإلجابة النفي، فما 
خطة الوزارة في تنفيذ العقد؟
٥ ـ هل يوجد تقييم أداء 
للوزارة أو أي مالحظات من 
جهاز متابعة األداء احلكومي؟

٦ـ  ما املوعد النهائي املقرر 
حســب العقد النتهاء تنفيذ 
مشــروع إصــالح وتعديــل 
طريق امللــك فيصل باجتاه 
مطار الكويت الدولي مدخل 
جســر خيطان؟ وهل يوجد 
موعد جديد؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، يرجى ذكر األسباب.
٧ ـ كــم عــدد احلــوادث 
املرورية منــذ بداية صيانة 

الطريق والعمل به؟
٨ ـ ما دور الوزارة جتاه 
هذه احلــوادث؟ وهل تنوي 
الوزارة تعويض املتضررين؟
الســؤال الثانــي: يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ ما ســبب التأخير في 
تنفيذ مشروع إصالح وتعديل 
اخلط الفاصل من طريق امللك 
فهد باجتاه شاليهات بنيدر 

بني طريق رقم ٢٥٨ و٢٦٤؟
٢ ـ مــا الشــركة املنفــذة 
للمشــروع؟ مــع تزويــدي 

بصورة ضوئية من العقد.
٣ ـ هــل توجد أي غرامة 
في حــال تأخر املقــاول في 
إجناز املشــروع خالل املدة 
الزمنية احملددة حسب العقد؟ 
إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، 
فهل طبق هــذا النص؟ وإذا 

اإلدارة العامة للجمارك؟
٢ ـ كشف تفصيلي يبني 
عدد املوظفني املستحقني لبدل 
التدقيق اجلمركي وأسماءهم 
ومســماهم الوظيفــي منــذ 

٢٠١٨/٤/١ حتى اآلن.
التــي  البــدالت  ـ مــا   ٣
يســتحقها املوظفــون بعــد 
التســكني بصفــة مدقق في 
مكتــب تبــادل املعلومــات 

االستخباراتية؟
٤ ـ صــورة ضوئية عن 
كتاب إدارة الشؤون اإلدارية 
رقــم ٢٤٣٤/٨/٢ الــذي صدر 
فــي تاريــخ ٢٠٢١/٨/٣٠ في 
شأن موضوع اختصاصات 
إدارة مكتب تبادل املعلومات 

االستخباراتية.
٥ ـ هــل تصــرف جميع 
البــدالت جلميــع املوظفــني 
في مكتــب تبادل املعلومات 
االســتخباراتية؟ إذا كانــت 
اإلجابة النفــي، فما املعايير 
التي استندت إليها اإلدارة في 

عدم صرف البدالت؟
٦ ـ هل يوجــد موظفون 
حتت مسمى «مدقق جمركي» 
لــم تصــرف لهــم البــدالت 
التــي يســتحقها املدقق في 
مكتــب تبــادل املعلومــات 

االستخباراتية؟
سؤال إلى وزير الداخلية

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

تأثيــث  آليــة  مــا  ـ   ١
زنازين السجون وتزويدها 

باملستلزمات؟
٢ـ  مــا مدى صحة متكني 
بعض املســاجني من تأثيث 

العقود مع الشركة املذكورة 
أعاله؟ وهل يتقاضى الوسيط 
أي عموالت نظير دخول أي 

شركة لإلدارة؟
٣ـ  ما اخلدمات التي تقدمها 
الشــركة لإلدارة؟ وما مدى 

االستفادة منها؟
٤ـ  هل هناك الئحة لتنظيم 
أسعار املواقف في T١ ـ T٤؟

٥ـ  ما سبب زيادة األسعار 
في املواقف املذكورة أعاله؟ 
ومــا معاييــر حتديــد هذه 
األسعار؟ وما السند القانوني 

لتحديدها؟
٦ ـ كشــف تفصيلي عن 
 (Tـ ٤ T١) أسعار املواقف في
منذ ســنة ٢٠١٨ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
سؤاالن إلى وزير األشغال

