
وج��ه عضو مجلس األم��ة النائب عادل 
ال��دم��خ��ي س����ؤاال ل��وزي��ر ال��ص��ح��ة ح��ول 
أسباب وف��اة الطفل عبدالعزيز الرشيدي 
واإلجراءات التي مت اتخاذها.وطلب الدمخي 
إفادته »باآللية التي يتم فيها رصد األخطاء 
الطبية في وزارة الصحة والقطاع الصحي 
اخلاص مبا فيها األخطاء النظامية )اخلطأ 
النظامي  ه��ي تلك األخ��ط��اء الناجمة من 
قصور املؤسسة وليس ال��ف��رد، مثل عدم 
وج��ود جهاز إنعاش، ع��دم وج��ود رخصة 
م��زاول��ة، أو تعطل مرفق وجهاز طبي من 

املستشفيات واملراكز الصحية(.
وقال الدمخي »هل تقوم ال��وزارة بدور 
رقابي لألخطاء الطبية ملستشفيات وزارة 
النفط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
)مركز دسمان( ومشافي وزارة الدفاع؟ 
وإن كان اجلواب باإليجاب يرجي تزويدي 
بإحصائية ع��ن طبيعة تلك األخ��ط��اء من 
2015-2019، واذا ك��ان بالنفي، يرجي 
ت��زوي��دي باملبررات التي استثنت وزارة 
الصحة من رقابة تلك املؤسسات الطبية 

للتحقق من سالمة الرعاية الطبية األمنة«.
كما طلب إف��ادت��ه ب�»إحصائية باألخطاء 
النظامية الطبية في مشافي ومراكز وزارة 
الصحة من -2015 2019«، مستفسرا عن 
»ماهية اإلج��راءات التي قامت بها ال��وزارة 
جت��اه تلك األخ��ط��اء ال��ط��ب��ي��ة«، ومطالبا 
بتزويده بنتائج جلان التحقيق التي قامت 

بها الوزارة جتاه تلك األخطاء الطبية.
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الدمخي يسأل وزير الصحة 
عن أسباب وفاة الطفل الرشيدي

د. عادل الدمخي 

ريا�ض عواد 

أعلن النائب أسامه الشاهني أن��ه تقدم 
باقتراحات برغبة بشأن دعم اجلمعيات 

واملبادرات البيئية والزراعية
وق���ال ال��ش��اه��ني  ص���در ال��ق��ان��ون رق��م 
42 لسنة 2014 وامل��ع��دل بالقانون رقم 
99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة، 
وال��ذي ُعني بكل ما يتعلق بالبيئة سوء 
على املستوى البري أو البحري أو الهواء 

)الغالف اجلوي.(
واضاف الشاهني قد أمرنا ديننا اإلسالمي 
احلنيف باحلفاظ على البيئة، وملّ��ا كان 
من عالمات تقدم األمم والشعوب وجود 
��اً كان للمجتمع الكويتي  بيئة صحية، وملمِ
من مساهمات كبيرة في العناية واالهتمام 
بالزراعة والتشجير والتي لها مردود كبير 
على أراض���ي ال��دول��ة ومياهها وهوائها، 
وق��د ساهم الكثير من النشطاء البيئيني 
وامل��زارع��ني م��ن  أب��ن��اء الشعب الكويتي 
اآلب��ي في العناية بالبيئة وبذلوا الكثير 
من اجلهد للحفاظ عليها ومنهم على سبيل 
املثال ال احلصر السادة/ شبيب العجمي، 
ناصر ال��ع��ازم��ي، ناصر ب��داح الهاجري، 

فنيس العجمي، عبداحملسن السريع، 
ط��الل امل��وي��زري، سعد رجعان العازمي، 
صالح السيف، يوسف الكريباني، مبارك 
ال��ع��وي��ن��ي، خ��ال��د ال��دم��اك ، س���اره صالح 

العتيقي، وغيرهم.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي 
برجاء التفضل بعرضه على مجلس األمة 

املوقر
) نص االقتراح (

» تشكيل جلنة دائ��م��ة وع��م��ل ل��ق��اءات 
شهرية دورية، بني مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة ومسئوليها واجلمعيات واملجموعات 
واملبادرات البيئية الشعبية والتطوعية، 
والنشطاء البيئيني واملزارعني الكويتيني 
للتنسيق فيما بينهم وتقدمي الدعم اإلداري 

واملالي الالزم لهم ».
وقال الشاهني في مقدمة املقترح اآلخرما 

يلي:
أمرنا ديننا اإلسالمي احلنيف باحلفاظ 
على البيئة، وملّا كان من عالمات تقدم األمم 
��اً كان  والشعوب وج��ود بيئة صحية، وملمِ
للمجتمع الكويتي من مساهمات كبيرة في 
العناية واالهتمام بالزراعة والتشجير 
والتي لها مردود كبير على أراضي الدولة 
ومياهها وهوائها، وق��د ساهم الكثير من 
النشطاء البيئيني وامل��زارع��ني م��ن أبناء 
الشعب الكويتي اآلبي في العناية بالبيئة 
وب��ذل��وا الكثير من اجلهد للحفاظ عليها 

ومنهم على سبيل املثال ال احلصر السادة/ 
شبيب العجمي، ناصر العازمي، ناصر 
بداح الهاجري، فنيس العجمي، عبداحملسن 
السريع، ط��الل امل��وي��زري، سعد رجعان 
العازمي، صالح السيف، يوسف الكريباني، 
مبارك العويني، خالد الدماك ، ساره صالح 

