املطر يطالب بإعالن مقبولي اجلامعة بشكل عاجل ثم «التطبيقي»
طالب النائب الدكتور حمد املطر وزيري
التعليم العالي والتربية بالتنسيق فيما
بني اجلامعة والتطبيقي ،بحيث يتم إعالن
مقبولي اجل��ام��ع��ة بشكل ع��اج��ل أوالً من
خريجي الثانوية العامة ،ثم يتم اإلع�لان
عن املقبولني في «التطبيقي» حتى ال تضيع
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عليهم فرصة القبول في الدراسة في اجلامعة
أو التطبيقي.
من جهة أخرى وجه د .حمد املطر سؤاالً
مشتركاً إل��ى وزي��ر النفط وزي��ر التعليم
العالي د .محمد الفارس ،ووزير املالية وزير
ال��دول��ة للشؤون االقتصادية واالستثمار

خليفة حمادة ،ووزير التجارة والصناعة د.
عبدالله السلمان.
ونص السؤال على ما يلي:
نص الدستور في امل��ادة ( )134على أن
«إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها
ال يكون إال بقانون ،وال يُعفى أحد من أدائها

كلها أو بعضها ف��ي غير األح���وال املبينة
بالقانون ،وال يجوز تكليف أحد ب��أداء غير
ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إال
ف��ي ح��دود ال��ق��ان��ون» وال يجوز أي زي��ادة
رسوم على اخلدمات املقرة منذ عام 1994
إال بقانون.
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وجه حزمة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص التركيبة السكانية

جوهر يقترح استحداث هيكل تنظيمي وفق مشروع اإلدارات
املدرسية املطورة ..وزيادة املقاعد للمبتعثني في التخصصات الطبية

ريا�ض عواد

أعلن النائب د .حسن جوهر ،أنه
تقدم باقتراحني برغبة ،بإصدار قرار
باستحداث هيكل تنظيمي وف��ق ما
ورد في مشروع اإلدارات املدرسية
املطورة .وزي��ادة املقاعد للمبتعثني
لاللتحاق بالتخصصات الطبية في
اجلامعات العاملية املعتمدة.
ونص االقتراح األول على ما يلي:
استهدفت رؤي��ة الكويت (كويت
جديدة  ،)2035في محورها «رأس
م��ال بشري إب��داع��ي» إص�لاح نظام
التعليم إلع����داد ال��ش��ب��اب ب��ص��ورة
أفضل ليصبحوا أعضاد يتمتعون
ب��ق��درات تنافسية وإنتاجية لقوة
العمل الوطنية ،كما صرحت الرؤية
ب��أن م��ش��روع إص�لاح التعليم يضم
عدة مشاريع فرعية تدعم املنظومة
التعليمية من خالل جوانب متعددة،
منها تطوير العمل اإلداري وزي��ادة
كفاءة اإلدارة املدرسية والتربوية،
وحتسني البيئة املدرسية من خالل
توفير أحدث التقنيات والتجهيزات
وال��ت��ي ت��وائ��م امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة
املطورة ،والسعي إلى تعدد مسارات
التعليم في املرحلة الثانوية في ضوء
حاجات ومتطلبات سوق العمل.
ومبتابعتنا ل��ه��ذا احمل���ور ال��ذي
يتضمن ( )19م��ش��روع م��ن بنيها
منظومة متكاملة إلص�لاح التعليم
متوقع انتهائها في عام  2025حيث
أ ُجنز منها ( )٪ 71إلى اآلن ،جند بأن
تطوير العمل اإلداري لم يواكب خالل
فترة التنفيذ ،مما يعني تعطل الرؤية
وعدم حتقق هدفها بهذا اخلصوص.
وحيث أن مثل هذا الهدف التنموي
ال يتحقق ب��ت��ك��رار ن��ف��س ال��ظ��روف
التقليدية السابقة ،علينا الوقوف
وقفة جادة والبدء مبرحلة انتقالية
ما بني التعليم التقليدي إلى التعليم
احل��دي��ث امل��واك��ب للتطور العاملي،
واملبني على أس��س وق��واع��د إداري��ة
علمية مبنظومة تعليمية شاملة
وح��دي��ث��ة تسهم ف��ي تغيير ال��واق��ع
التعليمي في دولة الكويت والوقوف
أمام نتائج مشرفة وتنافسية حتقق
األهداف املرجوة في هذا اجلانب.
إن االعتراف ب��اإلدارات املدرسية
ك��ق��ائ��د م��ب��اش��ر وف��ع��ل��ي للعملية
التعليمية ،وم��س��ؤول مباشر عن

