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ريا�ض عواد 

ــدكــتــور حــمــود اخلــضــيــر على  شـــدد الــنــائــب ال
ضرورة اتخاذ مجلس الــوزراء املزيد من االجراءات 
االحترازية ال سيما بعد األنباء املقلقة التي تفيد 
بارتفاع احلاالت املصابة بفيروس كورونا من خالل 
االختالط مبصابني أو تلك التي ما زالت قيد »التقصي 

الوبائي«.
وأضاف اخلضير في تصريح صحفي ان احلكومة 
ــذه األزمـــة ونــأمــل منها  تــقــوم بـــدور مشكور فــي ه
االستمرار وهــذا قد يتطلب إصــدار بعض القرارات 
املتشددة والقاسية للحفاظ على املصلحة العامة ، مع 
ضرورة التأكيد على اجلميع بالبقاء في املنزل وعدم 
التجمع ، مناشدا املواطنني واملقيمني في هذه األزمة أن  

»تباعدوا تصّحوا«.
وأكــد اخلضير أن هــذه املرحلة ليست مرحلة 
املجاملة أو احملاباة لكائن من كان ســواء داخــل أو 
ــارج الكويت وفــي عالقاتنا مع الــدول الشقيقة  خ
والصديقة التي نحرص على استمرارها ولكن ليس 
على حساب استقرار الكويت وشعبها وسالمة 

نظامنا الصحي .
ــار اخلضير إلــى ان ثــالث جاليات فقط من  وأش
العمالة الوافدة متثل نصف عدد الوافدين في البالد 
ومعظمهم من العمالة الهامشية وهــذا رقــم مقلق 
ينبغي على السلطات املختصة أخذه بعني االعتبار 
خصوصا في هذه األزمة التي يجب أن تكون حافزا 

لالستعجال بضبط التركيبة السكانية .

وقـــال نــدعــو اجلــهــات املختصة للتفتيش على 
الشركات املسجل على كفالتها مئات العمال واملوظفني 
ــي حال  ــدى مطابقتها للشروط وف للتحقق مــن م
تبني وجــود عمالة تفوق املصرح لها فيجب اتخاذ 
االجراءات القانونية جتاه الشركات املخالفة وترحيل 
العمالة الزائدة عن البالد فليس من املنطق ان تتحمل 
الدولة وشعبها أخطاء جتار االقامات الواجب على 

الدولة مواجهتهم ومحاسبتهم وتقدميهم للعدالة 

حمود اخلضير

قلقون من »التقصي الوبائي« ونناشد اجلميع  »تباعدوا تصّحوا«

اخلضير: نطالب احلكومة باملزيد من 
القرارات املتشددة بال مجاملة أو محاباة

ــدالل أنــه تقدم باقتراح برغبة  أعلن النائب محمد ال
لتقدمي وزارة الــعــدل خــدمــات االســتــشــارات األســريــة 
عبر أدوات التواصل عن بعد أو االتصاالت الهاتفية أو 

االتصاالت املرئية.
 ونص االقتراح على ما يلي:  أدى انتشار وباء فيروس 
كورونا إلــى تعطيل وإيقاف العمل بالكثير من جهات 
الــدولــة، وباملقابل فــإن العالقات األســريــة في املجتمع 
الكويتي تتطلب قدًرا كبيًرا من االستقرار من أجل مواجهة 

الوباء .
 كما أن العالقات األسرية ومــا ينتج عنها من صور 
تعاون أو خالف وصــواًل إلى مرحلة الطالق إذا قدر الله 
تتطلب مواجهته وحسن التعامل معه وإبــداء النصح 
واالستشارة مثلما تقوم به الدولة في الوضع االعتيادي 

وباألخص إدارة االستشارات األسرية بوزارة العدل.
 ونــظــًرا للظروف احلالية في ظل إيقاف العمل في 
اجلهات احلكومية وحظر التجوال وصعوبة التواصل 
املباشر مع أهل االختصاص في ميدان الشريعة وعلم 

النفس واالجتماع واالستشارات األسرية .
 األمر الذي يتطلب معه تطوير وسائل التواصل الفني 
والتقني لتقدمي اخلدمات االستشارية إلصالح ذات البني 
وتعزيز الــروابــط األسرية ومحاولة معاجلة املشاكل 

األسرية واحليلولة دون تفاقمها.

