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روح الدين يقترح منع إجبار األفراد على تلقي 
اللقاحات أو األدوية وتعويض املتضررين 

ريا�ض عواد 

أوض��ح  النائب د. حمد روح الدين 
ب��أن��ه  ق��دم  اق��ت��راح��اً بقانون بتعديل 
بعض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م 8 لسنة 
1969 باالحتياطات الصحية للوقاية 

من األمراض السارية.
ويقضي االقتراح مبنع إجبار األفراد 
ع��ل��ى تلقي أي ل��ق��اح��ات أو أدوي����ة لم 
تستوف اإلج��راءات الكافية التي تثبت 
سالمتها وخلوها من اآلث��ار اجلانبية، 
وتتحمل وزارة الصحة عالج الشخص 
املتضرر من اآلثار اجلانبية للقاحات أو 
األدوية وتعويضه عما حلقه من أضرار.

ونص االقتراح على ما يلي:
»امل��ادة األول��ى« تضاف فقرة جديدة 
لنص امل��ادة )12( وم��ادة جديدة برقم 
)16 مكرراً( إلى القانون رقم )8( لسنة 

1969 املشار إليه نصهما اآلتيان:
املادة )12( فقرة جديدة:

»وبجميع األح��وال ال يجوز لوزير 
ال��ص��ح��ة إص�����دار ق����رار بالتطعيم 
اإلجباري بلقاحات أو أدوية جتريبية 
أو لم تستوف الدراسات الكاملة إلثبات 
سالمتها وآثارها اجلانبية وأضرارها 

القريبة أو البعيدة«.
املادة »16 مكرراً«:

»في حال إصابة أي شخص بأضرار 
جانبية نتيجة ال��دواء أو اللقاح الذي 
ُفرض باإلجبار أو عن طريق التشجيع 
عليه تلتزم السلطات الصحية بتكاليف 
العالج والتعويض إن كان له مقتضى«.

»ويحق لألفراد التقدم لوزير الصحة 

أو من يفوضه بذلك بطلب االستثناء من 
أخذ اللقاحات أو األدوية ويحق للوزير 
أو م��ن ميثله استثناءهم إذا وج��دت 

أسباب صحية أو قانونية«.
»املادة الثانية«

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
وجاءت املذكرة اإليضاحية لالقتراح 

بقانون كما يلي:
نص الدستور الكويتي في املادتني 
)11 و 15( على اعتناء الدولة بالصحة 
العامة والوقاية والعالج من األمراض 
واألوبئة حرصاً على املواطنني وتقدمي 
املعونة وال��رع��اي��ة الصحية متى ما 
لزم ذلك، وقد صدر القانون )8( لسنة 
1969 باالحتياطات الصحية للوقاية 
م��ن األم����راض ال��س��اري��ة وتعديالته 
الالحقة لتمثل م��واده النظم الواجب 
اتباعها ح��رص��اً على صحة امل��واط��ن 
، ومل��ا ك��ان ال��ق��ان��ون ق��د وض��ع حماية 
للمواطن واملجتمع من األمراض ، فإنه 
ح��دد في م��واده اإلج���راءات التي يجب 
أن تكفل احلفاظ على الفرد وسالمة 
املجتمع، وعليه فقد خول وزير الصحة 
العامة بتحديد هذه اإلجراءات وحتديد 
األم���راض واألدوي���ة واللقاحات التي 
تقوم مبا ال يدع مجاال للشك بالعالج و 
الوقاية من دون أدنى ضرر على املتلقي.