رعاية الطالب وشريك في التخطيط
والتطوير واتخاذ القرار ،هو اخلطوة
األساسية واألولى للوقوف على واقع
تعليمي ج��دي��د ،يحقق ه��ذه الرؤية
ويصنع من خاللها الفارق.
لذلك ال بد من نظام إداري محكم
وواضح املعالم ومحدد الهيكل يضع
لكل ف��رد في اإلدارة املدرسية دوره
القانوني ليكون أم��ام مهام مباشرة
ومسؤوليات صريحة ،وعليه فقد جاء
مشروع اإلدارات املدرسية املطورة
ليواكب هذه األه��داف من خالل خلق
قيمة حقيقية ل��ل�إدارات املدرسية
التي باتت مجردة من مفاهيم القيادة
واإلدارة فأصبحت مجرد فريق يطبق
تعليمات املناطق التعليمية التي
تنفرد بالقرارات بالرغم من بعدها عن
امليدان التربوي وهمومه ومشاكله،
وخ��ل��ق ضغط كبير على اإلدارات
امل��درس��ي��ة وج��ع��ل��ه��ا ب�ي�ن امل��ط��رق��ة
والسندان األمر الذي انعكس سلبيا
على التعليم في الكويت.
حيث باتت اإلدارات املدرسية ال
تؤمن إال بتقدمي الطاعات وال��والءات
للمناطق التعليمية دون ج��دال أو
نقاش ،والسبب املباشر يعود لعدم
وج���ود هيكل تنظيمي معتمد في
املدارس ،يحدد ملدير املدرسة وفريقه
مسمياتهم القانونية واختصاصاتهم
الصريحة ،ويعطيهم فرصة حقيقية
لتطبيق لوائح ونُظم وزارة التربية
فيما يتعلق بلوائح املراحل املختلفة
أو ل��وائ��ح االخ��ت��ب��ارات وغيرها من
اللوائح.
إن م��ش��روع اإلدارات املدرسية
املطورة الذي تقرر تطبيقه في طور
جت��ري��ب��ي ع���ام  2014وع��ل��ى م��دار
عامني وحتت إش��راف إدارة التطوير
والتنمية في الوزارة والقت التجربة
النجاح الكبير ،إال أن هذا الهيكل لم
يبصر النور بالرغم من اعتماد ديوان
اخلدمة له في فبراير  2016حيث رأت
القيادات التربوية أحالت املشروع
للمزيد من الدراسة.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة
التالي:
إص���دار ق���رار ب��اس��ت��ح��داث هيكل
تنظيمي وف��ق م��ا ورد ف��ي مشروع
اإلدارات املدرسية املطورة ،وإدراج
الوحدة التنظيمية املستحدثة بالنظم

