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الغامن يستقبل سفير تونس
استقبل رئيس مجلس األمة مــرزوق علي الغامن في مكتبه أمس سفير 
جمهورية تونس لدى دولة الكويت احمد بن صغير، وحضر اللقاء النائب 

خلف دميثير العنزي.

الدالل يقترح إقرار كادر لـ »هيئة 
التمريض الكويتية«  ويسأل وزير 

الصحة عن »سرطان الثدي«
 أعلن النائب محمد الدالل 
عــن تقدميه اقتراحا برغبة 
ــــراد هيئة  ــــرار كــــادر ألف إلق
التمريض الكويتيني، وإعادة 
ــي تشكيل الهيكل  الــنــظــر ف
التنظيمي إلدارة اخلدمات 
التمريضية.ونص االقتراح 

على ما يلي:
 تعد مهنة التمريض من 
التخصصات النادرة والشاقة 
واملطلوبة بشدة في الكويت، 
وقد واجهت تلك املهنة العديد 
مــن الصعوبات واملعوقات 
التي هدمت أركانها وكيانها 
ما أدى إلــى عــزوف وتسرب 
من هــذه املهنة غير اجلاذبة 
خاصة من الكوادر الوطنية 
ألسباب عديدة أبرزها ضعف 
اهتمام الدولة بهذه الشريحة 
ــا نــتــقــدم  ــن ــإن املـــهـــمـــة.لـــذا ف

باالقتراح برغبة التالي :
 1 - إعادة النظر في تشكيل 
الــهــيــكــل التنظيمي إلدارة 
اخلــدمــات التمريضية في 
الـــوزارة واملناطق الصحية 
حــيــث تــعــود نــشــأة إدارة 
اخلدمات الطبية لعام 1987م 
والتي يرى فيها قصور واضح 
ـــدم اســتــيــعــاب لــلــكــوادر  وع
الــكــويــتــيــة فـــي الــتــمــريــض 
مبختلف فئاتهم، وقــد بات 
ــا الستيعاب  ــروري األمـــر ض
االفــتــتــاحــات والــتــوســعــات 
اجلـــديـــدة مــن مستشفيات 

ومراكز صحية.
 2 - تفعيل آلية الترشح 
ـــة  ـــي ـــراف لــلــمــنــاصــب اإلش
والقيادية وذلك طبًقا لشروط 
ومــعــايــيــر وآلــيــة معتمدة 
ــي إدارة قطاع  للمنصب ف

التمريض.
ــــرار كــــادر ألفـــراد  3 - إق
الهيئة التمريضية الكويتيني.

 4 - توفير حوافز وامتيازات وباألخص تشجيع املواطنني للتوجه 
إلى دراسة التمريض واالنخراط في مهنة التمريض في القطاع الطبي 

احلكومي واستمرار دعم هذه الشريحة 
كما  وجه النائب محمد الدالل سؤاال إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل 
احلمود، عن دور الوزارة في التوعية اإلعالمية للجمهور بشأن أمراض 
سرطان الثدي واآلثار احملتملة لزراعة احلشوات وصور الوقاية من تلك 

األمراض.
ونص السؤال على ما يلي:لدولة الكويت أدوار في التصدي ألمراض 
السرطان بصوره املختلفة، ويعد سرطان الثدي النوع األكثر انتشارا 
بني النساء على مستوى العالم ونسب اإلصابة به في الكويت والعالم 
متساوية، األمر الذي يتطلب التصدي اجلاد والسعي لتقليل أسباب 
املــرض والنجاح في عــالج املصابات بــه، وتوفير العناية الصحية 
املناسبة في املستشفيات الكويتية ملكافحة سرطان الثدي.لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - آخر االحصائيات لعدد احلاالت املصابة بسرطان الثدي في دولة 
الكويت، وهل تراجع العدد خالل السنوات اخلمس السابقة؟ إذا كانت 

اإلجابة اإليجاب، فيرجى ذكر األسباب.
ــاالت اإلصــابــة بسرطان الليمفوما )alcl( املصاحب   2 - عــدد ح
لعمليات زراعة حشوات السيليكون ملرضى سرطان الثدي لدى النساء 

في السنوات اخلمس السابقة.
 3 - عــدد احلــشــوات التي طلبت مــن مستشفيات وزارة الصحة 