ومل��ا ك��ان م��ن املعلوم أن الثقة في 
هذه السلطات الصحية وإعطائها هذه 

احلقوق االستثنائية املتحكمة بأرواح 
ال��ن��اس ق��ائ��م��ة ع��ل��ى حت��ري��ه��ا أقصى 
درجات احلرص في تبنيها اإلج��راءات 
واس��ت��ي��راده��ا ال��ل��ق��اح��ات واألدوي����ة 

الفعالة.
فقد متت إضافة فقرة إلى املادة رقم 
)12( وه��ي متنع على وزي��ر الصحة 
إجبار األف��راد على تلقي أي لقاحات أو 
أدوي��ة لم تستوف اإلج���راءات الكافية 
التي تثبت سالمتها وخلوها من اآلثار 

اجلانبية.
وألن ح��ي��اة اإلن��س��ان أع��ز م��ا ميلك 
وال ي��ج��وز ال��ت��الع��ب ب��ه��ا واإلض����رار 
بصحتها، وألن ال���دول ت��ق��ام أس��اس��اً 
على حماية أف��راده��ا وع��دم االستهانة 
بالروح املبعوثة من الله في أجسادها، 

واستذكارا للتاريخ البشري القريب 
والتي كشفتها محاكمات نورميبرغ 
من جتارب ألدوي��ة ولقاحات باإلجبار 
ع��ل��ى ب��ع��ض ال��س��ك��ان م��ن ق��ب��ل بعض 
احلكومات والتي أدت إلى مقتل وتضرر 
اآلالف من البشر، واستنادا للمبادئ 
التي أرستها هذه احملاكمات واعتمدت 
عليها دول العالم املتحضرة لضمان 
عدم تكرار هذه املآسي، وحتى ال يفتح 
أي مجال مستقباًل ملمارسات مماثلة، 
وحتى ال يكون اإلنسان حقال للتجارب 
لشركات األدوي��ة واملنظمات الصحية 
حفظاً لكرامته وص��ون��اً لصحته، لذا 
فقد أضيفت فقرة جديدة للقانون رقم 
)12( من القانون املشار إليه متنع وزير 
الصحة من إجبار األفراد على تلقي أي 
لقاحات أو أدوية لم تستوف اإلجراءات 
الكافية التي تثبت سالمتها وخلوها من 

اآلثار اجلانبية.
كما أضيفت املادة )16 مكرراً( لتحمل 
السلطات الصحية في الدولة توابع 
أي أض���رار تنتج ع��ن حتفيزها على 
اتخاذ إج��راء أو لقاح أو دواء، وذلك 
ب��ع��الج الشخص املتضرر م��ن اآلث��ار 
اجلانبية من دون اإلخالل بحق املتضرر 

بالتعويض عما حلقه من أضرار.
وأضيفت فقرة على امل���ادة نفسها 
بحق الشخص بطلب االستثناء في حال 
وجود أسباب صحية أو قانونية متنعه 
من أخ��ذ ال��دواء أو اللقاح، مع وجوب 
إثبات أسبابه للسلطات الصحية كما 

هو معمول في كثير من الدول

د. حمد روح الدين 

الصالح: امليزانية العامة قضية 
مفصلية ومرتبطة مبصلحة املواطن  

دع��ا النائب خليل الصالح 
زم���الءه ال��ن��واب إل��ى التعاون 
وإق��رار امليزانية العامة للدولة 
في جلسة الثالثاء باعتبارها 
ق��ض��ي��ة م��ف��ص��ل��ي��ة م��رت��ب��ط��ة 

مبصلحة الشعب والوطن.
وق��ال الصالح ف��ي تصريح 
صحافي باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة »نحن أمام مرحلة مفصلية 
وم��ن ال��ض��روري أن نقف وقفة 
واح��دة من أجل مصلحة الوطن 

واملواطن ألنهم هم األساس« .
وب����ني ال��ص��ال��ح أن����ه  أح��د 
املوقعني على طلب عقد جلسة 
خاصة، مشيراً إلى أن اجللسة 
العادية كانت سترفع بسبب 
ج��ل��وس ال���زم���الء ال���ن���واب في 
الصفوف األولى، وبالتالي كان 
البديل ه��و عقد جلسة خاصة 

