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املجلس أقّر توصيات تخفيف إجراءات «كورونا»

وافق مجلس االمة في جلسته التكميلية امس على توصيات بشأن االجراءات احلكومية اخلاصة باالشتراطات الصحية وقيود السفر املتعلقة بجائحة (كورونا). وتتعلق التوصية االولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير املطعمني. في حني 
تنص التوصية الثانية على االكتفاء باجلرعة الثانية العتبار الشخص محصنا بالكامل فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بني األطفال متلقي جرعة اللقاح وغير املتلقني منهم. أما التوصية الرابعة فنصت على عدم اشتراط احلصول على مسحة (pcr) للمواطنني القادمني إلى الكويت واالكتفاء بعملها 

فور الوصول حتى ال يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها. ووافق مجلس االمة على توصية بتشكيل جلنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى املتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية. كما وافق املجلس على طلب إحالة الكتاب املوجه من وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة محمد الراجحي بشأن التوصيات املقدمة من بعض أعضاء مجلس األمة بشأن التعامل مع ڤيروس (كورونا) املستجد والسالالت املتحورة الى جلنة الشؤون الصحية والعمل البرملانية. ووافق املجلس على احالة تكليف مجلس األمة لديوان احملاسبة بفحص ومراجعة كافة 

مصروفات وإجراءات احلكومة اخلاصة باستخدام األموال العامة واألموال املخصصة ملواجهة أزمة كورونا الى جلنة الشؤون الصحية والعمل البرملانية. كما وافق املجلس على ادراج طلب تشكيل جلنة حتقيق برملانية للتحقيق في األمور املالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت 
خالل فترة جائحة كورونا منذ فترة ١ يناير ٢٠٢٠ إلى تاريخه على جدول اعمال مجلس االمة. كما وافق املجلس في املداولتني األولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية مبا يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق املخالفني وانقضاء 

الدعوى اجلزائية وكافة آثارها. وكان مجلس األمة انتقل إلى مناقشة تقرير جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل البرملانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية. ويقضي القانون بتطبيق أحكام نظام الصلح مقابل 
دفع املخالف مبلغا ماليا يقدر بقيمة ٥٠ دينارا عن كل مخالفة وذلك اسوة ببعض القوانني األخرى ملا له من فائدة لكل من اإلدارة واملخالف. ويؤدي ذلك إلى جتنيب اإلدارة كثرة القضايا وعدم إرهاق القضاء على حساب القضايا األكثر أهمية من جانب وجتنيب املخالف  املثول أمام القضاء بدرجاته 

املختلفة ويحميه من العقوبات املغلظة مبوجب هذا القانون من جانب آخر وبالتالي انقضاء الدعوى اجلزائية وكافة آثارها. وشملت إحدى املواد تطبيق أحكام نظام الصلح مع إعطاء القانون املرونة الكافية ملواجهة التغيرات املستقبلية بشأن ظروف وأوضاع األوبئة واألمراض والسارية عبر إسناد حتديد 
احلاالت التي ال يجوز فيها الصلح ومناذج الصلح واجلهات التي يسدد لها وإجراءاته واألجل الذي يجب أن يؤدي خالله إلى الالئحة التنفيذية لهذا القانون. وأشارت مادة أخرى إلى إعطاء القانون للوزير حق منح صفة الضبطية القضائية «دون اإلخالل بالضبطية القضائية املقررة ألعضاء قوة الشرطة» 
للموظفني الذين يندبهم وزير الصحة في األماكن العامة وذلك الثبات املخالفني ألحكام القانون والقرارات املنفذة له واحلد من ظاهرة انتشار العدوى في املجتمع واحلفاظ عليه. وعن االقتراحات بقوانني بتعديل قانون اخلدمة املدنية مبا يشمل ضمان حق املوظف في االستفادة من اإلجازات 

ومراعاة حقه في حال عدم استعمالها، وافق املجلس على منح احلكومة مهلة شهر بناء على تعهدها إلصدار مرسوم بتعديل القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في اخلدمة املدنية املتعلق بالبدل النقدي لالجازات مع إبقاء القانون على جدول أعمال املجلس. وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة:  سامح عبداحلفيظ  