واستخدمت، وأنواعها ومصانعها خالل السنوات اخلمس السابقة.
 4 - هل يوجد سجل وطني لدى الــوزارة أو في أي جهاز بالدولة 
ببيانات املرضى واألجــهــزة الطبية املــزروعــة لــدى املرضى في دولة 

الكويت ومنها حشوات الثدي؟
 5 - ما اآللية املتبعة في الوزارة ملراقبة جودة احلشوات املستوردة 

من اخلارج ومدى مطابقتها للمعايير الطبية الدولية؟
 -6 هل ُشكلت في الوزارة جلنة فنية أو طبية لدراسة اآلثار اجلانبية 
احملتملة للحشوات املستخدمة في زراعة حشوات السيليكون ملرضى 

السرطان أو غيرهم؟
 7 - هل توجد معايير دولية طبية من منظمات دولية معتمدة بشأن 
التعامل مع أنــواع سرطان الثدي وعــالج املــرض بزراعة احلشوات؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى ذكر تلك املعايير ومدى التزام دولة 

الكويت بها.
 8 - ما دور الوزارة في التوعية اإلعالمية الطبيعة للجمهور بشأن 
أمراض سرطان الثدي واآلثار احملتملة لزراعة احلشوات وصور الوقاية 

من تلك األمراض؟

محمد الدالل

أكد عدم استفادة الدولة من توظيف املواطنني أصحاب الكفاءات في تلك اجلهات رغم مساهماتها املادية الكبيرة

12 وزيرًا عن مساهمات الكويت البابطني يسأل 
في الهيئات واملنظمات اخلارجية

أعلن النائب عبد الوهاب البابطني عن 
توجيه سؤال برملاني إلى 12 وزيرا في 
احلكومة حــول مــدى استفادة الكويت 
من مساهماتها في الهيئات واملنظمات 
الدولية والعربية واإلقليمية واإلسالمية 

مبا يحقق املصلحة العامة.
وقال البابطني في مقدمة سؤاله : تسهم 
دولة الكويت من خالل انضمامها للعديد 
من املنظمات والهيئات الدولية والعربية 
واإلقليمية واإلســالمــيــة املتخصصة 
ذات الطابع السياسي أو االقتصادي 
أو الرياضي أو اإلســالمــي وخالفه في 
ــم وتــطــويــر الــعــالقــات الــدولــيــة مبا  دع
يحقق املصلحة العامة للدولة وتعزيز 
مكانتها عــاملــيــاً، وقــد لوحظ أن بعض 
املساهمات املقدمة إلى بعض هذه اجلهات 
ــذي أسست من  ال تصرف فــي الــهــدف ال
أجله، وبالتالي لم تستفد منها الدولة، 
وملا كانت أموال املساهمات واالشتراكات 
هي أمــوال عامة وفقاً لنص املــادة )17( 
مــن الدستور الكويتي، باإلضافة إلى 
عــدم استفادة الدولة بالشكل املطلوب 
من توظيف املواطنني أصحاب اخلبرات 
والكفاءات في تلك اجلهات على الرغم من 
مساهماتها املادية الكبيرة منذ تأسيس 

هذه املنظمات والهيئات الدولية.
وطلب في سؤاله املوجه إلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد ، وإلى نائب 
رئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية 
الشيخ خالد اجلراح ،وإلى نائب رئيس 
ــر الــدولــة لشؤون  ـــوزراء وزي مجلس ال
مجلس الوزراء أنس الصالح ،وإلى وزير 
الشؤون االجتماعية سعد اخلراز ،و إلى 
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل ، وإلى وزير النفط وزير الكهرباء 
ــى وزيــر  ـــاء د. خــالــد الــفــاضــل، و إل وامل
ــر الــدولــة لشؤون الشباب  اإلعــالم وزي
ــى وزيـــر التربية  محمد اجلــبــري، و إل
وزيــر التعليم العالي د. حامد العازمي  

والى وزير االشغال العامة وزير الدولة 
لــشــؤون اإلســكــان د. جنان بوشهري، 
ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون اخلدمات خالد الروضان، ووزير 
األوقــــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة وزيــر 
الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، و 
وزير املالية د. نايف احلجرف،  إفادته 

وتزويده باآلتي: 
)1( كشف بالهيئات واملنظمات التي 
تسهم فيها وزارتكم واجلهات التابعة 
لكم موضحاً تاريخ االنضمام، وحتديد 
الفترات وقيمة االشــتــراكــات املدفوعة 
نظير االنضمام، وما مدى استفادة الدولة 