إلقرار امليزانية.
وأكد الصالح أنه ضد سحب 
أي أموال من صندوق  احتياطي 
األجيال القادمة، مشيراً إلى أنه 

أحد عمودي االقتصاد مع النفط، 
وهما اللذان يحافظان على قوة 

الدينار.
وب��ني أن سحب أي مبلغ من 
الصندوق يضعف قوة الدينار، 
فضاًل عن أن الصندوق يعطي 
أرباحاً تبلغ ٪7 سنوًيا ، لذلك 

يجب احملافظة عليه.
وط��ال��ب ال��ص��ال��ح احلكومة 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى إي��ج��اد م��ص��ادر 
أخرى للدعم لتوفير مبلغ ال� 20 
ملياراً التي تريدها، الفتاً إلى 
أنه من بني هذه املصادر اجتاهها 
للسندات احلكومية والصكوك 

على النمط اإلسالمي.
وأشار إلى أن املجلس بصدد 
االن��ت��ه��اء م��ن ال��ق��ان��ون اخل��اص 
بذلك وهذا أمر مهم جدا بعد إقرار 

امليزانية .
ومتنى الصالح من احلكومة 
التركيز على املواطن الكويتي 
واحتياجاته من توفير السكن 
ومحاربة الغالء الذي استنزف 
كل مدخراتهم، وتقييم الوضع 

املالي والرواتب.
وأض���اف أن��ه سبق أن تقدم 
ب��اق��ت��راح الس��ت��ب��دال اإلج���ازات 
وص��رف مقابلها نقدا ، مشيراً 
إلى أن املواطن لم يعد يستطيع 

االقتراض من البنوك

خليل الصالح 
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املطر لوزير التعليم العالي : ما أسباب 
تراجع أداء معهد األبحاث؟

 طالب رئيس جلنة ش��ؤون 
التعليم وال��ث��ق��اف��ة واإلرش���اد 
النائب د. حمد املطر وزير النفط 
وزي��ر التعليم العالي د. محمد 
الفارس بالتصدي للتجاوزات 
اإلداري�����ة وامل��ال��ي��ة ف��ي معهد 
الكويت لألبحاث العلمية والتي 
سجلت من قبل جهاز املراقبني 
املاليني وال��وق��وف على أسباب 

تراجع أداء املعهد.
وق����ال امل��ط��ر ف���ي ت��ص��ري��ح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إنه حضر جزًءا كبيراً من اجتماع 
جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب 
اخلتامي أمس ملناقشة ميزانية 
معهد األبحاث بوجود القيادات 

والقائمني على املعهد.
ولفت إلى أنه سبق أن حتدث 
عن أكبر مخالفات سجلها جهاز 
امل��راق��ب��ني امل��ال��ي��ني ألي جهة 
حكومية مستقلة أو ملحقة 
تخص معهد األب��ح��اث م��ا يدل 

على وجود مشاكل به.
وبني أن اإلدارة احلالية مبعهد 
األبحاث هي إدارة مؤقتة لدرجة 
أن مجلس األمناء لم يعقد منذ 
أكثر من 5 سنوات وأن مستوى 
املعهد تراجع على الرغم من أن 
هناك علماء وقياديني قادرين 
على النهوض بهذا املعهد، معرباً 
عن أسفه أن األمور أوكلت لغير 

املختصني فيه.
وأش�������ار إل�����ى أن دي�����وان 
احملاسبة أع��د ت��ق��ري��راً خطيراً 
عن معهد األبحاث، متسائالً هل 

يعقل إعداد املعهد ملشروع مياه 
كاظمة وه��ي اس��ت��خ��راج مياه 
نقية من الشواطئ البحرية من 
دون دراس��ة ج��دوى اقتصادية 
وفي الوقت نفسه يقدم دراسات 

