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احلويلة يسأل عن إنشاء مشروع املدينة الطبية في مدينة صباح األحمد السكنية
أعلن النائب الدكتور محمد احلريلة عن 
تقدميه سؤاال إلى وزير الصحة الدكتور الشيخ 

باسل الصباح.    
وجاء في نص السؤال:

ص���در ق����رار م��ن م��ج��ل��س ال�����وزراء للبدء 
ب��إج��راءات جتهيز وإن��ش��اء امل��دي��ن��ة الطبية 

ف��ي مدينة صباح االح��م��د السكنية وتكليف 
وزارة الصحة لتجهيزها لتقدمي الرعاية 
الصحية لسكان املدينة واملناطق اجلنوبية 
لتعطي دافعا إيجابيا خلدمة أهالي املناطق 
اجلنوبية حيث ان اهالي املدن اجلنوبية بأمس 
احلاجة ملثل هذه اخلدمات املستحقة لهم بسبب 

معاناتهم من البعد عن املستشفيات واالزدحام 
ال��ذي يشهده مستشفى ال��ع��دان ال��ذي يخدم 
محافظتي األحمدي ومبارك الكبير وكذلك قلة 

التخصصات باملراكز الطبية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 

1 - ما هي اإلج��راءات التي اتخذتها وزارة 

الصحة للبدء في إنشاء وجتهيز مشروع املدينة 
الطبية في مدينة صباح األحمد السكنية؟ 

2 - امل��وع��د احمل���دد لتنفيذ ه��ذا امل��ش��روع 
وببيان املرحل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3 - ال��ط��اق��ة االستيعابية امل��ق��درة لهذا 
املشروع؟
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ت��ق��دم النائب ثامر السويط باق��ت��راح 
بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات 
ومراكز املعلومات وتنظيم مزاولة مهنة 

املكتبات.
وجاء في نص مواده: 

1 - ت���ن���ش���ئ ال������دول������ة ه��ي��ئ��ة 
مستقلة للمكتبات وتختص أعمالها 
ب���إدارة وتنظيم عمل املكتبات العامة 
باحملافظات وال��دول��ة والعاملني بها 
وتوصيف وظائفهم ومتابعة تطويرهم 
وتأهيلهم املهني وبناء منشآتها وتنميتها 
وجتهيزها وتأثيثها وفق أحدث املعايير 
العاملية واملستجدات العلمية وتشغيلها 
والرقابة على أدائها وأعمالها وما يتعلق 
بشؤون مهنتها وخدماتها واألدوار التي 
تلعبها باملجتمع والسعي نحو جتويد 
دور هذه املؤسسات من أجل خدمة أفراد 

املجتمع ومؤسساته.
2 -  حتظى املكتبات مبختلف أنواعها 
وأشكالها ومجتمعات مهنتها بالرعاية 
التامة من قبل الدولة ويكون من صميم 
عمل الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز 
املعلومات إدارة وتشغيل هذه املرافق 
وفق التوجهات احلديثة للعلم واملعرفة 
البشرية وحتديد اللوائح وال��ق��رارات 
التي تنظم األدوار التي تلعبها املكتبات 
وامل��ن��ش��آت الثقافية مب��ا ي��ت��واف��ق مع 
االجتاهات العلمية والعاملية احلديثة 
وال يجوز إس��ن��اد أي عمل بهذه املهنة 
لغير احلاصلني على املؤهالت العلمية 
اخلاصة في مجال علم علوم املكتبات 

واملعلومات.
3 - تنظم الدولة ومن خالل إنشائها 
للهيئة ال��وط��ن��ي��ة للمكتبات وم��راك��ز 
املعلومات قوانني ولوائح تنظيم مهنة 
املكتبات مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع االجت��اه��ات 
العلمية والعاملية واملعايير واالخالقيات 
ال��ت��ي تنص عليها امل��واث��ي��ق العاملية 
ل��إع��الن��ات ال��ع��امل��ي��ة ف��ي م��ج��ال علوم 
املكتبات و املعلومات على أن تراعى 
باالعتبار متثيل ك��ل مكونات مجتمع 
املهنة م��ن احت���ادات وجمعيات مهنية 
ومكتبات ومراكز معلومات ومجتمعات 
مبادراتها املهنية في مجال علوم املكتبات 
و املعلومات وال يجوز إقصاء أي مكون 
منها في أي شكل من األشكال وتراقب 
الهيئة أخالقيات املهنة وسلوكياتها 
وفعالياتها لضمان بناء مناخ مهني فاعل 
يسهم في إث��راء العلم واملعرفة واملهنة 