الســؤال األول: يرجــى 
إفادتــي وتزويــدي باآلتي، 

مشفوعا باملستندات:
١ ـ ما ســبب التأخير في 
تنفيذ مشروع إصالح وتعديل 
طريق امللــك فيصل باجتاه 
مطار الكويت الدولي مدخل 

جسر خيطان؟
٢ ـ مــا الشــركة املنفــذة 
للمشــروع؟ مــع تزويــدي 

بصورة ضوئية من العقد.
٣ ـ هــل توجد أي غرامة 
في حــال تأخر املقــاول في 
إجناز املشــروع خالل املدة 
الزمنية احملددة حسب العقد؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
هــل طبق هذا النــص؟ وإذا 
كانــت اإلجابــة بالنفي، فما 
التعويضــات أو العقوبــات 

املقررة في حال التأخير؟

كانــت اإلجابــة النفــي، فما 
التعويضــات أو العقوبــات 

املقررة في حال التأخير؟
٤ ـ هــل توجــد أي أوامر 
تغييرية طــرأت على العقد 
بني وزارة األشــغال العامة 
واجلهــة املنفــذة؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجــاب، فما هي؟ 
وإذا كانت اإلجابة النفي، فما 
خطة الوزارة في تنفيذ العقد؟

٥ ـ هل يوجد تقييم أداء 
للوزارة أو أي مالحظات من 
جهاز متابعة األداء احلكومي؟

٦ـ  ما املوعد النهائي املقرر 
حســب العقد النتهاء تنفيذ 
مشروع إصالح وتعديل اخلط 
الفاصل من طريق امللك فهد 
باجتاه شــاليهات بنيدر ما 
بني طريق ٢٥٨ و٢٦٤؟ وهل 
يوجد موعد جديد؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى ذكر 

األسباب.
٧ ـ كــم عــدد احلــوادث 
املروريــة منذ بداية نشــأة 
الطريــق املقطــوع املذكــور 

أعاله؟
الــوزارة  دور  مــا  ـ   ٨
بخصوص إنشاء هذا الطريق 
املقطــوع وال يوجد فيه أي 

لوحات إرشادية؟
سؤال إلى وزير املالية

فيما يخص اإلدارة العامة 
للجمــارك، يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
ـ كــم عــدد املوظفــني   ١
الذين يعملــون حاليا حتت 
مســمى «مدقــق جمركــي» 
في مكتــب تبادل املعلومات 
االســتخباراتية (RILO) في 

زنازينهم وتزويدها بأدوات 
إلكترونيــة وأجهزة هواتف 
دون غيرهــم مــن املتهمــني 

واملدانني اآلخرين؟
٣ ـ ما املعايير التي على 
أساسها حتدد املسموحات في 
دخول الســجن املركزي من 
مالبــس، وأجهزة كهربائية، 
ومستلزمات غذائية، وغيرها 

من مستلزمات؟
٤ ـ ما مدى صحة دخول 
إحدى الشركات املتخصصة 
بالتأثيث إلى السجن املركزي 
وتأثيث أحد العنابر اخلاصة 
الســجناء املوجودين  بأحد 
فيها؟ إذا كان ذلك صحيحا، 
يرجى تزويدي باسم السجني 
وأســباب الســماح والسند 

القانوني للسماح بذلك.
٥ ـ ما أسباب التمايز في 
التعامــل مــع الســجناء في 
املؤسسات اإلصالحية؟ مع 
تزويدي بأســماء املساجني 
الذيــن ســمح لهــم بتأثيث 
زنازينهــم اعتبارا من يناير 
٢٠١٦ حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
٦ـ  ما مدى صحة السماح 
الســجناء بااللتقاء  لبعض 
مباشــرة مــع ذويهــم دون 
غيرهم من السجناء اآلخرين 
حيــث ســمح للبعض منهم 
بالتواصل عن طريق هاتف 

السجن املركزي فقط؟
٧ ـ ما تصنيف الســجن 
املركزي للكويــت عامليا في 

جانب حقوق اإلنسان؟
٨ـ  صــورة ضوئيــة عن 
الئحــة جميع املســتلزمات 

واملرفقات في كل زنزانة.