جدوى للشركات اخلاصة؟
وبني أن إنشاء هذا املشروع 
وف��ق��اً لتقرير دي���وان احملاسبة 
كلف الدولة أكثر من 500 ألف 
دينار كمصاريف مباشرة ناهيك 
ع��ن املصاريف غير املباشرة، 
ومنها توزيع عبوات مجانية 

مببلغ 185 ألف دينار.
واعتبر أن إدارة معهد األبحاث 
حت��ت��ض��ر ب��س��ب��ب )ال��ش��ل��ل��ي��ة( 
واحمل��س��وب��ي��ات وامل��ج��م��وع��ات 
وأن ه��ن��اك جت����اوزات إداري���ة 
ومالية كبيرة لدرجة أن هناك 
أسماكا تسرق جراء الدخول إلى 
محاضن األسماك وسرقتها من 

دون إحالة األمر إلى النيابة.
وقال إنه وفقاً لتقارير ديوان 
احملاسبة ف��إن هناك 525 ألف 
دي��ن��ار خ��س��ارة ملصنع كاظمة 
واآلن هم بصدد إنشاء شركة 
وإن كانت مستحقة إال أن هناك 

تأخراً كبيراً في ذلك.
وأشار إلى أن املعهد قد تخلف 
في توطني وتسكني 195 شابا 
وشابة في جميع التخصصات 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن امل��ط��ال��ب��ات 

بتوظيف الشباب الكويتي.
وأك������د وج������ود أش���خ���اص 
مهتمني بالبحث العلمي ولديهم 
دراسات وشغف من أجل تطوير 
الكويت، ولكن لألسف فإن تقرير 
)احملاسبة( تضمن العديد من 

املخالفات املالية واإلدارية.
ودع���ا ال��وزي��ر ال��ف��ارس إلى 
اإلسراع بعقد اجتماعات للجنة 
ال��ت��ي شكلت ملعاجلة مشاكل 
امل��ع��ه��د وب��رئ��ي��س��ه��ا األس��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ص��ام العوضي من 

جامعة الكويت.
وأكد أن املهم هو خروج أحد 
العلماء الباحثني املميزين من 
املعهد وانتشاله من هذه املشاكل 
اإلداري�����ة وامل��ال��ي��ة والبحثية 
والعلمية ونقل ه��ذا املعهد إلى 

سابق عهده بل إلى األفضل.
وب����ني أن إب������رازه م��ش��اك��ل 
معهد األب��ح��اث هدفه اإلص��الح 
وح��ل املشاكل وتقدمي العالج، 
متمنياً التوفيق جلميع الباحثني 

والباحثات في معهد األبحاث

حمد املطر 

الطريجي: ال تنسيق مع احلكومة 
بشأن جلسة إقرار امليزانية العامة 

أع���رب ال��ن��ائ��ب د. عبدالله 
الطريجي عن أمله في أن تعقد 
اجللسة اخلاصة املقررة اليوم 
الثالثاء إلقرار امليزانيات، نافيا 
من جهة أخ��رى وج��ود تنسيق 
حكومي مع مقدمي طلب اجللسة 
فيما يتعلق بإقرار امليزانيات 
وص��دور مراسيم ض��رورة بعد 

فض دور االنعقاد.
وق��ال الطريجي في تصريح 
ب��امل��رك��ز اإلع��الم��ي ف��ي مجلس 
األم��ة » هناك بعض النواب من 
اع��ت��ب��روا أن اجللسة اخلاصة 
إلقرار امليزانيات مؤامرة نيابية 
- ح��ك��وم��ي��ة وض����د ال��ش��ع��ب 

الكويتي«.
وأضاف » إن هناك اتهاما آخر 
خطيرا للنواب مقدمي طلب عقد 
اجللسة اخل��اص��ة بامليزانيات 
ب��أن��ه��م ي���ص���رون ع��ل��ى فض 
دور االنعقاد لتهيئة األج��واء 
أم��ام احلكومة إلق���رار مراسيم 
الضرورة في شأن إق��رار الدين 
العام وضريبة القيمة املضافة«.

