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SMS البصيري: أتمنى أال ُتتخذ المواقف بين الوزراء والنواب عبر الـ
الزلزلة: جدول األولويات يتطلب عدم الخروج عن خارطة الطريق

النمالن يشيد بوزيرة التربية الستعانتها بالمدرسين »البدون«
ثمن النائب س���الم النمالن قرار وزيرة التربية موضي احلمود 
بشأن االستفادة من خبرات أبناء فئة غير محددي اجلنسية ملمارسة 
التعليم والقيام بالواجبات املهنية في تعليم ابنائنا الطلبة، مطالبا 

وزارة التربية بأن تطبق القرار بعيدا عن املماطلة فيه.
وبني العازمي ان منهم من درس في املدارس اخلاصة، مؤكدا ان 
هناك مطالبات للحل اجلذري لقضية غير محددي اجلنس���ية التي 

طال امدها.
وثمن النمالن من س���مو رئيس مجلس ال���وزراء  األخذ بزمام 
املب���ادرة من خالل ح���ث جميع الوزراء عل���ى تعيني غير محددي 
اجلنس���ية في اجلهات احلكومية وإعطائهم األولوية في التوظيف 
على اجلنسيات األخرى، مؤكدا ان خطوة مثل هذه لتحسب لسمو 
رئيس الوزراء وتك���ون من ثمارها معاجلة التركيبة الس���كانية 
وحتسني الوضع املعيش���ي لفئة البدون وستنعكس على العالقة 

االيجابية بني السلطتني.

من جانبه أعرب النمالن عن أس���فه لالجواء املسمومة بالنفس 
الطائفي التي سادت الساحة السياسية خالل اليومني املاضيني داعيا 
اجلميع إلى جتنب كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية مما يؤثر 
على وحدتنا الوطنية وت���رك موضوع تعديل املناهج يناقش في 
اللجنة التعليمية وف���ي اللجان املختصة في وزارة التربية بعيدا 

عن االعالم.
وبني النمالن انه لو اطلق العنان لرغبات النواب لتعديل املناهج 
فإننا لن ننتهي وسنضيع العملية التعليمية تبعا الهوائنا وتوجهاتنا 
املختلفة وبالتالي فإن األجدى واألولى أن يترك هذا املوضوع لذوي 

االختصاص.
من جهة أخرى قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة بشأن فتح 
مستوصف جابر العلي ملدة 24 ساعة يوميا وطوال ايام االسبوع 
بكامل طاقته خلدمة أهالي املنطقة، وعمل قسم لألشعة وجتهيزه 

بأحدث االجهزة املتطورة.

عقدت جلنة ترتيب االولويات مبجلس 
االمة صباح امس اجتماعها الرابع برئاسة 
رئيس مجلس االمة باالنابة عبداهلل الرومي 
وبحضور اعضاء اللجنة ووزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري في قاعة اجتماعات مكتب املجلس. 
وقال مقرر اللجنة النائب عادل الصرعاوي، 
ف����ي تصريح ل����ه، انه مت خ����الل االجتماع 
اس����تعراض التصورات املبدئية للحكومة 
بالنس����بة لالولويات، كما مت االطالع على 
االقتراحات برغبة املقدمة من االخوة النواب 
حتى تاريخه واس����تعراض تقارير اللجان 
بخصوص مش����اريع القوان����ني املقدمة من 
احلكومة، آخذا باالعتب����ار الفترة الزمنية 
للمجلس منذ بدء دور االنعقاد حتى نهايته 
مع استبعاد اجللسات اخلاصة، مشيرا الى 
انه سيتم االخذ بعني االعتبار اال تكون سرعة 

االجناز على حساب املضمون.
وابدى وزي����ر املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري تفاؤال 
حكوميا بامكانية انهاء مش����كلة املسرحني 
في القطاع اخلاص قبل اجللس����ة اخلاصة 
التي يتحرك بع����ض النواب لعقدها في 18 

اغسطس املقبل.
واشار البصيري في تصريح للصحافيني 
عقب اجتماع جلن����ة االولويات في مجلس 
االم����ة امس ان قان����ون العمل مدرج ضمن 
اولوي����ات احلكومة، الفت����ا الى ان املجلس 
اجنز املداولة االول����ى للقانون في الفصل 

التشريعي السابق.
واوض����ح ان القان����ون اآلن يحتاج الى 
مداولتني القراره، االمر الذي يتطلب حضور 
44 نائبا بحس����ب اس����تثناء املادة 104 من 
الالئح����ة، متمنيا وجود الع����دد الكافي من 
النواب حلضور اجللسة اخلاصة في حال 
وجه����ت الدعوة لعقدها. وذكر ان احلكومة 