حقيقية في هذه املؤسسات 
ونســب تعيني الكويتيني 
ال تتجــاوز ١٠٪. ولذلــك 
تقدمت باقتــراح بقانون 
لرفع نســب التكويت في 
املعاهد واجلامعات بحيث 
ال تقل عن ٦٥٪ في القادم 
من السنوات، ونتمنى إقرار 
القانون وتعديل هذا  هذا 
الوضــع، ونتمنى تعاونا 
جــادا خللق فــرص عمل 
حقيقيــة فنيــة أكادميية 
مرتبطــة بإعــداد جيــل 
جديد وترتبط مبوضوع 

التكويت.
٭ وزير التربية والتعليم 
العالــي د.علــي املضــف: 
نحــن مع هذه السياســة 
أول  فــي  وســنعرضها 
اجتماع مع مجلس األمناء، 
وندعم سياســة التكويت 
ونتعــاون معكــم في أي 

طرح بهذا االجتاه.

والــرد أن الوافــدة تأخذ 
بــدل االيجــار والكويتية 
املطلقة ال تصرف لها بدل 
إيجار، وأطالب بصرف بدل 
اإليجار للكويتية املطلقة.
٭ وزيــر التربيــة د.علي 
املضــف: هــذا املوضــوع 
يتعلق بقــرارات مجلس 
اخلدمة املدنيــة وقرارات 

- ســؤال النائــب فرز 
الديحانــي لوزير التربية 
والتعليم عن أسباب امتناع 
وزارة التربية عن صرف 
بعض البدالت للمعلمات.
٭ فرز الديحاني: وجهت 
سؤاال عن املعلمة الكويتية 
ملــاذا ال تأخذ بدل اإليجار 
الوافــدة،  حــال  حالهــا 

مجلس اخلدمة ال تســمح 
لنا بصرف هذا البدل، وإذا 
هناك أي اقتراح فما عندنا 
مانع من التعاون معه في 

هذا الشأن.
- سؤال النائب مبارك 
احلجرف لوزير اخلارجية 
لتزويده بكشــف بأسماء 
املوظفني اإلداريني العاملني 

٭ افتتــح رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن اجللسة 
التكميلية أمس األربعاء ٩ 
فبراير ٢٠٢٢ عند الساعة 
التاســعة والنصــف بعد 
أن كان قــد رفعهــا ملــدة 
نصف ساعة لعدم اكتمال 
النصاب، وتليت أســماء 
احلاضريــن  األعضــاء 
واملعتذريــن والغائبــني 

بدون إذن أو إخطار.

األسئلة

- سؤال النائب حسن 
جوهــر لوزيــر التربيــة 
والتعليم بإجمالي مساحة 
املخصصــة  األراضــي 
والكليــات  للجامعــات 
واملعاهد أو الفروع اخلاصة 

في الكويت.
٭ حســن جوهــر: بعــد 
إقــرار قانــون اجلامعات 
اخلاصة لدينا ١٧ مؤسسة 

اللجنــة اخلارجية في 
الفصل املاضي أقرت كيفية 
إشــراك املواطن الكويتي 
في سفاراتنا في اخلارج، 
وليــس شــرطا أن يأخذ 
الصفة الديبلوماسية وإمنا 
يكفي توظيفه وفتح باب 
رزق له، خالل ٥ ســنوات 
قادمة ستكون هناك أزمة 

أكثر في التوظيف.
استجواب األمس تطرق 
الــى قضيــة من يشــغل 
األماكــن احلساســة فــي 

السفارات والوزارات.
الكتــب  ومــن يطبــع 
الــوزارات  الســرية فــي 
والســفارات غير كويتي، 
وهــذا األمر خطير، أعتقد 
إيجاد فرص عمل للمواطنني 
خاصة بعد استجواب وزير 
اخلارجيــة هو من أوجب 
الواجبات ألننا نتكلم عن 
أمن قومي للبلد، فسنحقق 

في سفارات دولة الكويت 
باخلارج.

٭ مبــارك احلجرف: باب 
الســفارات مفتــوح على 
مصراعيــه، وأعتقــد أن 
أعضاء جلنــة اخلارجية 
ناقشــوا كيفيــة تعيــني 
الكويتيــني في ســفارات 
الكويت باخلارج، خاصة 
التــي تهم األمــن القومي 
للدولــة وائتمان األجانب 
على مثل هذه األمور خطير، 
خاصة في السفارات ذات 
الشــأن، األزمة احلقيقية 
هي أزمة التوظيف، ومن 
إيجــاد فرص  الضروري 
العمــل للمواطنني، وهذه 
املعضلة األساســية لدى 
احلكومــة، ال توجد رؤية 
واضحة عند احلكومة، ما 
يحدث هي «إبر بنادول»، 
غيــر  علــى  وتوظيــف 

التخصص.