من مساهماتها في تلك اجلهات؟
2( هل يجرى تنسيق مع وزارة املالية 
للموافقة في حــال رغبة وزارة الدفاع 
واجلــهــات التابعة لكم االنــضــمــام إلى 
هيئة أو منظمة أو لزيادة املساهمة املالية 

الدولة الكويت في تلك املنظمات؟
هل تزود وزارة املالية بالتقارير املالية 
اخلاصة باملنظمات والهيئات لدراستها 
ولتجنب تضخم املساهمات املالية في 

مــوازنــة اشــتــراكــات دولــة الكويت في 
املنظمات؟  )4( هل يوجد لــدى الدولة 
ممثلة في الوزارة واجلهات التابعة لكم 
أعضاء أو مراقبون أو ضباط اتصال 
لــدى تلك املنظمات للتأكد من األعمال 
املناطة بها وحتقق الهدف الذي أسست 
مــن أجــلــه؟ إذا كانت اإلجــابــة اإليجاب 
ــك. )5(  فيرجى تــزويــدي مبــا يثبت ذل
عدد الكويتيني العاملني في تلك اجلهات 
والتي تسهم فيها دولة الكويت، مع ذكر 

املناصب واألعمال املناطة بهم.
)6( هــل يستعان بغير الكويتيني 
لتمثيل دولة الكويت في تلك اجلهات؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي 
بتلك املناصب واجلــهــات التابعة لها 

واألسباب الداعية لذلك.
كما وجه النائب عبدالوهاب البابطني 
ســـؤاال بــرملــانــيــا إلـــى وزيـــر الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة ووزيــــر الــدولــة لــشــؤون 
ــان، عــن حصة  ــروض اخلــدمــات خالد ال
احلكومة ممثلة بالهيئة العامة لشؤون 
القّصر في شركة رمي العقارية. وطلب 
ــه وتــزويــده  ــادت ــه إف الــنــائــب فــي ســؤال

باآلتي:
 1 - مــقــدار حصة احلــكــومــة ممثلة 
بالهيئة العامة لشؤون القّصر في شركة 

رمي العقارية.
 -2  كشف بأسماء القائمني على إدارة 
شركة رمي العقارية وبياناتها املالية 

خالل السنوات الثالث املاضية.
 3 - الشركات التابعة لشركة رمي 

العقارية.
ــة  ــي ــارج  4 - االســـتـــثـــمـــارات اخل
والتعامالت والتحويالت املالية التي 
قامت بها الشركة خالل السنوات الثالث 
املاضية. ووجه البابطني سؤاال برملانيا 
إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. 
حامد العازمي،عن أسباب عقد اتفاقيات 
ــع الــبــنــك الـــدولـــي لــتــطــويــر املناهج  م
والتعليم والسياسات التربوية في ظل 

وجود املركز الوطني لتطوير التعليم.
ــص الــســؤال على مــا يلي:وقعت  ون
وزارة التربية والبنك الدولي اتفاقية 
»برنامج تــعــاون فني للتعليم بدولة 
الــكــويــت« لتطوير املــنــاهــج والتعليم 
والــســيــاســات الــتــربــويــة واخــتــبــارات 
قياس األداء التعليمي.لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
 1 - جميع االتفاقيات واملشاريع التي 
متت باالتفاق مع البنك الدولي لألعوام 
2019/2015 لتطوير املناهج والتعليم 
والسياسات التربوية واختبارات قياس 
األداء التعليمي، وتكلفتها على املال العام 
ومــا أجنــز منها. مع تزويدي مبا يثبت 

ذلك.
 2 - جميع املــشــاريــع التي كلف به 
املــركــز الــوطــنــي لتطوير التعليم في 
خطة التنمية واملتعلقة بجودة التعليم، 
وتكلفتها على املال العام وما أجنز منها. 