سأل عن أسباب التأخير في تنفيذ مشروع إصالح وتعديل طريق امللك فيصل باجتاه مطار الكويت الدولي

مهلهل املضف

١ـ  هل حدثت أي حرائق في 
مخازن وزارة الكهرباء واملاء 
خالل الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى 
تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 
قرارات تشكيل جلان التحقيق 
اخلاصة بتلك احلرائق، مع 
محاضر تلك اللجان ونتائج 
التحقيقات واملتسببني بتلك 

احلرائق.
٢ـ  مــا العقوبات املوقعة 
على املتسببني؟ وكم القيمة 
املالية للمواد التي تعرضت 

لتلك احلرائق؟
٣ ـ صــورة ضوئيــة من 
التقارير الصــادرة عن قوة 
اإلطفاء العام واخلاصة بتلك 

احلرائق.
سؤاالن إلى وزير البلدية

السؤال األول: استنادا إلى 
قرار اإلدارة العامة للطيران 
املدنــي الصادر فــي تاريخ 
رقــم  تعميــم   ٢٠٢١/١٢/٢٣

.(٢٠٢١/٣٦)
إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي، مشفوعا باملستندات:
١ ـ مــا املعايير التي على 
أساســها صدرت قرارات في 
شأن اشتراط اجلرعة الثالثة 

للسفر خارج البالد؟
٢ ـ هــل صدرت القرارات 
بناء علــى توصيات اللجنة 

املختصة بأزمة كورونا؟
٣ ـ هــل توجد توصيات 
من مجلس الوزراء أو وزراء 
الصحــة حول إصــدار هذه 

القرارات؟
خبــر  صحــة  مــا  ـ   ٤

شعيب املويزري: هل اللقاحات املستخدمة
ملكافحة ڤيروس كورونا ومتحوراته آمنة؟

وجــه النائــب شــعيب 
املويزري ســؤاال إلى وزير 
الصحة د.خالد السعيد، نص 

على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- هل تطعيم كوفيدـ١٩ 

إجباري أم اختياري؟
٢- هــل طلبــت وزارة 
الصحة من مجلس الوزراء 
منع ســفر غير املطعمني؟ 
وهــل طلبــت الــوزارة من 
الــوزراء وبعض  مجلــس 
اجلهات احلكومية التضييق 

على غير املطعمني؟
٣- هل تضمن اللقاحات 
املســتخدمة فــي التطعيم 
احلماية جلميــع املطعمني 
كورونــا  ڤيــروس  مــن 
(COVID-١٩) ومتحوراته؟ 
وكم نســبة احلمايــة التي 

توفرها هذه اللقاحات؟
اللقاحــات  هــل   -٤
املستخدمة ملكافحة ڤيروس 
آمنة  كورونــا ومتحوراته 
وليســت لها أي أضرار أو 

آثار جانبية؟
٥- هل حصلت الوزارة 
من الشركات املصنعة لهذه 
اللقاحات على ما يؤكد علميا 
فعاليــة اللقاحــات وعــدم 
وجود أي أضرار حالية أو 
مستقبلية على مستخدميها؟
خضعــت  هــل   -٦
لقاحات مكافحــة ڤيروس 
كورونا ومتحوراته جلميع 
اإلجراءات املتبعة لترخيص 
اســتخدامها قانونيا؟ وهل 
جتــاوزت تلــك اللقاحــات 
التقييم القانوني؟ وفي حال 
حصولها على املوافقات، ما 
نوع هذه املوافقات؟ وهل هي 
لالستخدام الطارئ أم الدائم؟ 
مــع تزويــدي بالدراســات 
والتجــارب  واألبحــاث 
السريرية وغير السريرية 
وكل ما يثبت فعالية وسالمة 
اللقاحات  اســتخدام هــذه 
النهائية  املوافقات  وجميع 

