
الدالل يقترح نقل السفارات والبعثات 
الدبلوماسية إلى خارج مناطق سكن املواطنني

 أعلن النائب محمد ال���دالل تقدمه 
ب��اق��ت��راح ب��رغ��ب��ة ل��ن��ق��ل ال��س��ف��ارات 
والبعثات الدبلوماسية إل��ى منطقة 
مخصصة خ���ارج امل��ن��اط��ق السكنية 
ل��ل��م��واط��ن��ن، وت��ط��وي��ر خ��دم��ات تلك 
السفارات والبعثات للحد من ازدح��ام 

املراجعن.
 ونص االقتراح على ما يلي: قال الله 
ْمنا  تعالى في كتابه الكرمي “ َوَلَقْد َكرَّ
َبِني آَدَم “ وأورد دستور دولة الكويت 
في امل��ادة )29( منه “ الناس سواسية 
في الكرامة اإلنسانية وهم متساوون 
ل��دى القانون في احلقوق والواجبات 
العامة ال متييز بينهم في ذل��ك بسبب 

اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين “.
ول���وح���ظ ال��ع��دي��د م���ن امل��واط��ن��ن 
واملقيمن الصعوبات العملية واإلدارية 
واملكاينة م��ن إجن��از معامالتهم حن 
تعاملهم أو تواصلهم أو زيارتهم أو 
ذهابهم للسفارات األجنبية والبعثات 
الدبلوماسية األجنبية التي متثل أعداًدا 
كبيرة من العاملن والوافدين واملقيمن 
في دول��ة الكويت، والصعوبات تكمن 
ف��ي ازدح����ام امل��راج��ع��ن وع���دم وج��ود 
أماكن لالنتظار واالس��ت��راح��ة في ظل 

األجواء احلارة في البالد . كما أن هناك 
إشكاليات تتعلق بعدم توفر مواقف 
للسيارات والتسبب ف��ي مشاكل مع 
اجل��ي��ران القريبن م��ن مقار البعثات 
وال��س��ف��ارات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، ناهيك 
ع��ن ت��ف��اوت اَل��ي��ات ت��واص��ل السفارات 
والبعثات الدبلوماسية األجنبية مع 
مواطنيهم أو امل��واط��ن��ن الكويتين، 
ونظًرا ألهمية ه��ذا املوضوع وحرًصا 
على تسهيل التواصل م��ع السفارات 

والبعثات الدبلوماسية .
ل��ذا فأنني أت��ق��دم ب��االق��ت��راح برغبة 

ال��ت��ال��ي: 1. التأكيد على أهمية نقل 
ال��س��ف��ارات والبعثات الدبلوماسية 
إل��ى منطقة مخصصة فقط للبعثات 
الدبلوماسية خ��ارج املناطق السكنية 
للمواطنن على أن توفر أراٍض مناسبة 
ومواقف سيارات للسفارات والبعثات 

الدبلوماسية.
2. قيام وزارة اخلارجية بالتنسيق 
م��ع ال��س��ف��ارات األج��ن��ب��ي��ة والبعثات 
الدبلوماسية في دولة الكويت لتطوير 
خدمات تلك السفارات والبعثات )إخراج 
أو جت��دي��د ج���واز سفر – إخ���راج فيزا 
– إج��راءات اإلقامة .. إلخ ( وباألخص 
تلك املتعلقة بالعمالة املنزلية وذلك 
ع��ن ط��ري��ق ت��ق��دمي خدماتها بواسطة 
برامج التواصل اإللكتروني للمواطنن 
والوافدين واملقيمن في الكويت وحتديد 
مواعيد ال��زي��ارة للسفارات والبعثات 

الدبلوماسية.
3. قيام وزارة اخلارجية بالتنسيق 
م��ع ال��س��ف��ارات األج��ن��ب��ي��ة والبعثات 
الدبلوماسية بإقامة مواقع لالنتظار 
مكيفة ومريحة ملن يرتاد مقار السفارات 
والبعثات الدبلوماسية من املواطنن 