ودع��ا ال��ن��واب الذين وجهوا 
ه���ذه االت��ه��ام��ات إل���ى حضور 
جلسة الغد وتقدمي ما لديهم من 
أدل��ة وإثباتات على صحة هذا 
االتهام أم��ام الشعب الكويتي، 
وال��ت��ح��ل��ي بشجاعة االع��ت��ذار 
ف��ي ح��ال ثبوت ع��دم وج��ود أي 
مؤامرة نيابية -حكومية أو عدم 
وج��ود أي مراسيم ض��رورة مت 

التنسيق مع احلكومة إلصدارها 
خالل الصيف.

وأع���رب الطريجي ع��ن أمله 
ف��ي أن تعقد اجللسة اخلاصة 
غ��داً الثالثاء إلق��رار امليزانيات، 
والتي ش��ارك في تقدمي طلبها 
م��وض��ح��ا أن ذل����ك » بسبب 
إص��رار بعض النواب على عدم 
ع��ق��د اجل��ل��س��ات ال��ع��ادي��ة رغ��م 
حضورهم اجللسات اخلاصة 
ومنها مكافآت الصفوف األمامية 
والقدس واالختبارات الورقية«.

ووج��ه الطريجي تساؤالته 
إلى من يرى أن الشعب الكويتي 
لن يتأثر إذا لم تقر امليزانية وأن 
احلكومة تستطيع سد املبالغ 
املطلوبة م��ن خ��الل امليزانية 

السابقة.
وتساءل » كيف ستتم تغطية 

امل��ب��ال��غ املطلوبة للتعيينات 
اجل���دي���دة ف��ي ب��ع��ض اجل��ه��ات 
احلكومية إذا كان املبلغ املرصود 
في امليزانية السابقة 103 ماليني 
دينار بينما في امليزانية اجلديدة 
فإن املبلغ املرصود 129 مليون 

دينار؟«.
وب��ني أن املبلغ امل��رص��ود في 
امل��ي��زان��ي��ة السابقة لالبتعاث 
ال��داخ��ل��ي ف��ي اجل��ام��ع��ات 130 
مليون دينار، في حني أن املبلغ 
املرصود في امليزانية اجلديدة 
150 مليون دي��ن��ار، متسائال ً 
كيف ستتم تغطية املبلغ إذا لم 

تقر امليزانية اجلديدة؟
ون���وه ب��أن ه��ن��اك موضوعا 
م��ه��م��ا مي���س ش��ري��ح��ة كبيرة 
م��ن ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي ال��ذي��ن 
ينتظرون مساكنهم، هو البند 
اخل���اص ب��ال��ت��ع��اق��دات ل��ش��راء 
املواد اإلنشائية لدعم املواطنني 
ف��ي العملية اإلسكانية باملدن 
اجل���دي���دة مب��دي��ن��ت��ي امل��ط��الع 
وجنوب عبدالله املبارك ويبلغ 
ع��دد ال��وح��دات السكنية بهما 

31548 وحدة سكنية.
وأوض��ح أن املبلغ املرصود 
لهذا البند في امليزانية السابقة 
108 ماليني دينار، بينما املبلغ 
املرصود في امليزانية اجلديدة 
334 مليون دي��ن��ار، متسائالً 
كيف تتم تغطية هذا املبلغ إذا لم 

تقر امليزانية اجلديدة؟

عبدالله الطريجي

العجمي يسأل وزراء الصحة والدفاع واملالية 
عن تطوير مستشفى العدان و »رشاش 

املدرعات املدولبة« والوظائف اإلشرافية
وجه النائب مبارك العجمي 6 أسئلة إلى 4 
وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير 
الصحة الشيخ د. باسل احلمود، ووزير املالية 
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار 
خليفة حمادة، ووزير التربية د. علي املضف، 