املتكاملة للخدمة املدنية ومخاطبة
ديوان اخلدمة املدنية بهذا اخلصوص
لعمل الالزم.
ونص االقتراح الثاني على ما يلي:
في ض��وء املتغيرات التي مر بها
العالم منذ ظهور فيروس كورونا
«كوفيد »19وان��ت��ش��اره ب�ين جميع
دول العالم ،وتداعياته االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة والصحية الكبيرة
وامل��ؤث��رة على املستويني العاملي
والوطني ،األمر الذي يُحتّم علينا دعم
اجلهاز الطبي في الدولة وتقويته.
مم���ا ُي���ح��� ّت���م ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات
التعليمية املتمثلة ف��ي اجلامعات
احمللية وب��ع��ث��ات التعليم العالي
االه��ت��م��ام ب��ال��ت��خ��ص��ص��ات الطبية
والتخصصات املساندة لها ،وتشجيع
ال��ش��ب��اب م��ن حديثي ال��ت��خ��رج على
االل��ت��ح��اق بالتخصصات الطبية
ودراس���ة العلوم الطبية مبختلف
تخصصاتها ل��دع��م ال��ق��ط��اع الطبي
بالكوادر والكفاءات الطبية الوطنية
ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل .ل���ذا ف��إن��ن��ي أت��ق��دم
باالقتراح برغبة التالي:
زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية
للمبتعثني م��ن الطلبة والطالبات
ل�لال��ت��ح��اق بالتخصصات الطبية
املختلفة ف��ي اجل��ام��ع��ات العاملية
املعتمدة

التركيبة السكانية

وجه جوهر حزمة
من جهة أخرى ّ
م��ن األس��ئ��ل��ة البرملانية إل��ى وزي��ر
التجارة والصناعة الدكتور عبدالله
السلمان في شأن التركيبة السكانية
واخلطوات احلكومية املتبعة لتحقيق
التوازن فيها.
وطالب جوهر ببیان تفصيلي عن
عدد العمالة الوافدة حسب األنشطة
االقتصادية منذ بداية السنة املالية
 2015/2016وحتی تاریخ ورود
السؤال ،لكل سنة على حدة ،على أن
تكون اإلجابة مصنفة بحسب املهن
واملستوى التعليمي.
كما طالب ببیان تفصيلي عن عدد
العمالة ال��واف��دة من حملة الشهادة
الثانوية وما دون ذلك بحسب املهن
واألنشطة االقتصادية التي يعملون
بها مفصلة ،بحسب سنوات العمر
لها.

احلميدي للناصر :ما اإلجراءات املتخذة
حيال ظاهرة انتشار احلرائق الكبرى
بصورة دورية وفي أكثر من منطقة؟
وج���ه ال��ن��ائ��ب ب���در احلميدي
سؤاال إلى وزير اخلارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
حول اإلج���راءات املتخذة من قبل
اجلهات املختصة للحد من ظاهرة
انتشار احلرائق الكبرى.
وقال« :تضم قوة اإلطفاء نخبة
م��ن ذوي ال��ك��ف��اءة واإلمكانيات
اإلداري�����ة وال��ف��ن��ي��ة املتخصصة
والتي يخضع رجالها للتطوير
والتدريب ويستخدمون املعدات
احلديثة مما جعلهم القوة املدنية
اإليجابية التي يعتمد عليها في
حماية األرواح واملمتلكات .فضال
ع��ن دوره���م ال��ه��ام واحل��ي��وي مع
حماية املنشآت واملراكز التجارية
واالق��ت��ص��ادي��ة والصناعية مبا
متثله من قيمة اقتصادية يرتكز
عليها األم��ن االستقرار وحماية
امل��ج��ت��م��ع ف��ي ح��ي��ات��ه وأم��وال��ه
وممتلكاته الشخصية والعامة».
وأشار الى أنه قد «شهدت البالد
خ�لال األش��ه��ر القليلة املاضية
سلسلة متتابعة من احلرائق ذات
األث��ر اخلطر والنتائج الكارثية
امل���دم���رة ل��ل��م��ن��ش��آت وامل���ع���دات
ف��ي املصانع وامل��خ��ازن الكبرى
ومتركزت في املناطق التجارية
وال��ص��ن��اع��ي��ة ب���ص���ورة جعلت
منها حرائق متعمدة في غالبها
ممنهجة ف��ي آث��اره��ا التدميرية،
بل امتدت لعدة مرات الى مناطق
ت��خ��زي��ن اإلط�����ارات املستعملة
وم��خ��ازن الشركات الكبرى في
أكثر م��ن منطقة كما ام��ت��دت إلى
العديد من السيارات .ومما يزيد
األم���ر تعقيدا س��رع��ة انتشارها