ويخدم املجتمع ومؤسساته
4 -  ت��ق��ام امل��ؤمت��رات واجلمعيات 
املهنية للمكتبات واملعلومات ومجتمعها 
حتت رعاية الهيئة الوطنية للمكتبات 
ومراكز املعلومات وت��دار كل فعاليات 
هذا العلم واملجتمع العلمي واملهني وفق 
عناية واشتراك كل اجلهات واملجتمعات 
اخلاصة في علوم املكتبات واملعلومات 
وال يجوز قيام أي��ة من ه��ذه الفعاليات 
دون تضمنها ل��ك��ل م��ك��ون��ات وأج���زاء 
مجتمع املهنة اخلاصة في علم املكتبات 
وامل��ع��ل��وم��ات م��ن جمعيات واحت���ادات 
مهنية وأفراد مختصني بهذا العلم وأقسام 
علمية وم��دارس معلومات تختص في 

مجال علوم املكتبات واملعلومات.
5 - ال يجوز ب��أي شكل من األشكال 
م��ن��ح م���ه���ام م��ه��ن��ة ع���ل���وم امل��ك��ت��ب��ات 
واملعلومات أو القيام بأعمال املكتبات 
وترؤسها أو تكليف أو ندب أو تعيني أو 
فرز أو االستعانة بكل صور االستشارات 
أو األعمال أو إدارتها أو متثيل مهنتها 
لغير املختصني في مجال علوم املكتبات 
واملعلومات ويحظر القانون ذلك ومينع 
تشجيعه ح��م��اي��ة حل��ق��وق امل��وظ��ف��ني 
وال��ع��ام��ل��ني ب��امل��ج��ال املهني والعلمي 
وخلصوصية وطبيعة عمل وتفاصيل 
ه��ذه املهنة التي تناط باملختصني في 

علمها دون سواهم.
6 - يكون إختصاص الهيئة الوطنية 
للمكتبات ومراكز املعلومات اإلش��راف 
وامل��راق��ب��ة ع��ل��ى ك��ل أش��ك��ال املكتبات 
ب��احمل��اف��ظ��ات وال���دول���ة وم��ت��اب��ع��ة منو 
وتطوير املهنة املكتبية وبناء منشآتها 

ومرافقها ومتكني مجتمعها املهني وتفعيل 
دورهم املهني والعمل على تعليم وتدريب 
العاملني في مجتمع املهنة ودعم املبادرات 
املهنية والعلمية ورعايتها واألش��راف 

على كل شؤون مجتمعها الوظيفي.
7 - يحظر ال��ق��ان��ون أي استغالل 
شخصي لهذه املهنة وممارستها، وال 
يجوز ارتكاب أي سلوك يخالف أخالقيات 
ه��ذه املهنة س���واء ك��ان ذل��ك ف��ي صور 
إضعاف معنويات املبدعني والباحثني 
واملبادرين العاملني واملتخصصني في 
مهنة املكتبات واملعلومات أو تثبيط 
املجتهدين، وال���ذي ق��د يسهم بالتأثير 
على مهنتهم أو التأثير على إنتاج البحث 
العلمي، كما ال يجوز التأثير على سمعة 
ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا ال��ذي��ن ي��ج��ب أن يسود 
مجتمعها الوظيفي التعاون واملشاركة 
بالنجاح والتكامل املهني وتضافر اجلهود 
وحتقيق األهداف تطوير وتنمية وازدهار 