واملقيمن

عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس 
الوطني يوفر الرعاية الصحية ملنتسبيه

ريا�ض عواد 

 أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب عسكر العنزي 
أن��ه تقدم باقتراح بقانون إلنشاء 
مستشفى متكامل لرجال احلرس 
الوطني لتوفير الرعاية الصحية 
لهم، وأن يلحق بها قسم إلج��راء 
األب��ح��اث املتعلقة ب��أم��راض املهنة 

التي تواجههم.
ونص االقتراح على ما يلي: 

م��������ادة )1(: ينشأ مستشفى 
متكامل ل��رج��ال احل��رس الوطني 
ي��ض��م ك��اف��ة ال��ت��خ��ص��ص��ات خ��الل 
خمس س��ن��وات م��ن ت��اري��خ ص��دور 
هذا القانون على أن يضم املستشفى 
معمل حتاليل وفًقا للمعايير العاملية 

ويضم أحدث األجهزة إلجرائها.
م��ادة )2(: يلحق باملستشفى 
ق��س��م إلج����راء األب��ح��اث املتعلقة 
بأمراض املهنة التي تواجه رجال 
احل��رس الوطني وذل��ك بالتعاون 
مع املراكز العاملية املتخصصة في 

هذا املجال.
م��ادة )3(: يتم إج��راء الكشف 
الطبي بصفة دوري��ة جلميع رجال 
اإلطفاء على أن يتم تسجيل جميع 
امل��ع��ل��وم��ات الصحية ل��ك��ل منهم 
بسجل خاص وأن يتم االحتفاظ بها 
بقسم السجالت الطبية باملستشفى 
م��ع ع��دم السماح ب��االط��الع عليها 
��ا للقواعد  لغير املختصن ووف��قً

والضوابط املنظمة لذلك.
م��ادة )4(: تشكل جلنة بقرار 
م��ن وزي���ر الصحة على أن تضم 
في عضويتها أطباء مختصن من 
وزارة الصحة وجامعة الكويت 
وم��خ��ت��ص��ن ف��ي م��ج��ال مكافحة 
احلرائق والكوارث الطبيعية وذلك 
إلع��داد الئحة بأمراض املهنة التي 
يصاب بها رج��ال احل��رس الوطني 
وط��رق عالجها على أن ينقل هذا 
االخ��ت��ص��اص إل���ى ق��س��م األب��ح��اث 

املنصوص عليه في املادة )2(.

م��������ادة )5(: ت��ت��ول��ى وزارة 
الصحة ف��ور ص��دور ه��ذا القانون 
تخصيص قسم ف��ي مستشفى أو 
أكثر إلج��راء الكشف الطبي بصفة 
دورية على رجال احلرس الوطني 
وإعداد السجالت الطبية لكل منهم 
حلن االنتهاء من املستشفى املزمع 

إنشاؤه.
م��������ادة )6(: ف��ي غير األح���وال 
املصرح بها قانوًنا يحظر على أي 
شخص إفشاء املعلومات الصحية 
اخلاصة برجال احل��رس الوطني 

التي وصلت إليه بحكم عمله.
م��ادة )7(: مع عدم اإلخالل بأية 
عقوبة أشد ينص عليها في قانون 
آخ��ر يعاقب باحلبس مل��دة ال تزيد 
على ثالثة أشهر وبغرامه ال تقل عن 
ألف دينار وال جتاوز خمسة آالف 
دينار أو بإحدى هاتن العقوبتن 
ك��ل م��ن ي��ق��وم ب��إف��ش��اء املعلومات 
الصحية اخلاصة برجال احلرس 
ال��وط��ن��ي وذل���ك ف��ي غير احل��االت 

املصرح بها قانوًنا.
م��ادة )8(: يظل رج��ال احلرس 
الوطني يتمتعون بالرعاية الصحية 
واملتابعة الدورية باملستشفى حتى 

بعد التقاعد من العمل.
م��ادة )9(: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه 

– تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية على 

ما يلي:
نصت امل���ادة )11( م��ن دستور 
دولة الكويت على أن )تكفل الدولة 
امل��ع��ون��ة ل��ل��م��واط��ن��ن ف���ي ح��ال��ة 
الشيخوخة أو املرض أو العجز عن 
العمل. كما توفر لهم خدمات التأمن 
االجتماعي واملعونة االجتماعية 
والرعاية الصحية( ونصت املادة 
)15(: )ع��ل��ى أن تعنى ال��دول��ة 
بالصحة العامة وبوسائل الوقاية 

والعالج من األمراض واألوبئة(.

ون��ظ��ًرا ل��ل��دور الوطني الكبير 
ال��ذي يؤديه احل��رس الوطني في 
م��س��ان��دة اجل��ي��ش ف��ي ال��دف��اع عن 
ال��وط��ن ض��د ك��ل م��ن يعتدي على 
ترابه الطاهر أو يحاول اختراق 
ح��دوده ومعاونة ق��وات الشرطة 
في احلفاظ على األمن واالستقرار 
وح��م��اي��ة اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة ضد 
كل األخ��ط��ار التي تهددها وتأمن 
األه���داف أو املنشآت احليوية في 
البالد وحماية املمتلكات العامة 
واخل���اص���ة، واالس��ت��ع��داد ال��دائ��م 
لتلبية أية مهمة أخرى يكلف بها من 

قبل مجلس الدفاع األعلى.
وبالنظر لطبيعة املهام اخلطيرة 
املكلف بها رج��ال احل��رس الوطني 
وامل���خ���اط���ر اجل��س��ي��م��ة ال��ت��ي قد 
يتعرضون لها في سبيل أداء تلك 
امل��ه��ام، ج��اء ه��ذا ال��ق��ان��ون لتوفير 
الرعاية الصحية لرجال احلرس 
الوطني، لتوفير احلماية الصحية 
الشاملة لهم من أي أمراض مرتبطة 
بالعمل وه���و م��ا يحقق مقاصد 
املشرع الدستوري في رعاية الدولة 
لكل مواطن صحّيًا مبناسبة العمل 
أو للعجز عن العمل، وتلتزم بتوفير 

وسائل الوقاية والعالج.
لذلك أع��د ه��ذا االق��ت��راح بقانون 
ال��ذي نص في مادته األول��ى على 
إن��ش��اء مستشفى متكامل لرجال 
احل��رس الوطني لتوفير الرعاية 
الصحية على أعلى مستوى ملتابعة 
احل��ال��ة الصحية لهم وأن يلحق 
به معهد أبحاث يهتم بالدراسات 
واألبحاث العلمية ألم��راض املهنة 
التي تواجه رجال احلرس الوطني 

وذلك في املادة الثانية منه.
أما املادة الثالثة فقد نصت على 
إجراء الكشف الطبي بصفة دورية 
جل��م��ي��ع رج����ال ل���رج���ال احل���رس 

الوطني.
أم��ا امل��ادة الرابعة تطرقت إلى 
تشكيل جلنة بقرار من وزير الصحة 
تضم في عضويتها أطباء مختصن 
في وزارة الصحة وجامعة الكويت 
إلع��داد الئحة بأمراض املهنة التي 
يصاب بها رج��ال احل��رس الوطني 

وطرق عالجها.
أما املادة اخلامسة منه فقد كلفت 
وزارة الصحة تخصيص قسم في 
مستشفى أو أكثر إلج��راء الكشف 
الطبي بصفة دوري���ة على رج��ال 
احلرس الوطني وإع��داد السجالت 
الطبية لكل منهم حلن االنتهاء من 