بدر احلميدي

ف��ي مناطق حدوثها حيث متتد
إل��ى آالف األمتار وه��و أم��ر جديد
ف��ي نوعية احل��رائ��ق ونتائجها
وآثارها بل وطبيعتها ،ورغ��م ما
أشارت إليه اجلهات الرسمية في
بعض احلاالت فإن هذه احلرائق
في غالبها متعمدة وليست وليدة
الظروف أو اخلطأ البشري ومع
ذلك لم يظهر على الساحة مرتكبو
ه��ذه احل���وادث وال مت ال��وص��ول
إليهم ومازالت الظاهرة عن طرحنا
مستمرة.
ولفت احلميدي إل��ى أن��ه «مع
ما يبذله رجال اإلطفاء العام من
مثابرة وكفاءة ومقدرة متميزة
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ه���ذه احل��رائ��ق
والتغلب عليها لكثرة الكوارث
ألكثر م��ن ذل��ك بكثير واستنادا
إل��ى ظ��اه��رة احل��رائ��ق املمنهجة
بصورة واضحة من حيث األماكن
كتخزين اإلط����ارات املستعملة
واملخازن الصناعية والتجارية
واحملالت املتجاورة وأماكن جتمع

السيارات في امل��واق��ف ،جميعها
في حجمها وانتشارها على نطاق
واس��ع في زمن قياسي ملساحات
ك��ب��ي��رة وع����دم ب��ی��ان أس��ب��اب��ه��ا
وإجراءات وقف هذه الظاهرة ،مما
يتطلب الوقوف أمامها واإلف��ادة
عن أسباب زيادتها خالل الفترة
السابقة بصورة كبيرة».
وطلب إفادته بـ«أعداد احلرائق
ذات الطبيعة اخلاصة من حيث
مساحة املنشآت ونتائج احلريق
وآث��اره التي وقعت خ�لال عامي
 ،»2021 - 2020وس��أل« :هل
ظاهرة تكرار احلوادث في املخازن
التجارية والصناعية إضافة إلى
منطقة تخزين اإلط��ارات ومراكز
جتميع السيارات طبيعية في مثل
هذه الظروف؟ وملاذا لم يتم نشر
أس��ب��اب ك��ل واق��ع��ة واإلج����راءات
التي اتخذت حيالها وما إذا كان
بعضها مفتعل؟ وم��ا اإلج��راءات
التي اتخذتها األجهزة املختصة
للحد من ظاهرة انتشار احلرائق
ال��ك��ب��رى ب��ص��ورة دوري����ة وف��ي
أكثر م��ن منطقة؟ وم��ا األسباب
الفنية والواقعية حلرائق املخازن
الكبرى وبعض املراكز الصناعية
واحملال التجارية ومنطقة جتميع
اإلط�����ارات م��ع م��واف��ات��ي خ�لال
مبقارنة ما حدث عامي - 2020
 2021بتلك التي متت خالل عامي
 2019 - 2018مع بیان طبيعة
كل واقعة وأسبابها وما جنم عنها
م��ن خسائر ،وإج����راءات اإلدارة
حيال العمل على منع تكرارها
واحل���د م��ن أسبابها ومحاسبة
املسؤولني عنها مدنيا وجنائيا».