مهنة علوم املكتبات واملعلومات.
وتباشر الهيئة حقها القانوني في منع 
ح��دوث أو ارتكاب ه��ذه السلوكيات في 
مجتمع املهنة والتخصص العلمي ومنع 
مثل هذه األعمال من توغلها في البيئات 
الوظيفية واملجتمعات املهنية لعلوم 
املكتبات واملعلومات من خالل اللوائح 
املنظمة لذلك، للوصول إلى ضمان حتقيق 

الرضا الوظيفي للمهنة.
8 - تكون رواتب العاملني في مهنة 
ع��ل��وم املكتبات وامل��ع��ل��وم��ات م��وازي��ة 
لرواتب املعلمني بوزارة التربية، كونهم 
يعلمون املجتمع ويسعون نحو بناء 
معارفهم وإثراء معلوماتهم وخدمتهم في 
مجال العلم واملعرفة والثقافة وهم في 
طبيعة عملهم يعلمون املجتمع القراءة 
واملواطنة الرقمية والثقافة املعلوماتية 
وإدارة املعرفة وتشاركها وم��ه��ارات 
البحث عن املعلومات وغيرها من مهام 
يقدمونها ف��ي ج��وان��ب العلم والبحث 

العلمي واملعرفة البشرية. 
-9  ت��ع��ام��ل امل��ك��ت��ب��ات م��ع��ام��ل��ة 
املستشفيات فهي ال يتم إغ��الق��ه��ا أو 
تعطيلها مل��ا تقدم م��ن دور ف��ي صيانة 
العقل وبناء اإلنسان وخدمة املجتمع 
وت��ك��ون أع��م��ال ه��ذه املكتبات خاصة 
بالعلم وال��ث��ق��اف��ة وال تستخدم ب��أي 
غ��رض أو نشاط غير العلم واملعرفة 
والثقافة والتنمية البشرية والبحث 
العلمي وطلب العلم النافع وتكون كل 
نشاطات وفعاليات املكتبات مبا يتوافق 
مع السياسات واخلطط التي ترسمها 

الدولة.
10 - يعني مجلس إدارة الهيئة 
مبرسوم وتعامل الهيئة معاملة ديوان 
احملاسبة واجلهات الرقابية األخرى التي 
ينظر بتعيني مجلس إدارتها ومراقبتها 
وي�����درس م��ج��ل��س األم�����ة ت��ق��اري��ره��ا 
وميزانيتها ويكون مجلس اإلدارة مكون 
من املختصني بهذه املهنة من احلاصلني 
على مؤهل جامعي في علوم املكتبات 
واملعلومات وأن يكون فترة قرار تعيني 
مجلس اإلدارة م��دة ال تزيد على أربع 
سنوات غير قابلة للتجديد وال يحق ملن 
عمل في مجلس اإلدارة أن يعاد تعيينه 

أو ترشيحه مرة أخرى.
وي��ك��ون التوظيف ف��ي ه��ذه الهيئة 
وفق إعالن ينشر في اجلريدة الرسمية 
متضمناً معايير علمية ومهنية بالنسبة 
للتخصصات املتعلقة في علوم املكتبات 

واملعلومات.
11 - ت��رس��ل ج��م��ي��ع اجل��ام��ع��ات 
احمللية احلكومية واخل��اص��ة تقريراً 
سنوياً ح��ول أداء املكتبات باملجتمع 
ومدى جودة خدمتها وطرائق تطويرها 
وآخر املستجدات العلمية في مجال مهنة 
املكتبات وعلومها وي��ت��م تضمني تلك 
التقارير بالتقرير العام لهيئة املكتبات 
املرسل ملجلس األم��ة مرفقا بامليزانيات 
واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي للهيئة الوطنية 

للمكتبات ومراكز املعلومات.
12 - تقدم املكتبات ومراكز املعلومات 
خدمتها لكل مؤسسات املجتمع وكل 

مكوناته وتسعى للحصول على كل 
مصادر املعلومات ووسائلها وفق آخر 
التطورات العاملية والعلمية وتوفر من 
اإلنتاج الفكري ما ميكنها من إثراء املعرفة 
والعلم والثقافة مبا يتوافق مع قوانني 