لترخيص استخدامها.
٧- هــل يفصــح عــن 
محتويــات اللقــاح ملتلقي 
التطعيم)  التطعيم (قبــل 
وآثــاره اجلانبيــة وفقــا 

املنتجــة لهــذه اللقاحــات 
(فايزر - موديرنا وغيرهما) 
وكميــات اللقاحــات؟ وهل 
العقــود  تلــك  تضمنــت 
جميع النشرات والضمانات 
الصحيــة الســتخدام تلك 
املنتجات املتعلقة بڤيروس 
كورونا ومتحوراته؟ وهل 
كان الشــراء بشكل مباشر 
من الشــركات املصنعة أم 
عبر وكالء أو وسطاء؟ مع 
تزويدي بصورة ضوئية من 
هــذه العقود وكل البيانات 

املالية والفنية لكل عقد.
١٣- كــم عــدد املرضــى 
املصابني بڤيروس كورونا 
كل  فــي  أدخلــوا  الذيــن 
مستشفى من املستشفيات 
التابعة للوزارة في الفترة 
٢٠٢٠/٤/١ حتــى ٣٠  مــن 
نوفمبــر ٢٠٢١؟ وكــم عدد 

املتعافني منهم؟
الذيــن  ١٤- كــم عــدد 
أصابهم ڤيروس كورونا أو 
متحوراته من غير املطعمني 

حتى اآلن؟
الذيــن  ١٥- كــم عــدد 
أصابهــم ڤيــروس كورونا 
أو متحوراته من املطعمني 
الذين تلقــوا جرعة واحدة 
أو جرعتني أو ثالث جرعات 
حتــى اآلن؟ مــع تزويــدي 
بجــدول إحصائــي يضمن 
األعداد لكل فئة مطعمة وفقا 

لعدد التطعيمات.
١٦- كــم عــدد املتوفني 
أو  كورونــا  بڤيــروس 
متحوراتــه؟ وهل الوفيات 
ناجتــة عن هــذا املرض أم 
بسبب اســتخدام اللقاح أم 
ناجتــة عــن البروتوكــول 

إلى خطورة اللقاح ومكوناته 
وعدم فاعلية تلك اللقاحات، 
ومبــا أن هذا األمــر يتعلق 
باملصلحة العامة، فهل تابعت 
الــوزارة وتقصت احلقائق 
حول هذا األمر حرصا منها 
علــى أداء واجباتهــا جتاه 

املواطنني واملقيمني؟
علــى  اإلجبــار   -٢١
التطعيــم والتضييق على 
الشــعب يخالــف املبــادئ 
األساسية حلقوق اإلنسان 
العاملية ويخالف املعاهدات 
الدولية وكل  واالتفاقيــات 
ما يخالف ذلك يســيء إلى 
ســمعة دولة الكويت، فمن 
يتحمل مســؤولية اإلساءة 
إلى سمعة دولة الكويت في 

احملافل الدولية؟
أثيــرت عالمــات   -٢٢
اســتفهام حــول منظمــة 
الصحة العاملية ومسؤوليها، 
ومبا أنكــم الوزير احلالي 
لوزارة الصحة فقد ســبق 
تصريحكــم قبــل توليكم 
الوزارة بأن «البنك الدولي 
مثل منظمة الصحة العاملية 
مضارهــا علينــا أكثــر من 
فوائدهــا» (٢٤ مايو ٢٠١٧) 
والتصريح التالي مبناسبة 
يوم الصحــة العاملي الذي 
يوافق إنشاء منظمة الصحة 
العاملية «للعلم هذه املنظمة 
من أهم معوقات تقدم الصحة 
بالعالــم الثالــث كما األمم 
املتحدة للسياسة والسالم. 
دول العالم املتقدم ال تعير 
أبريل  انتباهــا». (٧  لهمــا 
٢٠١٨) فهل هــذه القناعات 
التي أعلنت سابقا سيكون 
لهــا األثر فــي تصحيح ما 
يجري من كارثة ضد الدولة 