وق���ال ج��وه��ر إن الهيئة العامة
للقوى العاملة تعتزم حظر إص��دار
إذن عمل ملن بلغ  60عاماً وم��ا فوق
من حملة شهادات الثانوية العامة أو
ما يعادلها وما دون ذل��ك ،مبا يتيح
للعمالة املشمولة بالقرار استكمال
عملها ف��ي ال��ب�لاد ب��ص��ورة قانونية
شريطة دف��ع رس��وم سنوية تقدر بـ
 2000دی��ن��ار کوي��ت��ي ،متسائالً عن
األسس واملعايير التي استندت إليها
الهيئة في اتخاذ هذا القرار؟ وهل متت
دراسة ومراجعة تأثيرات هذا القرار
على احتياجات س��وق العمل وعلى
مستوى أداء األنشطة االقتصادية في
حال مغادرة هذه العمالة؟
وأضاف جوهر« :هل طرحت الهيئة
البدائل في حال مغادرة هذه العمالة
للبالد وما يترتب على شح العمالة
احلرفية والفنية ف��ي س��وق العمل
ومتطلباته الضرورية من الغالء في
أسعار اخلدمات التي سوف يتحملها
املواطن؟».
كما ت��س��اءل ع��ن أس��ب��اب استثناء
العمالة الوافدة من حملة الشهادات
اجلامعية فما فوق من القرار املشار
إليه ،علماً ب��أن الوظائف املرتبطة
باملؤهالت اجلامعية في القطاعني
احلكومي واخلاص متثل األولوية في
سوق العمل للخريجني الكويتيني من
مختلف التخصصات.
وأردف بسؤال عن ع��دد العمالة
الوافدة التي دخلت البالد في األعوام
()2019 - 2018 - 2017 - 2016
ك���ل ع��ل��ى ح����دة ،ب��ت��ص��اري��ح ع��م��ل،
واألنشطة االقتصادية التي منحت
لها تصاريح العمل ،مع بيان ما إذا
كانت هذه العمالة تزاول العمل حاليا ً
في املؤسسات والشركات التي منحت
لها ه��ذه ال��س��م��ات ،وأع���داد العمالة
السائبة منها حالياً خالفاً للضوابط
املنصوص عليها في قانون العمل.
وطالب جوهر الوزير بإحصائية
تفصيلية م��ن إدارة ع�لاق��ات العمل
املختصة بالشكاوى العمالية بعدد
الشكاوى العمالية لألعوام (2016
  ،)2019 - 2018 - 2017كلعلى حدة ،والتي وردت ل�لإدارة ضد
املؤسسات والشركات التي منحت
ت��ص��اري��ح العمل بحسب األنشطة
االقتصادية وفقاً للبند السابق من

السؤال ،وآلية العمل بهذه اإلدارة في
حتويل العمالة ملؤسسات وشركات
أخرى ،مع بيان عدد املوافقات لتحويل
العمالة ألصحاب عمل آخرین بحسب
األنشطة االقتصادية ذاتها.
كما طلب ببيان تفصيلي بعـدد
عمالة املشاريع والعقود احلكومية
ون��وع��ي��ـ��ة ه���ذه امل��ش��اري��ع حسب
األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ـ��ادي��ة واجلهـات
احلكوميـة لهـذه املشاريع لألعوام
(،)2019 - 2018 - 2017 - 2016
كـل علـى ح��دة ،وآليـة الهيئـة فـي
ح��ـ��ال انتهـاء ه��ذه امل��ش��اري��ع لهـذه
العمالة ،مع بيان عدد العمال الذين
دخ��ل��وا ع��ل��ى ت��ص��اري��ح امل��ش��اري��ع
والعقود احلكومية املنتهية وما زالوا
متواجدين في البالد ،مع بيان عدد من
حولت إقاماتهم جلهات أخ��رى ومن
بقي منهم دون إقامة صاحلة.