ونصت األسئلة على ما يلي:
ن��ص ال��س��ؤال إل��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 

الوزراء وزير الدفاع   على ما يلي:
منى إلى علمي رغبة وزارة الدفاع بالتعاقد 
املباشر مع إحدى الشركات األجنبية لتوريد 

)4x4( منصب آلي رشاش للمدرعات املدولبة
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 -م��ا الشركات املصنعة لهذا النوع من 
املناصب التي متت مخاطبتها؟

2 -كم عدد الشركات التي تقدمت للتوريد؟ 
وهل ُجربت مناصبها؟

3 م��ا ن��ت��ائ��ج ال��ت��ج��ارب لتلك املناصب 
للشركات املتقدمة لتوريد املناصب؟ وما 

الشركات التي اسُتبعدت وأسباب االستبعاد؟
4 -ه��ل ت��وج��د ت��ع��اق��دات سابقة ل���وزارة 
الدفاع لشراء مناصب آلليات أخرى؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فما املناصب التي اشُتريت؟ 

وكم عددها؟
5 - هل هذا النوع املطلوب توريده مستخدم 
ل��دى ج��ه��ات عسكرية حكومية أخ���رى مثل 

احلرس الوطني أو وزارة الداخلية؟
6 - هل توجد ورش صيانة لدى اجليش 

الكويتي متخصصة في صيانة املناصب؟
7 - هل توجد تكلفة إضافية على اجليش أو 
نقص في القوة البشرية في حالة التعاقد على 

مناصب آلية جديدة؟
 نص السؤال األول إلى وزير الصحة  على 
ما يلي: نظرا للظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد وانتشار فيروس كورونا املستجد. 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 -ك��م يبلغ ع��دد األس���ّرة امل��وج��ودة في 

العناية املركزة في مستشفى العدان؟
2 - م��ا نسبة إش��غ��ال ه��ذه األس���ّرة خالل 

األسبوع؟
3 - في حال كون األسّرة مشغولة بالعناية 
املركزة، ما مصير احلاالت التي حتتاج عناية 

مركزة؟
4 - كم يبلغ عدد أجهزة التنفس الصناعي 

املتنقلة في املستشفى؟
5 -هل هناك جلان تفتيش من قبل الوزارة 

على املستشفى لضمان ُحسن سير العمل؟
6 -م��ا الوسائل التي تعتمدها ال���وزارة 
لرصد وتقييم وتطوير اخلدمات الطبية في 

املستشفى؟
7 - كم عدد األجهزة التي تعمل على قياس 

الغازات في الدم املتوافرة في املستشفى؟
8 - متى مت آخر حتديث ألجهزة العناية 

املركزة في املستشفى؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تبلغ فيه امل��ص��روف��ات 
والنفقات الرأسمالية مليزانية الكويت ضمن 
مشروع املوازنة املقبلة 2022/2021 نحو 
)32( مليار دي��ن��ار، يتضح أن هناك )10( 
وزارات وج��ه��ات حكومية تستحوذ على 
النصيب األكبر من ه��ذه املصروفات بنحو 
)19.56( مليار دينار أي نحو )85 ٪( من 

مصروفات امليزانية.
وتأتي وزارة الصحة في املرتبة الثانية 
مبصروفات بلغت )2.69( مليون دينار، حيث 
بلغت تعويضات العاملني مبلغ مليار دينار، 
وسلع وخدمات بقيمة )770.7( مليون دينار، 
ومنافع اجتماعية بقيمة )608( ماليني دينار، 
ومصروفات وحتويالت أخرى بقيمة )3.7( 
ماليني دينار، فيما تستكمل وزارة الصحة 
منظومة مشاريعها من مستشفيات ومراكز 
صحية ضمن نفقاتها الرأسمالية بقيمة 

)222.7( مليون دينار.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 - م��ا املعايير التي تستخدمها وزارة 
الصحة لتقييم مستوى اجل��ودة في املراكز 