والشعب الكويتي؟
٢٣- هل هناك ما يثبت 
اختبــار  نتائــج  صحــة 
(PCR)؟ وما رأي املسؤولني 
املختصني في الوزارة حول 
ما جاء فــي اخلبر الصادر 
من مركز مكافحة األمراض 
 centers for disease control
and prevention (CDC) بأن 
اختبار (PCR) سيلغى لعدم 
صحــة نتائجه فــي معظم 

احلاالت؟

املستخدم؟
١٧- لوحــظ فــي اآلونة 
معــدل  تزايــد  األخيــرة 
اإلصابات للحاالت اليومية 
من (١٥٠ إلــى ١٩٨ إلى ٣٩٩ 
إلــى ٥٥٤ إلــى ٩٨٢ ثم إلى 
٣٦٨٣)، فما نسبة املطعمني 
(جرعة واحدة أو جرعتني 
أو جرعة تنشيطية ثالثة) 
من هذه احلاالت املصابة منذ 
٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ حتى اآلن؟
مــا  بعــد ظهــور   -١٨
يسمى «اوميكرون» أظهرت 
اإلحصائيات الرســمية في 
أملانيا أن ٩٥٪ من املصابني 
هــم مــن املطعمــني و٢٨٪ 
منهم مــن الذيــن تطعموا 
بثــالث جرعــات، بينمــا 
نسبة املصابني بأوميكرون 
مــن غيــر املطعمــني تبلغ 
٤٫٤٢٪، وهــذا مؤشــر يدل 
على عدم فعالية اللقاحات 
ويؤكد أضرار اســتخدامها 
واملؤشــر اآلخــر إصابتكم 
بڤيروس كورونا على الرغم 
من تلقيكــم ثالث جرعات، 
فهل درســت الــوزارة تلك 
اإلحصائيات واملعلومات؟ 
وهل تستطيع الوزارة تأكيد 
أن اللقاحــات ليســت لهــا 
أضرار وال عالقة لها بشكل 
مباشــر أو غير مباشر في 
ظهور آثار جانبية أو وقوع 
الوفيات بني املطعمني؟ وهل 
اتخذت الــوزارة اإلجراءات 
الالزمة وعملت الدراســات 
املطلوبة ملعرفة األســباب 
لتلك األضــرار والوفيات؟ 
وهل مرتبطة بتلقي اللقاح 
أم أســباب أخــرى؟ مــع 
تزويدي بصــورة ضوئية 
من الدراســات واإلجراءات 

- إن وجدت.
١٩- هل شكلت الوزارة 
جلنــة لتقصــي األضــرار 
الناجتة عن استخدام اللقاح 
إذا  واملرتبطــة بالتطعيم؟ 
كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 
يرجى تزويدي مبا يفيد ذلك.

٢٠- هنــاك الكثيــر من 
املختصــني فــي املجــاالت 
الطبية املختلفة حول العالم 
والذين أشاروا في ندواتهم 
ومحاضراتهم وتصريحاتهم 

استفسر إن كانت لها آثار جانبية أم ال

شعيب املويزري

للمبــدأ العاملــي «املوافقــة 
املســتنيرة»؟ وهــل تؤخذ 
موافقة خطية من الذين مت 

تطعيمهم؟
٨- هل اكتشفت الوزارة 
أو وردت إليها أي شكاوى أو 
معلومات أو احصائيات عن 
ظهور آثار أو أعراض على 
مســتخدمي تلك اللقاحات 
أو حــاالت وفيات مرتبطة 

باستخدام هذه اللقاحات؟
٩- منــى إلــى علمي أن 
الشــركات املصنعــة لهذه 
اللقاحــات (شــركة فايزر 
وشركة موديرنا) قد سبق 
مســاءلتهم قضائيــا فــي 
الواليات املتحدة وغيرها من 
الدول بتهم الغش والرشوة 
وما نتج عن استخدام بعض 
األدوية املصنعة عندهم، فهل 
لدى الوزارة علم بذلك؟ إذا 
كانــت اإلجابــة باإليجــاب 
فكيف اعتمد استخدام أدوية 
مصنعة من شركات متهمة 
بالرشوة والغش وأجبرت 
على دفع املليارات لتعويض 
املتضرريــن من اســتخدام 