الكم  متخصصــة، وهــذا 
الــذي ســاهمت  الهائــل 
الدولــة فــي إجناحه من 
خــالل إعطائهــا األراضي 
املخصصة لهذه املؤسسات 
التعليمية، ومساحتها ٥٠ 
إلــى ١٠٠ ألف متــر مربع 
وهي مســاحات واســعة 
وقيمتها الســوقية عالية 
جدا وتســاهم في إفساح 
املجال أمام التعليم العالي.
هــذه  أن  املالحــظ 
اجلامعات واملعاهد التزال 
بعد مضي أكثر من ٢٠ عاما 
التزال حكرا على القطاع 
اخلاص دون أن تقابل مزايا 
الدولة إعطاء فرص عمل 

للكويتيني.
الكويتيــني  وأعــداد 
احلاصلني على شــهادات 
عليا وانتهــاء بالوظائف 
العامــة، فهــم  اإلداريــة 
ال يجــدون فــرص عمــل 

عيسى الكندري

د.علي املضف

(محمد هاشم)م.أحمد احلمد يطلب احلديث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي وأمني السر فرز الديحاني 

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي مترئساً اجللسة وبجانبه د.أحمد مطيع

أكدت وزارة اخلارجية في بيان لها أنه على 
الرغم من أن االستجواب حق دستوري لعضو 
مجلس األمة ال ينازعه عليه أحد على أن يكون 
وفــق مقتضيات الدســتور والالئحة الداخلية 
ملجلــس األمــة، إال أنها تعرب عن اســتنكارها 
الشديد لعرض املقطع املشني املنسوب زعما إلى 
منتسبي الديبلوماسية الكويتية في جلسة علنية 
ملجلس األمة والذي تنفيه الوزارة نفيا قاطعا 
وما شكله هذا العرض من تشكيك مسبق ودون 
حتقق بكل منتسبي وزارة اخلارجية، خاصة ان 
هذا املقطع مت تداوله تزامنا مع ســير اجللسة 
في العديد من احلســابات الوهمية املشــبوهة 
بوسائل التواصل االجتماعي، األمر الذي يبعث 

على االستغراب والريبة.
كمــا أعربت الــوزارة عن اســتيائها البالغ 
لنشر مثل هذه اإلساءات دون أن يبادر النائب 
املستجوب إلى تزويد الوزارة ببيانات وهوية 
الديبلوماســي الكويتي املقصــود، ملا فيها من 

انتهاك صارخ لقواعد التعامل مع مثل هذه املسائل 
والتي حتكمها أصول شــرعية أوال، وقانونية 
ثانيــا، وأخالقية ثالثا، «نتفــادى فيها جميعا 
اإلضرار بسمعة البالد ومؤسساتها وأفرادها».
وانطالقــا من حرص وزارة اخلارجية على 
كشف احلقيقة ودعما لقيم الشفافية والوضوح 
طلبت الوزارة من مجلس األمة في كتاب رسمي 
أرسل بعيد جلسة أمس األول مباشرة التحقيق 
الفــوري فــي كل جوانــب الواقعــة املزعومة 
واملشاركني فيها وتاريخها للنظر فيما عرضه 
النائب املذكــور وذلك حرصا من الوزارة على 
ســمعة منتسبيها وتبيانا للحقيقة كاملة غير 

منقوصة.
وحول ما ذكره النائب املستجوب عن أعضاء 
ســفارة الكويت لدى كوبــا، أوضحت الوزارة 
أنها على اطالع كامل بكل مالبسات الوضع في 
السفارة، وقد باشرت في حينها اتخاذ اإلجراءات 

القانونية جتاهها وفق ما يلي:

- مت فصــل املوظف احمللي الذي أشــار له 
النائب املستجوب بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢١ أي قبل 

ما يزيد على السنة من تاريخ اليوم.
- شكلت الوزارة عدة جلان حتقيق للنظر 
في هذه املالبســات انتهت بإحالة الواقعة إلى 

النيابة العامة بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢١.
وأكــدت أن الــوزارة مســتمرة فــي متابعة 
هذه املالبســات حلني االنتهاء من استكمال كل 