عمالة املشاريع

كذلك طلب جوهر تزويده ببيان
تفصيلي ب��ع��دد ع��م��ال��ة امل��ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة ونوعية هذه
املشاريع حسب األنشطة االقتصادية
ل�لأع��وام (2018 - 2017 - 2016
  )2019كل على حدة ،وآلية التقديرواالحتياج لهذه األنشطة للعمالة
مع بيان مدى التزام أصحاب العمل
بتشغيل هذه العمالة ،وفي حال عدم
التزام أصحاب العمل بتشغيل هذه
العمالة ما اإلج��راءات التـي تتبعهـا
الهيئـة فـي هـذا الشـأن؟ وإذا كانت
هناك أيـة إجـراءات يرجـى تزويـدي
بإحصائية تفصيلية لهذه الشركات
أو املؤسسات التي لم تلتزم بتشغيل
ه��ذه العمالة ،مع بيان ع��دد العمال
الذين دخلوا على تصاريح املشاريع
الصغيرة واملتوسطة املنتهية إقامتهم
وما زال��وا متواجدين في البالد ،مع
بيان عدد من حولت إقاماتهم جلهات
أخ���رى وم��ن بقي منهم دون إقامة
صاحلة.
وت��س��اءل ع��ن ع���دد ال��ع��م��ال��ة في
األنشطة اخل��اص��ة بالصيد ورع��ي
األغ��ن��ام واإلب���ل وامل����زارع ل�لأع��وام
(،)2019 - 2018 - 2017 - 2016
كل على حدة ،وأسباب السماح لهذه
األنشطة في التحويل األنشطة أخرى
وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 7 - 15

د .حسن جوهر

  ،2021مع بيان تفصيلي عن عددالعمالة التي حولت لألنشطة األخرى
واملهن التي حولت لألنشطة األخرى،
وتأثير ذلك على سوق العمل ،وفائدة
ه��ذه م��ن ه��ذه املهن املتخصصة في
األنشطة املستثناة في سوق العمل،
مع بيان دراسة الهيئة ومدى فعالية
هذا القرار على التركيبة السكانية.

تخفيض العمالة

واختتم جوهر أسئلته البرملانية
ب��ال��س��ؤال ع��ن إج����راءات الهيئة في
تخفيض العمالة ال��واف��دة لتحقيق
ال��ت��وازن في التركيبة السكانية مع
تزويده بصورة ضوئية من الدراسات
التي أجرتها الهيئة في ه��ذا الشأن،
واجل��ه��ة أو اجل��ه��ات ال��ت��ي أعدتها
والتكلفة املالية إلعدادها ،إن وجدت.
وك���ان ج��وه��ر ،ق��د أك��د ف��ي مقدمة
س���ؤال���ه أن االخ����ت��ل�ال اجل��س��ي��م
ف��ي التركيبة السكانية وأسبابها
وإشكالياتها وما يترتب عليها من آثار
ونتائج سلبية اقتصادياً واجتماعياً
وسياسياً ،يعد من أهم املشاكل التي
تعاني منها البالد منذ سنوات.
وأض��اف بأن هذه املشكلة املمتدة
واملتفاقمة ،ارتبطت على م��دى عدة
عقود من الزمن بالعديد من املظاهر
اخل��ط��ي��رة م��ن أهمها ال��ف��س��اد املالي
والتجارة بالبشر واملتاجرة باإلقامات
وسوء استغالل األم��وال العامـة مـن

احلويلة للوزراء :ما مدى التزام وزاراتكم
بتعيني  % 4من األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة الكويتيني؟
وجه النائب د .محمد احلويلة 13
سؤاالً إلى  11وزيرا ً من بينها سؤال
مشترك إل��ى نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزير العدل وزير الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله
الرومي ،ووزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية عيسى الكندري ،ووزير
النفط وزير التعليم العالي د .محمد
الفارس ،ووزير الصحة الشيخ د.
باسل احلمود ،ووزي��ر اخلارجية
وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس
ال����وزراء الشيخ د .أح��م��د ناصر
احملمد ،ووزي���رة األش��غ��ال العامة
وزي��رة الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات د .رنا
الفارس ،ووزير املالية وزير الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار
خليفة ح��م��ادة ،ووزي����ر اإلع�ل�ام
والثقافة وزي���ر ال��دول��ة لشؤون
ال��ش��ب��اب ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ط��ي��ري،
ووزي���ر التربية د .علي املضف،
ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني شايع الشايع ،ووزي��ر
الكهرباء وامل��اء والطاقة املتجددة
وزير الشؤون االجتماعية والتنمية
املجتمعية د.مشعان العتيبي.
سؤال مشترك إلى وزراء  العدل
واألوق�������اف وال��ن��ف��ط وال��ص��ح��ة
واخل��ارج��ي��ة واألش��غ��ال واملالية
واإلع��ل��ام وال��ت��رب��ي��ة وال��ب��ل��دي��ة
والكهرباء ونص السؤال على ما
يلي :صدر القانون رقم ( )8لسنة
 2021في شأن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة من أجل احملافظة على
حقوقهم وإلزام اجلهات احلكومية
بتوفير كل ما يساهم في احلياة