الدولة وحاجة املجتمع ومؤسساته. 
13 - يجيز هذا القانون لكل العاملني 
في مجال املكتبات واملعلومات استثنائهم 
م��ن ك��ل ال��ق��وان��ني ال��ت��ي متنع استكمال 
دراستهم ومواصلة تعليمهم العالي 
وي��ح��ق لهم إستكمال التعليم ف��ي أي 
مؤسسة أكادميية وتعليمية محلية أو 

خارجية.
14 - تعقد الهيئة املؤمترات العلمية 
وتتشارك في رعايتها وتتحمل نفقات 
إقامتها ويكون املؤمتر العلمي لهذه املهنة 
مرة واح��دة كل أربع سنوات شريطة أن 
تكون أبحاث املؤمتر ومشاركاته تنهي 
حتدياً مجتمعيا وتعالج مشكلة تواجه 
مؤسسات املجتمع وتكون صفة املؤمتر 
دوليا على نطاق املهنة يصاحبها معرض 
للتكنلوجيا والتقنيات في مجال املكتبات 
ومؤسسات املعلومات والكتب املهنية 
والعلمية ودور النشر العلمية و العاملية 
وأن تتعلق وقائع املؤمتر في تطوير هذا 
العلم واملجال واخل��دم��ات التي يقدمها 
للمجتمع وذل��ك من أج��ل توقير البحث 
العلمي والعلماء والعلم في هذا اجلانب 

املتعلق في علوم املكتبات و املعلومات.
15 - يحق لكل العاملني واملختصني 
وامل��ش��ت��غ��ل��ني وال��ط��ل��ب��ة وامل��ؤس��س��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة واألك���ادمي���ي���ة واملجتمعية 
األهلية واحلكومية واألق��س��ام العلمية 
واالحتادات واجلمعيات املهنية في مجال 
علوم املكتبات واملعلومات من األستفادة 
م���ن ف��ع��ال��ي��ات وم��ن��ت��دي��ات وأن��ش��ط��ة 
املؤمترات العلمية واملشاركة بها سواء 
ك��ان ذل��ك داخ��ل البالد أو خارجها، على 
أن تسود أج��واء هذه الفعاليات الطابع 
العلمي واألك��ادمي��ي واملهني و أن ميثل 
املشاركني ص��ورة تعكس مكارم أخالق 
املجتمع الكويتي وأال يصدر منهم أي من 
السلوكيات التي يعاقب عليها القانون أو 
تخالف مهنة وأخالقيات علوم املكتبات و 
املعلومات وتكون االستفادة من ذلك دون 
مخالفة ألي من نصوص هذا القانون، وال 
يحق ألي ف��رد مشمول بهذا القانون أن 
يستمر بالعمل في أية جمعية أو احتاد 
عاملي مهني في مجال املكتبات واملعلومات 
س��واء أك��ان عامليا أم إقليميا يخالف أو 
مي��ارس أف���راده أي م��ن السلوكيات أو 
املخالفات التي تتعارض مع أخالقيات 
املهنة واإلعالنات العاملية اخلاصة بها في 

مهنة علوم املكتبات واملعلومات.
16 -  تنشأ بالهيكل التنظيمي للهيئة 
العامة للمكتبات ومراكز املعلومات إدارة 
لشؤون املكتبات العامة وإدارة لشؤون 
املكتبات املدرسية وإدارة لشؤون مراكز 
املعلومات وإدارة للبحوث والدراسات 
املهنية وإدارة للميزانيات والدعم املالي. 
وإدارة للمكتبات اإللكترونية والرقمية 
وإدارة لشؤون العاملني في مهنة علوم 
املكتبات واملعلومات وإدارة للمبادرات 
والتطوير املهني وإدارة للمؤمترات 
وال��ن��ش��ر العلمي وإدارة للفعاليات 
واألنشطة املهنية ويجوز إضافة اإلدارات 
واألق��س��ام حسب م��ا يستجد م��ن مهام 