اإلجراءات القانونية بهذا الشأن.
وشددت على أن ما أشار إليه النائب املذكور 
يتنافى واحلقيقة وفق التفاصيل املشــار إليها 
باتهامه بأن وزارة اخلارجية ال تعلم عما يحدث 
في سفارتها في كوبا أو عدم اتخاذها اإلجراءات 
القانونيــة وفق اللوائح واألنظمــة والقوانني 
املعمول بها في الوزارة، مؤكدة أنها قامت بنقل 
كل أطراف الواقعة إلى ديوان عام الوزارة جراء 

الوقائع املذكورة أعاله.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان احملاسبة، فإن 

وزارة اخلارجية تود التأكيد على التزامها الكامل 
باملعايير احملاسبية وتتعاون بالكامل مع الهيئات 
الرقابيــة وان جميــع املصروفــات لدى وزارة 
اخلارجية تخضع للرقابة املســبقة والالحقة 
ووفق مبــدأ التعاون مع تلــك األجهزة ووفق 
اســتراتيجية مالية تتوافق وتوجهات الدولة 
في ترشــيد اإلنفاق ومبا ال يخل باملســؤولية 
املنوطة بوزارة اخلارجية حفاظا على مكتسبات 
الدولة السياسية ومكانتها اإلقليمية والدولية.
وأضافــت الوزارة انها وفــرت كل الظروف 
والوسائل لتمكني ديوان احملاسبة من مباشرة 
اختصاصاته بفحص كل املصروفات واالستجابة 
لــكل طلبــات ديــوان احملاســبة وتزويدهــم 
بالبيانات واملســتندات إلعــداد تقرير متكامل 
عن كل املصروفات اخلاصة باستخدام األموال 
العامة واألموال املخصصة ملواجهة أزمة كورونا 
وفقا لكتب الوزارة رقم ٤٩٠/٢٧١٦٨ بتاريخ ٢٨ 
أكتوبر ٢٠٢٠ والكتاب رقم ٤٩٠/٢٩٨٤٠ بتاريخ ١٨ 

نوفمبر ٢٠٢٠ والكتاب رقم ٤٩٠/٣٣١٥٤ بتاريخ 
٢٣ ديســمبر ٢٠٢٠ والكتاب رقــم ٤٩٠/٣٤٢٧٩ 
بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والكتاب رقم ٤٩٠/٥٤٩٧ 
بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢١ والكتاب رقم ٤٩٠/١٥٠٧١ 

بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢١.
وقالت إن جميع تلك الكتب تؤكد على التعاون 
الكامل واجلاد والشفاف لوزارة اخلارجية مع 
ديوان احملاسبة مبا فيها متكني ديوان احملاسبة 
وفرقــه من القيام بزيارات ميدانية لكل مرافق 
الــوزارة آخرهــا االجتماع املوســع بتاريخ ١٧ 
نوفمبر ٢٠٢١ مع اإلدارة القنصلية أطلع خاللها 
الديوان علــى كل اإلجــراءات املتبعة في عمل 
اإلدارة عكست مستوى التعاون البناء بني وزارة 

اخلارجية وديوان احملاسبة.
وأشارت إلى انه انطالقا من مبدأ الشفافية 
فإن وزارة اخلارجية ترحب بإحالة املالحظات 
التي وردت باالســتجواب إلــى أي جلنة يراها 

مجلس األمة للتحقيق فيها.

«اخلارجية»: نستنكر التشكيك في كل منتسبي الوزارة من دون حتقق
طلبت من مجلس األمة التحقيق في املقطع املشني املنسوب زعمًا إلى منتسبي الديبلوماسية

الوزارة ترحب بإحالة املالحظات الواردة في االستجواب املقدم من النائب املويزري إلى أي جلنة يراها مجلس األمة للتحقيق فيها

الشحومي راس املال
أثناء حديث النائب د.أحمد مطيع على منصة املقرر متناوال تقرير جلنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل حول قانون البدل النقدي لالجازات الدورية «االستبدال»، 
صعد إلى جانبه وزير العدل جمال اجلالوي للتباحث معه في مواد القانون فطلب 
احلديث من رئيس املجلس مرزوق الغامن من على منصة املقرر، فرد الغامن ممازحا 
اجلالوي: «مو عشــانه ولد عمك تتكلم من منصــة املقرر.. الوزير على ميني منصة 
الرئيس»، وتابع الغامن ممازحا: «وين ما ألتفت أشــوفكم حولي يســاري وجدامي»، 
فحدثه بعض النواب «واللي ميينك» يقصدون نائب الرئيس أحمد الشــحومي، فرد 

الغامن: «عاد هذا راس املال».