د .محمد احلويلة

امل��ري��ح��ة ل��ه��م م��ن ت��أم�ين املسكن
إل��ى توفير األج��ه��زة التعويضية
والتعليم والرعاية ،كذلك العمل
على تعيينهم وإعطائهم فرصة
أكبر ووظائف مالئمة لهم ،وتذليل
جميع العقبات أمامهم وتوفير كل
ما يساعدهم على تسهيل حياتهم.
وح��رص��ا ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة م��دى
حصولهم على حقوقهم الدستورية
والقانوية فقد ورد ف��ي القانون
املذكور سالفا في امل��ادة ( )14منه
ب���أن ت��ل��ت��زم اجل��ه��ات احلكومية
واألهلية والقطاع النفطي بتعيني
نسبة من األشخاص ذوي اإلعاقة
املؤهلني مهنيا ال تقل عن ( )٪ 4من
العاملني الكويتيني لديها ،لذا يرجى
إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1م��ا م��دى ال��ت��زام وزارات��ك��م
واجلهات التابعة لكم بتعيني نسبة
ال تقل عن ( )٪ 4من األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة الكويتيني
امل��ؤه��ل�ين م��ه��ن��ي��ا؟ وه���ل حققتم
النسبة املطلوبة؟ إذا كانت اإلجابة

باإليجاب ،يرجى تزويدي باألعداد
والنسب التي عُ ينت لديكم ،وإذا
كانت اإلجابة بالنفي ،فما مبررات
ذلك؟ وهل رفض تعيني أي منهم؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،يرجى
ذكر األسباب.
سؤاالن إلى وزير الصحة
ون��ص ال��س��ؤال األول على ما
يلي :انتشرت في اآلون��ة األخيرة
أم���راض (السيلياك وحساسية
القمح وحساسية الغلوتني) وذلك
بشكل ملحوظ ،لذا يرجى إفادتي
وتزويدي باآلتي:
- 1ك��ش��ف ب��ع��دد امل��رض��ى ممن
يعانون من تلك األمراض وذلك لكل
جنسية على حدة.
- 2م��ا دور ال���وزارة في توعية
املواطنني مبثل هذه األمراض؟
 - 3ه��ل يوجد إح��ص��اء سنوي
ل�لأع��داد امل��ت��زاي��دة م��ن املصابني
بهذه األم��راض؟ إذا كانت اإلجابة
باإليجاب ،يرجى تزويدي بصورة
ضوئية من هذه اإلحصائية موضح
بها األعمار واجلنس.
- 4ه��ل ت��وج��د دراس���ة توضح
أس���ب���اب ح����دوث ه���ذه األم����راض
وأسباب انتشارها وطرق الوقابة
منها؟
وطالب في السؤال الثاني إفادته
وتزويده باآلتي:
- 1م���ا ال����ذي مت إجن�����ازه في
مشروع توسعة مستشفى العدان
حتى ت��اري��خ ورود ه��ذا ال��س��ؤال؟
وما هي نسبة اإلجناز؟ وما أسباب
التأخير في اإلجناز؟
- 2ما املنشآت امللحقة التي تنوي
الوزارة إنشاءها للمستشفى؟