املستشفى املزمع إنشاؤه.
وامل���ادة ال��س��ادس��ة منه حظرت 
على أي شخص إفشاء املعلومات 
الصحية اخلاصة برجال احلرس 
الوطني التي وصلت إليه بحكم 
عمله وتطرقت امل��ادة السابعة إلى 
العقوبة امل��وق��ع��ة على م��ن يقوم 
بإفشاء املعلومات الصحية اخلاصة 
ب��رج��ال احل��رس الوطني وأخ��ي��راً 
نصت امل��ادة الثامنة على أن يظل 
رج��ال اإلطفاء يتمتعون بالرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة وامل��ت��اب��ع��ة ال���دوري���ة 
باملستشفى حتى بعد التقاعد من 

العمل

عسكر العنزي 

4alwasat.com.kw

الشاهني يسأل وزير الداخلية عن تسلسل إقامة النائب البنغالي منذ أواخر الثمانينات
اعلن النائب اسامه الشاهن عن تقدميه سؤاال 
الى نائب رئيس ال��وزراء وزير الداخلية وزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
نص السؤال

نشرت وسائل اإلعالم املختلفة كلمة رئيسة 
الوزراء البنغالديشية شيخة حسينة واجد أمام 

البرملان البنغالديشي، أك��دت فيها أن سلطات 
بالدها فتحت حتقيقاً ضد النائب البنغالديشي 
محمد شهيد إس���الم ب��اب��ول ب��ش��أن ات��ه��ام��ه ب� 

»االجتار بالبشر« في الكويت.
مشيرة إلى أن سلطات بالدها حتقق في شأن 
صحة حصوله على اجلنسية الكويتية، مبينة 

بأنه إذا صحت هذه األقاويل فسيتم إعالن مقعده 
شاغراً وفقاً للقانون. وعلى ضوء ذلك يرجى 
إجابتي عن اآلتي: ما مدى صحة حصول النائب 
البنغالديشي اجلنسية على اجلنسية الكويتية؟
هل تقدم املدعو النائب البنغالديشي بطلب 
احلصول على اجلنسية الكويتية؟ وإذا كانت 

اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من الطلب 
وإلى أي مرحلة وصل؟ وهل توسط أي مسؤول 

أو نائب له؟
يرجى تزويدي بصورة من تسلسل اإلقامة 
للنائب البنغالديشي منذ دخوله الكويت في 

أواخر الثمانينات.
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محمد الدالل 

اخلضير: وزيرة الشؤون تلتقي ممثلي ذوي 
االحتياجات اخلاصة اخلميس لبحث مشكالتهم 

 قال النائب د. حمود اخلضير إنه 
ت��واص��ل م��ع وزي���رة ال��ش��ؤون وزي��رة 
ال��دول��ة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل حلثها على حل اإلشكال الواقع 
بن إدارة هيئة ذوي اإلعاقة من جهة 
واجلمعيات واألندية واجلهات التي 
تعنى بذوي االحتياجات اخلاصة من 

جهة أخرى .
وأض����اف اخل��ض��ي��ر ف��ي تصريح 

صحفي أن الوزيرة العقيل أبلغته أنها 
ستلتقي ممثلي هذه اجلهات اخلميس 
املقبل م��ن أج��ل االس��ت��م��اع إل��ى ك��ل ما 
يريدونه والعمل على تذليل أي مشاكل 
أو س��وء تفاهم بينهم وب��ن الهيئة، 
معربة عن تقديرها للمالحظات التي 
يثيرها أعضاء مجلس األمة، وحرصها 

على متابعتها.
وأوض����ح اخل��ض��ي��ر أن ال��وزي��رة 

وعدته بتقدمي كل ما حتتاج إليه هذه 
الفئة العزيزة من رعاية، مشيًرا إلى 
استعداده لنقل أي مالحظات أو شكاوى 

من اإلخوة املعاقن إلى احلكومة.
وأك��د أن��ه سيتابع ه��ذا اللقاء آم��اًل 
أن يتوصل فيه اجلميع إل��ى احللول 
املطلوبة وأن تستمع إدارة هيئة ذوي 
اإلعاقة ملطالب هذه الفئة فهم أولى من 

غيرهم بنقل معاناتهم ومشاكلهم