بعض منتجاتهم الطبية؟
١٠- ما البروتوكول الذي 
تســتخدمه الوزارة لعالج 
املصابني بكورونا منذ بداية 
الوباء حتــى تاريخ ورود 
هذا الســؤال؟ وما األسس 
الطبية العاملية الســتخدام 
هــذا البروتوكــول؟ وهــل 
أجريت أي تعديالت على هذا 
البروتوكول؟ مع تزويدي 
بجميع املستندات املرتبطة 
باستخدام هذا البروتوكول 
وأي تعديالت أجريت عليه.

١١- هل شكلت جلنة من 
املختصــني ملواجهــة وباء 
كورونــا؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بتاريخ تشــكيلها وأسماء 
أعضائها ومؤهالتهم العلمية 
واختصاصاتهــم ومهامهم 
وجميع القــرارات املتعلقة 
بتشكيلها وصورة ضوئية 
من القــرارات والتوصيات 
الصــادرة من هــذه اللجنة 

ومحاضر اجتماعاتها.
١٢- مــا العقــود التــي 
وقعتها الوزارة مع الشركات 

هل طلبت وزارة الصحة من مجلس الوزراء واجلهات احلكومية منع سفر غير املطّعمني والتضييق عليهم؟

كم عدد املرضى املصابني الذين أدخلوا املستشفيات في الفترة من ٢٠٢٠/٤/١ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١؟ 

رفضه حرية شخصية

هشام الصالح: هل لدى «الصحة» خطة
جلذب الكويتيني للمهن التمريضية؟

النائب د.هشــام  وجــه 
الصالح ســؤاال إلــى وزير 
الصحة، قال في مقدمته: تقوم 
التمريضية بدور  الكــوادر 
مهم جدا في مساندة القطاع 
الطبي والنهوض مبستوى 
اخلدمة الصحية، وقد تعاظم 
هذا الدور في ظروف انتشار 
جائحة كورونا حيث تزايدت 
احلاجــة إلى األطقم الطبية 
والتمريضيــة التي تتحمل 
أعباء ومسؤوليات مضاعفة 

في الصفوف األمامية.
في هذه الظروف الصعبة حيث ال تتجاوز 
نسبة التكويت في القطاع الصحي ٤٪ـ  وهي 
األقل في جميع الوظائف احلكومية ـ يشهد 
القطاع مؤشرات أزمة عميقة فقد استقال نحو 
١٦٠٠ ممــرض وممرضة منذ ظهور اجلائحة 
حيــث انخفضت نســبة شــاغلي الوظائف 
الصحية خالل ١٥ شــهرا مبا ال يقل عن ١٠٪ 
وأخيرا مت اإلعالن عن إنهاء تعاقد نحو ٦٠٠ 
آخرين من قبل الشركة املتعاقدة مع وزارة 
الصحــة، األمر الذي ينــذر بعجز في توفير 
الكوادر التمريضية باملستشــفيات واملراكز 
الصحيــة ويقتضــي من الــوزارة التعجيل 
باتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة للتجاوب 
مع عدد من املطالب املســتحقة التي أعلنت 
عنها «جمعية التمريض» نذكر منها:  العودة 
للتعاقد املباشر مع املمرضني. وإجبار الشركات 
على دفع مستحقات الكوادر التمريضية كاملة. 
ووضــع خطة عاجلة جلذب الكويتيني ملهن 
التمريض. ووقف التنفيع والتالعب ومعاقبة 
املقصريــن. والتعامل بشــفافية بخصوص 
توفيــر الكــوادر الطبية. وإقــرار املزيد من 

احلوافز املستحقة للكوادر التمريضية. 
وطالــب تزويــده وإفادتــه باآلتــي: مــا 
مبررات تراجع الوزارة عن أســلوب اختبار 