واملستشفيات التابعة لها؟
2 - ما تاريخ إنشاء إدارات اجل��ودة في 

الوزارة؟ وما إجنازات تلك اإلدارات؟
3 - هل تضع وزارة الصحة رأي املستفيد 

كمعيار لتطوير اخلدمة؟
4 - هل قامت الوزارة بدراسات واستطالع 

رأي ملعرفة مدى رضا املواطن عن خدماتها؟
5 - هل هناك جلان تفتيش من قبل الوزارة 

على املراكز واملستشفيات التابعة لها؟
6 - ما الوسائل التي تعتمدها ال��وزارة 
لرصد وتقييم وتطوير اخلدمات الطبية حسب 

املرجعية الدولية؟
 ون��ص ال��س��ؤال إل��ى وزي��ر املالية  على ما 

يلي: 
ب��اإلش��ارة إل��ى القرار ال���وزاري رق��م )53( 
بتاريخ 2014/10/21 بشأن وضع شروط 

وضوابط إضافية لشغل الوظائف اإلشرافية.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 -كم عدد الوظائف القيادية الشاغرة في 
وزارة املالية؟

2 - هل سكنت الوظائف القيادية الشاغرة؟ 
إذا كانت اإلجابة النفي، فما األسباب؟ وما فترة 

شغرهم لتلك الوظائف؟
3 -هل لدى الوزارة خطة لتسكني الوظائف 
الشاغرة؟ إذا كانت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، فهل 

ُشّكلت جلنة لذلك؟
4 - ما صحة ما يتم تداوله عن نية الوزارة 

في استحداث قطاع للدين العام؟
5 - ك��م ع��دد املستشارين ال��واف��دي��ن في 

الوزارة؟
6 - ه���ل ط��ب��ق اإلح������الل وال��ت��ك��وي��ت 
للمستشارين الوافدين؟ إذا كانت اإلجابة 

النفي، فما أسباب ذلك؟

مبارك العجمي 

»التشريعية« وافقت على 
»احلقوق املدنية واالجتماعية« 

لغير محددي اجلنسية

ناقشت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خالل اجتماعها 
ام��س ع��ددا م��ن االق��ت��راح��ات بقوانني وأحالتها إل��ى اللجان 

املختصة.
وق��ال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة إن اللجنة ناقشت رسالة محالة 
م��ن جلنة ال��ش��ؤون اخلارجية بشأن استطالع رأي اللجنة 
التشريعية في مدى دستورية االقتراحني بقانون في شأن حظر 

التعامل أو التطبيع مع إسرائيل.
وأوض���ح العنزي أن اللجنة واملكتب الفني بحثا هذين 
االقتراحني وانتهت من إع��داد رأي فني بشأنهما وأحالته إلى 

اللجنة اخلارجية.
وأض��اف أن اللجنة ناقشت 4 اقتراحات بقوانني في شأن 
احلقوق املدنية واالجتماعية لغير محددي اجلنسية، مبينا أن 

اللجنة وافقت على االقتراحات وأحالتها للجنة املختصة.
وذك��ر إن اللجنة وافقت على 3 اقتراحات بقوانني تتعلق 
بالرعاية السكنية تنص على توفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة 

ملستحقي الرعاية السكنية وأحالتها للجنة املختصة.
وقال إن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن إنشاء 

صندوق تكافلي للمواطنني، مقدم من النائب بدر احلميدي.
وبني أن اللجنة بحثت االقتراح بقانون في شأن إنشاء جامعة 
نواف األحمد الصباح للعلوم املستقبلية من الناحية الدستورية 

ومن حيث الصياغة وأحالته للجنة املختصة.
وأعلن العنزي عن موافقة اللجنة على االق��ت��راح بقانون 
في شأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة املتجددة الكويتية 

وأحالته إلى اللجنة املختصة

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية 