وأعمال وأدوار دون إخالل بهذا القانون 
وم��واده من خالل اللوائح املنظمة لهذا 

القانون.
17 - م��ص��ادر املعلومات وق��واع��د 
البيانات والتقنيات والكتب واملراجع 
وال��دوري��ات وب��رام��ج املكتبات اآلليات 
والوسائط واملعدات واآلالت وامليزانيات 
وال��دع��م ال��ف��ن��ي وك���ل ج��وان��ب تشغيل 
املكتبات واخل��دم��ات والفعاليات التي 
تقدمها ت��ك��ون ف��ي جميع املكتبات في 

محافظات البالد وبشكل عادل.
18 - ال يجوز االستعانة بخبرات 
ع��ض��و هيئة ت��دري��س إال وف���ق إع��الن 
ينشر باجلريدة الرسمية ويتقدم لهذا 
اإلع��الن كل من يرغب من األكادمييني، 
وعلى الهيئة الوطنية لعلوم املكتبات 
ومراكز املعلومات وضع معيار مفاضلة 
للمتقدمني على أساس احلياد والعدالة 
والقرعة بحضور جميع املتقدمني وذلك 
من أجل متكني اجلميع واستثمار طاقتهم، 
ومينع تعيني عضو هيئة التدريس في 
وظ��ائ��ف عمل الهيئة أو جل��ان الهيئة 
ال��دائ��م��ة حتى يتفرغ لإنتاج العلمي 

والتدريس باملؤسسات التعليمية.
19 - املكتبات وم��راك��ز املعلومات 
تبنى بطراز هندسي عصري يعكس قيمة 
هذه املنشآت وتكون للمكتبات مناطق 
خ��ض��راء ومسطحات مائية ومسارح 
وقاعات بحث وغرف للمطالعة واملذاكرة 
وص��االت لالحتفاالت الوطنية وقاعات 
للورش واملنتديات العلمية والثقافية 
ودور سينما وفصول للتعلم والتدريب 
وق��اع��ات لالجتماع وم��ن��اط��ق جلوس 
متنوعة ومحالت جتارية استثمارية 
تعود أموالها لصندوق الهيئة ويتم إعالن 
ممارساتها وفق القوانني التي تنظم هذا 
الشأن واملعمول بها بأجهزة الدولة مما 
يعود عليها بالنفع وميكنها من االستمرار 

في تألقها في خدمة املجتمع.
20 - يلغى ك��ل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.
21 - على رئيس مجلس ال���وزراء 
وال����وزراء – ك��ل فيما يخصه – تنفيذ 
هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

باجلريدة الرسمية.
وج��اء في املذكرة اإليضاحية انه ملّا 
ك��ان العلم هو أس��اس تقدم املجتمعات 
، ووع��ي األف��راد؛ نص االقتراح بقانون 
على إن��ش��اء هيئة مستقلة للمكتبات 
ومراكز املعلومات تختص أعمالها بإدارة 
وتنظيم عمل املكتبات العامة مبحافظات 
دولة الكويت، وبناء منشآتها وتنميتها 
وجتهيزها وتأثيثها وفق أحدث املعايير 
العاملية واملستجدات العلمية والرقابة 
على أدائها وأعمالها وما يتعلق بشؤون 
مهنتها وخدماتها واألدوار التي تلعبها 
باملجتمع والسعي نحو جتويد دور هذه 
املؤسسات من أجل خدمة أفراد املجتمع 
ومؤسساته، وتطوير اخلدمات املقدمة 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال، وذل��ك بتوفير البحث 
العلمي والباحثني في هذا اجلانب املتعلق 

بعلوم املكتبات واملعلومات.
كما تختص الهيئة بتوصيف وظائف 
العاملني في املكتبات ومراكز املعلومات 
ومتابعة تطويرهم وتأهيلهم املهني، وقد 
راع��ى ه��ذا االق��ت��راح بقانون أهمية دور 
العاملني في هذا املجال فنص على وجوب 
تقديرهم وتشجيعهم على نيل أعلى 
درج��ات العلم، وحظر كل ما قد يسهم 
في تثبيط هممهم وعزائمهم، واحلرص 
على اكتفائهم املالي من خ��الل منحهم 
رواتب مجزية، وعناية االقتراح بقانون 
هذه بالعاملني في هذا املجال، والباحثني 
فيه إمنا ج��اءت من كونهم ق��ادة املعرفة 
واملؤمتنون على عقول املجتمع وعلى 
إنتاجها الفكري، وه��ذا أقل ما يقدم لهم 
من تقديس لواجبهم جتاه العلم واملعرفة 
والبحث العلمي وعلى ك��ل مؤسسات 
ال��دول��ة دعمهم وتذليل العقبات التي 
تواجه مسيرتهم التعليمية حتى يسهموا 
في حتقيق األه��داف املنشودة من إنشاء 