خـالل ما يعرف بالعقود احلكومية.
وتابع بأنه في ظل أوضاع معيشية
بائسة لعشرات اآلالف من العمالة
ال��واف��دة ،مم��ا ي��ع��رض سمعة دول��ة
الكويت للنقد الشديد ولرمبا احملاسبة
ال��دول��ي��ة ،وم��ع غياب اإلحصائيات
ال��دق��ي��ق��ة وال������رؤى ال��وط��ن��ي��ة في
إص�لاح ه��ذا اخللل الكبير انعكست
أزم��ة التركيبة السكانية وآث��اره��ا
املقلقة على كل األصعدة االجتماعية
واألمنية واخل��دم��ات��ي��ة ،مم��ا جعلها
إحدى القضايا الشعبية األولى التي
يعاني اجلميع من تبعاتها في مشكلة
االزدح��ـ��ام واالخ��ت��ن��اق��ات املروريـة
والضـغط الهائـل علـى خـدمات
مؤسسات ال��دول��ـ��ة وخ��ص��وص�اً في
مرفقي التعليم وال��ص��ح��ة وف��رص
العمـل للكـادر الوطني.
وأش����ار إل���ى أن ت��ع��ـ��داد السكان
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت حاليـاً ي��ق��در بـ
( )4،800،000نسمة ،وال يتجـاوز
نسبة الكويتيني فيـه  30في املئة،
األمر الذي يحتم على احلكومة إدارة
أزم��ة اخللل في التركيبة السكانية
بشكل جاد ومن منظـور استراتيجي
واض��ـ��ح امل��ع��ال��م ي��راع��ـ��ي متطلبات
التنميـة وسـوق العمل واالستثمار
األفضل في املورد البشري ومحاربة
كل أشكال التجارة بالبشر ،مع إعطاء
ذل��ك األول��وي��ة القصوى باعتبارها
جتسد أهم التحديات املستقبلية.

أسامة الشاهني لوزير الداخلية:
هل أجري حتقيق في فضية
«بيغاسوس» واحتماالت كون
الكويت اُستهدفت فيها؟

أسامة الشاهني

وج��ه النائب أس��ام��ة الشاهني س��ؤاال وزي��ر
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،ع��ن اإلج��راءات
املتبعة في الوزارة حلفظ األمن املعلوماتي ومنع
عمليات التجسس اإللكترونية والهاتفية.
ونص السؤال على ما يلي:
كشفت مؤخرا فضيحة «بيغاسوس» والتي
نشرها أكثر من ( )80صحفي من ( )17مؤسسة
إخ��ب��اري��ة مختلفة بعد حصولهم على قائمة
حتتوي على أكثر م��ن ( )50.000رق��م هاتف
ألش��خ��اص يشتبه بأنهم ضحايا جتسس من
قبل الشركة الصهيونية « ،»NSOويشتبه أن
الشركة استخدمت إح��دى أدواتها اإللكترونية
املسمى «بيغاسوس» لهذا الهدف ،وأنها باعت
البرنامج حلكومات مختلفة حول العالم منها
حكومات خليجية وعربية.
وت��دع��ي امل��ؤس��س��ات اإلخ��ب��اري��ة الكاشفة
للفضيحة استهداف األسر احلاكمة والرؤساء
واملوظفني احلكوميني في هذا البرنامج ،ويعتقد
أن «الكويت» هي إحدى الدول املستهدفة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1هل أجري حتقيق في فضية «بيغاسوس»
واحتماالت كون الكويت ا ُستهدفت فيها؟
 - 2هل هناك أي تعاون بني وزارة الداخلية أو
أي جهات أخرى مع هذه الشركة االستخباراتية
الصهيونية ()NSO؟
- 3ما اإلج���راءات املتبعة في ال��وزارة حلفظ
األم���ن املعلوماتي وم��ن��ع عمليات التجسس
اإللكترونية والهاتفية؟