الكفاءات التمريضية من قبل 
جلان مختصة توفدها لهذا 
الغرض النتقــاء املمرضني 
واملمرضات والتعاقد املباشر 
معهم؟ وما الشــروط التي 
الوزارة  تتعهد مبقتضاهــا 
لشــركات محليــة التعاقــد 
مــع املمرضــني واملمرضات 
كافــة  ضمانهــا  ومــدى 
املالية والوظيفية  حقوقهم 
ومنحهم نفس مزايا زمالئهم 
العاملني مباشرة مع الوزارة 
وحمايتهم من أي استغالل أو 
ابتزاز؟ وملاذا لم تتدخل الوزارة للتحقيق في 
شكاوى املمرضني واملمرضات املتعاقدين مع 
الشركة بخصوص تأخرها في سداد رواتبهم 
وسوء ظروف عيشهم ومساومتها لهم بتأدية 
مبالغ مالية نظير نقلهم للعمل مباشرة في 
الصحــة أو احلصول على التنازل وحتويل 
اإلقامة؟ وهل لدى الوزارة خطة عاجلة لضمان 
اســتمرار الرعاية الصحية بأجود أشــكالها 
إزاء ظاهــرة مغــادرة اخلبرات ومــا لها من 
انعكاس ســلبي على اخلدمــات املقدمة في 
املراكز واملستشفيات لضمان استقرار النظام 

الصحي بالبالد؟
أال تعتزمون إعادة النظر أو التخلي عن 
استقدام اخلبرات التمريضية بواسطة التعاقد 
مع الشركات بعدما تبينت سلبياته الكثيرة 
كعدم االســتقرار الوظيفي وانعدام احلوافز 
املالية وحرمــان املعنيني من مســتحقاتهم 
وتعرضهم لالبتزاز؟ وارجو تزويدي ببيانات 
مقارنة بني كلفة التعاقد املباشر مع الكوادر 
التمريضية وكلفة التعاقد مع شركة محلية 
وانعــكاس ذلك على انتظام وجودة اخلدمة 
الصحيــة؟ وهل لدى الــوزارة خطة جلذب 
الكويتيني للمهن التمريضية؟ وما تفاصيلها 

إن وجدت؟

د.هشام الصالح 

الشاهني لـ «األنباء»: منع اإلجبار على اللقاح
رشيد الفعم

النائــب أســامة  أكــد 
الشاهني ضرورة استجابة 
احلكومــة القتراحه حول 
كفالــة وحمايــة احلريــة 
الطبيــة مــن خــالل منع 
اإلجبار على تلقي اللقاح، 
وكفالــة اإلعفــاء مبوجب 
مســحات لغيــر الراغبني 
في تلقي اللقاح، الى جانب 
كفالة مسار اإلعفاء الطبي 
عــن التطعيم، وذلك فيما 

يتعلق بدخول املرافق العامة، أوالتعيني 
في الوظائف العامة. 

وقال الشاهني في تصريح لـ «األنباء»، 
إن اإلجبــار على تلقي لقاح «كورونا» أو 
ربطــه بدخول املرافق العامة، أو التعيني 
في الوظائف العامة يخالف املبدأ العام في 
حفظ احلريات، مشيرا إلى أنه كانت هناك 

ضرورة ملحــة في بداية 
اجلائحة للتطعيم وتلقي 
اللقاحــات للوصــول إلى 
املناعــة املجتمعية بتلقي 
اللقــاح لنســبة تقــارب 
الـــ(٧٠٪) مــن الســكان. 
اهللا  بفضــل  وأضــاف: 
ثــم بجهــود العاملني في 
وزارة الصحــة والكوادر 
الطبية في مختلف مراكز 
التطعيم، جتاوزت الكويت 
تلك النسبة منذ فترة قبل 
ظهور املتحورات اجلديدة 

للڤيروس.
وأوضح أنه بالنسبة لبعض املواطنني 
واملقيمني املمتنعني عن التطعيم ألسباب 
صحية أو غيرها ســواء لهم أو ألبنائهم 
دون سن البلوغ، تقوم جهات في الدولة 
مبنع من لم يتلقوا اللقاح من الدخول إليها 
أو التعيني فيها، وهو ما نطالب بإلغائه.

أسامة الشاهني