هذا العلم وهذه املهنة.

وص���ف ال��ن��ائ��ب احلميدي 
السبيعي إعالن وزارة التربية 
اجلديد عن تخصيص درجات 
وظيفية للكويتيني ث��م أبناء 
ال��ك��وي��ت��ي��ات واخلليجيني ب� 
“الكاذب”، م��ؤك��دا أن��ه جاء 
رض��وخ��ا ل��الس��ت��ج��واب ال��ذي 
لوح بتقدميه إلى وزير التربية 

سعود احلربي .
وقال السبيعي في تصريح 
إل��ى الصحافيني: إن وزارة 
التربية أصدرت إعالنا بقبول 
أب��ن��اء الكويتيات وكأنهم لم 
يستيقظوا إال أمس بالليل وهو 
ي���وم إج����ازة، ث��م ص��درال��ي��وم 
إعالن من ال��وزارة عن درجات 
وظيفية للكويتيني ثم ألبناء 

الكويتيات، فاخلليجيني .
وأض�����اف: إم���ا أن وزارة 
التربية خائفة وج��ب��ان��ة من 
استجواب وزيرها ورضخت 
أو أنها تكذب على الناس وهذا 

إعالن صوري وال خيار ثالث .
وأوض����ح أن���ه ق��ب��ل أرب��ع��ة 
أي��ام ص��در إع��الن من ال��وزارة 
يدعو من سّجل في شهر فبراير 
امل��اض��ي إل��ى مراجعتها ولم 
ي��ح��ددوا العدد املطلوب ، فما 

الذي حصل واستجد اآلن ؟
وقال السبيعي: نحن نعرف 
احل��وار ال��ذي دار بني الوكالء 
“مشي ح��ال��ك ون���زل اإلع��الن 
وخ��ل��ن��ا ن��ط��وف االس��ت��ج��واب 
وب��ع��دي��ن ن��س��ق��ط امل��ت��ق��دم��ني 

للوظيفة “ ك��ي يتعاقدوا مع 
وافدين من اخلارج ، مؤكدا ان 
وزارة التربية تتالعب مبصير 
الناس ، ووزي��ره��ا ال يستحق 
البقاء يوما واح��دا في منصبه 
بعدما رض��خ بطريقة مزرية 
، وه���ذا اإلع���الن اجل��دي��د غير 
صادق ولن يتم توظيف أبناء 

الكويتيات .
وأك���د أن ال��وزي��ر احل��رب��ي 
رف����ض إص������دار ق�����رار مبنع 
االستعانة بالوافدين للعام 
الدراسي 2021/2020 ، لذلك 
االستجواب “واصلك واصلك 
الثالثاء أو األربعاء” ويتضمن 

م��ع��ل��وم��ات ص���ادم���ة “وخل 
تشيلك ركبك لصعود املنصة 
وخلك جاهز للمناقشة في 18 
أغسطس ». وأضاف السبيعي: 
اص��ع��د امل��ن��ص��ة وأج����ب على 
أسئلتي أمام الشعب الكويتي 
ليعرف م��ن ال��ذي ك��ان ي��راوغ 
، وإذا املسألة “قصيد وشعر 
ت���رى ع��ن��دن��ا قصيد وشعر” 
فال تضع استجوابك بقصائد 
وشعر بل رك��ز على احمل��اور، 
وسأكشف ك��ل متخاذل يقف 
مع الوزير ألجل مصالح ضيقة 
ضد أبناء الشعب، فالقطار ركب 

السكة ولن تنفعكم املراوغة .