العتيقي، وغيرهم.
لذا صدر القانون رقم 92 لسنة 1983 
بشأن إنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية، وال����ذي ُع��ن��ي ب��ك��ل م��ا يتعلق 
باإلشراف على األراضي الزراعية مبا يكفل 
حسن استعمالها والوصول لالستفادة منها 
مبا يعم على بدلنا باخليرات من املنتجات 
واحملاصيل الزراعية وغيرها من اخليرات 
التي أنعم الله بها على بلدنا احلبيب، لذا 

فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
تشكيل جلنة دائمة وعمل لقاءات شهرية 
دورية، بني مدير عام الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية ومسئوليها واجلمعيات 
واملجموعات واملبادرات البيئية الشعبية 
والتطوعية، والنشطاء البيئيني واملزارعني 
الكويتيني للتنسيق فيما بينهم وتقدمي 

الدعم اإلداري واملالي الالزم لهم.

أسامه الشاهني 

»الشاهني« يتقدم باقتراحات برغبة
 بشأن دعم اجلمعيات واملبادرات البيئية والزراعية

االقتصادية للشؤون  الدولة  وزير  يسأل  الصالح  خليل 
البطالة  أزمة  معاجلة  خطة  عن   

وجه النائب خليل ابراهيم الصالح  سؤاال الى وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية

نص السؤال: تسعى الدول املتقدمة إلي حتسني بيئة العمل 
في القطاع اخلاص من أجل تعزيز مكانته وتفعيل دوره، خللق 
فرص وظيفية مناسبة تسهم في القضاء على ازمة البطالة، 
اميانا من تلك الدول بأن القطاع احلكومي اليستوعب جميع 
اخلريجني والبد من خلق فرص عمل عادلة تلبي طموحاتهم، 
بعيداً عن انتظار الشباب في قوائم انتظار التوظيف في 

اجلهات احلكومية.
ويعد العزوف عن العمل في القطاع اخلاص ظاهرة مقلقة 
لواقع التوظيف في الكويت، حيث يعتبر االمر شاهداً على 

عدم سعي الدولة حلل أزمة التوظيف بني اخلريجني في ظل 
عدم ربط سوق مخرجات التعليم بسوق العمل في القطاع 

احلكومي.
وملا كان معاجلة أزمة البطالة تقتضي مواجهة حقيقية 
ملشكالت التعيينات التي متر بها البالد ومن بينها االهتمام 
بالقطاع اخلاص بوصفه رافداً من روافد التوظيف يسهم في 

تخفيف قوائم انتظار التعيينات في القطاع احلكومي.
لذا يرجى افادتي باألتي:

1� ما عدد املواطنني املستقيلني من القطاع اخلاص خالل 
الثالث سنوات املاضية، منذ بداية 2017 وحتى تاريخ تقدمي 

السؤال ؟ 

2�  ما عدد املواطنني العاملني في القطاع اخلاص خالل 
الثالث سنوات املاضية، منذ 2017 وحتى تاريخ تقدمي 

السؤال، كل سنة على حدة؟
3�  ما عدد املواطنني الذين قدموا استقالتهم من القطاع 
اخلاص خالل الثالث سنوات املاضية ومت تعينهم في القطاع 
احلكومي؟ 4� ما عدد املواطنني الذين قداموا استقالتهم من 
القطاع اخل��اص خ��الل الثالث سنوات املاضية ومت اع��ادة 

تعينهم في القطاع اخلاص مرة اخرى ؟
5� ما عدد املواطنني الذين قدموا استقالتهم من القطاع 

اخلاص خالل الثالث سنوات املاضية ومتقاعدين حالياً؟
6� هل هناك عزوف عن العمل من قبل املواطنني في القطاع 

اخلاص؟ إذا كانت االجابة بااليجاب يرجى افادتي باسباب 
عزوف املواطنني عن االلتحاق بوظائف القطاع اخلاص؟

7�  هل هناك دراسة حكومية حول بحث اسباب استقالة 
العمالة الوطنية م��ن القطاع اخل���اص؟ إذا كانت االجابة 
بالنفي يرجى تزويدي باسباب عدم اجراء تلك الدراسة، واذا 
كانت االجابة بااليجاب يرجى تزويدي بنتائج الدراسات 

التي متت في هذا الشأن خالل الثالث سنوات املاضية؟
8� ما هي االجراءات احلكومية التي تتخذها احلكومة في 
سبيل حتسني بيئة العمل في القطاع اخلاص وخلق فرص 
وظيفية ج��ادة تساهم مع القطاع احلكومي في حل أزمة 

خليل الصالح البطالة؟

جمهورية  في  نظيرتيه  يهنئ  الغامن 
األوروغواي بالعيد الوطني

ب��ع��ث رئ��ي��س م��ج��ل��س األم���ة 
م���رزوق علي ال��غ��امن ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيسة مجلس النواب 
ف���ي ج��م��ه��وري��ة األوروغ������واي 

سيسيليا ب��وت��ي��ن��و، ورئيسة 
م���ج���ل���س ال���ش���ي���وخ ل��وس��ي��ا 
توبوالنسكي وذل���ك مبناسبة 

مرزوق الغامن العيد الوطني لبلدهما.