مع تزويدي مبا يثبت ذلك.
 3 -  مــا مــركــز )مــخــرجــات التعليم 
ــي( حــســب تــقــيــيــم الــتــقــاريــر  ــت ــوي ــك ال
واالختبارات الدولية؟ مع إبــداء الرأي 

حول ذلك.
ــى عقد  ــاب الــداعــيــة إل ــب  4 - مــا األس
ــي لتطوير  ــدول اتــفــاقــيــات مــع البنك ال
املناهج والتعليم والسياسات التربوية 
واختبار قياس األداء التعليمي في ظل 
وجــود املركز الوطني لتطوير التعليم 

والتي هي من صميم أعماله؟
-5 كم يبلغ عدد املستشارين الذين 
عــيــنــوا فــي املــركــز الــوطــنــي لتطوير 
التعليم؟ وما االمتيازات التي يحصلون 
عليها؟ مع تزويدي بعدد املستشارين 

الكويتيني منهم.
-6 ما مدى صحة وجود مساع إللغاء 
املركز الوطني لتطوير التعليم ودمج 
إدارات مهع قطاع املناهج والبحوث 
التربوية في وزارة التربية؟ إن كان ذلك 

صحيحا فما األسباب الداعية لذلك

عبد الوهاب البابطني

ريا�ض عواد 

ــان بــرملــانــيــتــان  ــت ــن  عـــقـــدت جل
اجتماعيهما امــس االثــنــني ملناقشة 
املــوضــوعــات املــدرجــة على جــداول 

أعمالهما وتكليفات املجلس لهما.
 واستكملت جلــنــة املــيــزانــيــات 
واحلساب اخلتامي مناقشة مشروع 
ميزانية الهيئة العامة لالستثمار 
ــة 2020-2019،  ــي ــال لــلــســنــة امل
ومناقشة احلساب اخلتامي للهيئة 
العامة لالستثمار عن السنة املالية 
2017-2018ومالحظات ديــوان 
احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني 

بشأنه.
  ونظر ت اللجنة في كتاب ديوان 
احملاسبة بشأن عدم متكني الشركة 
الكويتية لالستثمار لديوان احملاسبة 
ــن مــبــاشــرة اخــتــصــاصــاتــه وفقا  م
لقانون إنشائه، كما تناقش مالحظات 
ديــــوان احملــاســبــة بــشــأن الشركة 
الكويتية لالستثمار الــــواردة في 
تقريره السنوي عن نتائج الفحص 
واملــراجــعــة على تنفيذ ميزانيات 
اجلهات امللحقة وحساباتها اخلتامية 

للسنة املالية 2018-2017.

 وحــضــر االجــتــمــاع ممثلون عن 
كــل مــن الهيئة العامة لالستثمار 
ــة الــكــويــتــيــة لالستثمار  ــرك ــش وال

وديـــوان احملاسبة ووزارة املالية 
وجــهــاز املــراقــبــني املاليني وديـــوان 

اخلدمة املدنية.

وناقشت جلنة حماية األمـــوال 
العامة تقرير أوجه التقصير وشبهات 
الفساد واإلضرار باملال العام املتعلقة 

ــي ســـوء تصميم مــصــفــاة الـــزور  ف
ومجمع البتروكيماويات املرتبط بها 

وحتديد املسؤولني عنها.

اجتماع جلنة امليزانيات

»امليزانيات« استكملت مناقشة ميزانية الهيئة العامة لالستثمار

»املال العام« ناقشت أوجه التقصير في سوء تصميم مصفاة الزور 

رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن وسفير تونس احمد بن صغير

وجانب من اجتماع جلنة املال العام

الــدولــي الــبــنــك  مــع  املــنــاهــج  تــطــويــر  اتــفــاقــيــة  عــن  والــعــازمــي  الــعــقــاريــة«  »رمي  فــي  الــقــصــر«  »شــؤون  حــصــة  عــن  الــروضــان  ســأل 

الشيخ د.باسل الصباح

إعــــــــــــــــادة الــــــنــــــظــــــر فــــــــي تـــشـــكـــيـــل 
إلدارة  الــــتــــنــــظــــيــــمــــي  الــــهــــيــــكــــل 
اخلـــــــــــــــدمـــــــــــــــات الــــــتــــــمــــــريــــــضــــــيــــــة

للمناصب  الــتــرشــح  آلــيــة  تفعيل 
اإلشــــــــــــرافــــــــــــيــــــــــــة والــــــــقــــــــيــــــــاديــــــــة
تــــــوفــــــيــــــر حــــــــوافــــــــز وامـــــــتـــــــيـــــــازات 
وبـــــاألخـــــص تــشــجــيــع املـــواطـــنـــني 
لــلــتــوجــه إلــــى دراســــــة الــتــمــريــض