السويط يتقدم باقتراح بقانون إلنشاء الهيئة 
الوطنية للمكتبات ومراكز املعلومات 

ثامر السويط 

السبيعي يطالب وزير التربية مواجهة 
استجوابه الذي سيقدمه األسبوع اجلاري

احلميدي السبيعي 

أعلن النائب عسكر العنزي 
عن تقدميه اقتراحاً برغبة قال 

في مقدمته:
رغ��م كثرة طلبات منتسبي 
احل������رس ال���وط���ن���ي ل��ل��ع��الج 
ب��اخل��ارج إال أن���ه ال ت��وج��د إال 
جل��ن��ة ط��ب��ي��ة واح����دة لفحص 
ت��ل��ك امل��ع��ام��الت وت��وج��د تلك 
اللجنة ب���وزارة ال��دف��اع، حيث 
ال ي��وج��د ف��ي احل���رس الوطني 
جلنة طبية مستقلة للنظر في 
م��ع��ام��الت منتسبيها طالبي 
العالج في اخل���ارج، وبالتالي 
ترسل احل��رس الوطني امللفات 
اخلاصة بهذا الشأن إلى اللجنة 
الطبية اخلاصة بوزارة الدفاع، 
األم���ر ال���ذي يتسبب ف��ي كثير 
م��ن األح��ي��ان ف��ي تأخير إجن��از 
بعض املعامالت التي قد يحتاج 
أصحابها إلى السفر للعالج في 

اخلارج بالسرعة القصوى.
ونظراً لكثرة معامالت العالج 
ب��اخل��ارج ب��وزارت��ي الداخلية 

والدفاع واحل��رس الوطني فإن 
الواقع العملي أثبت أن مصلحة 
املرضى تتطلب وجود أكثر من 
جلنة بحيث تكون لكل وزارة 
جلنة طبية مستقلة تفحص 
طلبات منتسبيها الراغبني في 

العالج باخلارج وذلك لإسراع 
ف��ي إج����راءات تدقيق امللفات، 
فضال عن مساعدة املرضى من 
منتسبي احلرس الوطني وهذا 
أقل ما تقدمه الدولة لرد اجلميل 
مل��ن��ت��س��ب��ي احل�����رس ال��وط��ن��ي 
على األعمال التي يقومون بها 
مضحني بأرواحهم حلفظ األمن 
واألم��ان وحماية ت��راب وحدود 

الوطن.
وألن فصل اللجنتني سيكون 
فيه تخفيف م��ن الضغط على 
اللجنة احلالية ب��وزارة الدفاع، 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
 فصل اللجنة الطبية للعالج 
ب��اخل��ارج ملنتسبي ال��رئ��اس��ة 
ال��ع��ام��ة للحرس ال��وط��ن��ي عن 
اللجنة الطبية للعالج باخلارج 
ملنتسبي وزارة الدفاع، بحيث 
تكون لكل جلنة طبية مستقلة 
ت��ف��ح��ص ط��ل��ب��ات منتسبيها 

الراغبني في العالج باخلارج.

عسكر العنزي يقترح فصل اللجنة 
الطبية للعالج باخلارج ملنتسبي »احلرس 
الوطني« عن نظيرتها ملنتسبي »الدفاع«

عسكر العنزي

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب محمد ال��دالل 
ب���س���ؤال ب��رمل��ان��ي إل����ى وزي���ر 
ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل 
ووزي�������ر ال����دول����ة ل��ل��ش��ئ��ون 
االقتصادية مرمي العقيل بشأن 
اإلجراءات واخلطوات التي قامت 
بها الوزارة وهيئة القوى العاملة 
جت���اه امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات 
وامل���ل���ف���ات اخل���اص���ة بقضية 
البنغالي حت��دي��داً والشركات 
واألطراف واألشخاص املرتبطة 