ــذي يتطلب معه قيام وزارة الــعــدل وإدارة  ــر ال  األم
االستشارات األسرية بتفعيل خدمات التواصل عن بعد 
أو االتصاالت الهاتفية أو االتصاالت املرئية لتحقيق ذلك 
أســوة مبا قامت به جهات رسمية أخــرى كمكتب اإلمناء 
االجتماعي الــذي قــام مشكوًرا بتقدمي خدمة التواصل 
بالهاتف لتقدمي االستشارة النفسية االجتماعية )نشاط 

مبارك ومقدر يتطلب دعمه وتوسعة أدواره( .
ــم األســر   وبــنــاء على مــا سبق وحــرًصــا منا على دع
الكويتية وأسر املقيمني لتعزيز الروابط األسرية وتقليل 

فرص اخلالفات الزوجية أو األسرية .
لذا فأنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 

 1. قيام وزارة العدل من خــالل إدارة االستشارات 
األسرية بإنشاء منصة خاصة للتواصل عن بعد )اتصال 
هاتفي – بريد إلكتروني – اتصال مرئي عن بعد( لتقدمي 
خدمات االســتــشــارات األســريــة للراغبني من املواطنني 
واملقيمني، وتــقــدمي هــذه اخلــدمــة االستشارية مــن أهل 

االختصاص واخلبرة وفق ضوابط محددة.
ــوزارة العدل   2. تقوم إدارة االستشارات األسرية ب
باالستعانة بــجــدول اخلــبــرة مــن املختصني الراغبني 
باملشاركة في تقدمي خدمات إصالح ذات البني واخلدمات 
االستشارية األخــرى التي لها عالقة بظروف انتشار 

الوباء، واالرتباط باستقرار احلياة األسرية .
3. يقترح قيام إدارة االستشارات األسرية بــوزارة 
العدل بفتح مجال االستعانة بعدد من أهل االختصاص 
في مجال االستشارات األسرية وفق ضوابط محددة من 
األكادمييني أو املتقاعدين أصحاب االختصاص لتوسعة 

أدوار وخدمات اإلدارة في هذه املرحلة املهمة.
4. يقترح قيام إدارة االستشارات األسرية بــوزارة 
العدل بتحديد موقع اتصال هاتفي )كول سنتر( وحتديد 
بريد إلكتروني لتقدمي اخلــدمــات االستشارية وربــط 

الطالبني للخدمة باملستشار املختص

الدالل يقترح تقدمي خدمات االستشارات األسرية 
عبر االتصاالت الهاتفية واملرئية

عسكر يطالب  بصرف رواتب املبتعثني وعزل مناطق 
اجلليب واملهبولة واستخدام املدارس كمستشفيات ميدانية 

عسكر العنزي 

الطلبة  عودة  اخلارجية:  وزير  عن  نقال  هايف 
للمرضى واألولوية  مستمرة..  اخلارج  في  واملواطنني 

نقل النائلب محمد هايف عن وزير اخلارجية 
الشيخ أحمد الناصر قوله إن عــودة الطلبة 
واملواطنني في اخلارج مستمرة، الفتا الى أن 

األولوية للمرضى.
وقال محمد هايف: أبلغني وزير اخلارجية 
ـــودة الطلبة واملــواطــنــني فــي اخلـــارج  إن ع

مستمرة حسب األولوية   بدءا باملرضى وهكذا.. 
واجلميع سيعود بإذن الله للوطن وفق الطاقة 
االستيعابية للصحة واحملاجر الطبية، وعلى 
الكل تسجيل بياناته والتواصل مع السفارات 
ــزام  بالتعليمات  ــت لتوفير احتياجاته واالل

الصحية«.

طالب النائب عسكر العنزي:  وزارة 
التعليم العالي الــبــدء فــورا فــي صرف 
رواتب الطلبة الدارسني باخلارج بدال من 
املطالبة بتحديث البيانات ألنهم يعيشون 
ظروفا صعبة ويعانون من نــدرة املواد 
الغذائية والوقائية والصحية ناهيك 
عن احلالة النفسية التي يعيشونها وهم 
ينتظرون االجالء في ظل تفشي فيروس 
كورونا في بعض البلدان وأصبح صرف 
الــرواتــب حاجة ماسة للطلبة وبامكان 

الوزارة التدقيق على البيانات الحقا وبعد 
زوال األزمة باذن الله قال النائب صالح 
خورشيد: مبا أن احلكومة والبنوك قاموا 
مشكورين بتأجيل السداد على املواطنني 
ــرى من غير  وأضــافــوا لها الشرائح األخ
الكويتيني فمن باب األولى أن تقوم وزارة 
املالية بتأجيل السداد لصندوقي األسرة 
واملــعــســريــن أســـوة بــاألخــريــن .بـــدوره  
 خليل الصالح : طالبت وزيــري الصحة 
والداخلية بالدفع باتخاذ قرار عاجل بعزل 

بعض املناطق ومنها املهبولة وجليب 
ــرورة  الشيوخ ، حيث أصــبــح األمـــر ض
حتمية بعد تعدد حاالت اصابات العمالة 
وألسباب الزالت مجهولة لدى السلطات 
الصحية. بدوره اقترح  النائب الطبطبائي 
يقترح استخدام كافة املدارس احلكومية 
والنوادي الرياضية كمستشفيات ميدانية 
ومستودعات ومخازن طبية بدال من بناء 
مستشفيات ميدانية ومخازن طبية في 

الوقت الراهن

محمد الدالل