بها.
واستفسر الدالل عن خطوات 
ال��وزارة وهيئة القوى العاملة 
ف���ي ش����أن ت��ق��ي��ي��م أداء هيئة 
ال��ق��وى العاملة أجت���اه النظم 
والتشريعات احلالية والتي 
ل��م تعالج ق��ي��ام ج��رائ��م قضية 
البنغالي، وه��ل ي��وج��د توجه 
لتعديل أو التشريعات للحيلولة 

دون تكرار مثل هذه اجلرائم. 
كم طلب إفادته بأجوبة عن 

األسئلة التالية:
- هل قامت الوزارة بالتحقيق 
القانوني في ش��أن قيام قضية 
البنغالي وهل التحقيق القانوني 
واإلداري شمل األط��راف املعنية 
ب��ال��وزارة وقطاعاتها املختلفة 
ال��ت��ي أت��اح��ت ق��ي��ام مثل قضية 
البنغالي، مع تزويدي بنتائج 

التحقيق أن وجدت.
- هل هناك أط��راف عاملة في 
ال��وزارة وهيئة القوى العاملة 
مت أحالتهم للنيابة والقضاء 
بسبب قضية النائب البنغالي 
أو القضايا املشابهة ف��ي شأن 
ال��ت��ج��اوزات املخالفة لقوانني 

العمل أو األجتار بالبشر
- هل تسلمت ال��وزارة وهيئة 
القوى العاملة أي��ة شكاوي أو 
اعتراضات من منظمات دولية أو 

منظمات حقوق األنسان في شأن 
جرائم االجتار بالبشر واالجتار 
ومخالفات القوى العاملة منذ 
عام 2015 وحتى تاريخه وما 
ه��ي خ��ط��وات ال�����وزارة وهيئة 
القوى العاملة في التعامل معها 
وم��اه��ي ردود ال����وزارة وهيئة 
القوى العاملة علي تلك الرسائل 
والشكاوى من املنظمات الدولية 
الرسمية أو منظمات حقوق 

اإلنسان.

الدالل يسأل العقيل عن إجراءات
»القوى العاملة« جتاه ملف النائب البنغالي

محمد الدالل  

حماد: عدم املوافقة على »معاجلة آثار كورونا« 
ظلم أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة

سعدون حماد 

ريا�ض عواد 

ق����ال ال���ن���ائ���ب س���ع���دون ح��م��اد 
إن م��ش��روع ق��ان��ون معاجلة اآلث��ار 
الناجمة عن جائحة كوفيد 1٩ على 
سوق العمل، يعالج أوضاع العمالة 
في القطاع اخلاص، وال يشمل جميع 
موظفي ال��دول��ة، مؤكدا ان املشروع 
كان فرصة لتعديل التركيبة السكانية 

ودعم العمالة الوطنية.
وأوض������ح ح���م���اد ف���ي ت��ص��ري��ح 
مبجلس األم���ة ام���س  أن امل��ش��روع 
يعالج أوض��اع العاملني في القطاع 

اخلاص من العمالة الوطنية وعددهم 
٧1 ألف و٨00 موظف كويتي، وكذلك 

العاملني األجانب.
واعتبر أن امل��ش��روع ك��ان فرصة 
للتخلص من مليون و6٥0 ألف عامل 
أجنبي في القطاع اخلاص من خالل 

تخفيض الرواتب أو انهاء العقود.
وبنّي أن املادة الثانية من املشروع 
تصب في صالح العمالة الوطنية 
بنصها على “ زي���ادة ال��دع��م املقرر 
على العمالة الوطنية وفق القانون 
رقم 1٩/2000 املعدل بقانون رقم 

32/2003 نتيجة تطبيق احكام 
املاده السابقة مبقدار الفرق بني االجر 
الفعلي املستحق عند تطبيق هذا 

القانون واالجر بعد تخفيضه«.
وأضاف أنه وفقا لنص هذه املادة 
فان املواطن الذي يحصل على راتب 
2000 دينار في القطاع اخلاص ومت 
تخفيضه ألف دينار فإن الدولة تدفع 
الفرق مشيرا ال��ى ان “هذا القانون 
مؤقت وليس دائما وتنتهي مدة العمل 
به مبجرد االعالن عن انتهاء جائحة 

كورونا«. 