لم تتلق حتى اآلن اي دعوة رس����مية لعقد 
اجللسة اخلاصة، مؤكدا استعداد احلكومة 
لدراسة الطلب والرد عليه مباشرة وفق آليتها 
اجلديدة في التعاون مع املجلس. وعن موقف 
احلكومة من تعديل بعض املناهج التربوية، 
متنى البصيري اال ُتؤخذ املواقف بني الوزراء 
والنواب عبر رسائل ال� SMS وكأنها رسمية،  
داعيا الى احلوار املباشر بني الوزراء والنواب 
دون التخاطب عبر الرسائل القصيرة على 
اعتبار ان هذا احلوار بهذه الوسيلة لن يكون 
دقيقا وواضحا مثلما هو احلال عند اجللوس 

على طاولة احلوار للمكاشفة.
وردا على س����ؤال في شأن ما صرح به 
النواب عن ايجاد حلول لبعض املش����كالت 
التي يعاني منها »البدون« قال البصيري ان 
هناك جدية حكومية في شأن كل ما يصرح 
به الوزراء ملصلحة العمل، متمنيا توجيه 

األسئلة مباشرة الى الوزراء.
واكد البصيري ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء يؤيد سياس����ة وزرائه فيما يتعلق 

بالقرارات التي تتخذ ملصلحة العمل.
وعن اجتم����اع جلنة األولوي����ات، ذكر 

البصيري ان ج����دول األولويات احلكومي 
طويل، مشيرا الى ان هناك جهات حكومية 
لم تق����دم أولوياتها حتى هذه اللحظة فيما 
اليزال اعض����اء املجلس في ط����ور ترتيب 

أولوياتهم.
وأشار الى اتفاق اعضاء جلنة األولويات 
على عقد اجتماع آخر في 30 اجلاري حتى 
تتض����ح الصورة م����ن اجل االتف����اق على 
االولويات التي من شأنها ان ترسم خارطة 
الطريق في دور االنعقاد املقبل من اجل حتقيق 

االجنازات وفق جدول زمني محدد.
وأوض����ح ان االولوي����ات كثيرة في ظل 
تقدمي كل وزارة اكثر من 15 اولوية، مشيرا 
الى انه مت االتفاق على اختصار االولويات 
احلكومية على اال تتجاوز 30 اولوية لدمجها 

مع أولويات النواب.
بني النائب د.يوس����ف الزلزلة ان جلنة 
األولوي����ات البرملانية عقدت امس اجتماعا 
تنسيقيا مع احلكومة، لالتفاق حول األولويات 
التي يجب ان ينظر اليها املجلس في جلساته 
املقبلة، مش����ددا على تنظيم عمل املجلس، 
فنحن ال نريد ان يكون العمل عشوائيا، واألمر 

ينسحب على احلكومة، فنحن ال نريد منها 
مشاريع عشوائية، وتلقيها على املجلس. 
وقال الزلزل����ة في تصريح للصحافيني: ان 
احلكومة راهنا جاءت وه����ي متد ذراعيها 
للتعاون مع املجلس ولم تتأخر عن اي اجتماع 
للجنة االولوي����ات، وحضرت االجتماعات، 
وهي حتمل مجموعة من األولويات التابعة 
للوزارات املختلفة، وملسنا تعاونها في اكثر 
من موقع، وس����يكون لن����ا اجتماع آخر مع 
احلكومة يوم الثالثاء املقبل، وذكر الزلزلة: 
ان هناك اجتماعات س����تعقد خالل الفترة 
املقبلة مع احلكوم����ة، واجتماع آخر يضم 
اعضاء جلنة االولويات فقط، متهيدا لوضع 
األولويات التي يجب ان يناقش����ها املجلس 

في دور االنعقاد املقبل.
وامتدح الزلزلة: التعاون احلكومي، فقد 
شعرنا بالتجاوب، وان كانت األمور تسير 
وفق ما نراه اآلن، واضاف: ولكن التنسيق 
والتعاون يتوقفان على 3 امور هي: اهتمام 
اقدام احلكومة  املجلس بتنفيذ األولويات، 
على االلتزام بها، وعدم خروج البرملان عن 
خارطة الطريق، وانف����راط العقد، اذ يقوم 
كل نائب بتقدمي اقتراح بقانون، او مناقشة 
موضوع مع����ني، فالبد من وجود جدية في 
التعامل ب����ني الطرفني، وحتى هذه اللحظة 

يبدو ان التعاون قائم.
وأشار الزلزلة الى ان جدول األولويات 
الذي وضع في مجلس 2008 س����نضعه في 
االعتبار مع تعديله، وإضافة بعض القضايا 
التي ت����رى احلكومة انه����ا مطابقة للخطة 

االستراتيجية التي وضعتها.
ولف����ت الزلزلة الى ان هن����اك أولويات 
ال حتتاج الى جلس����ة خاصة، ألنه س����يتم 
تعديل م����ادة واحدة في قانون جاهز، فمن 
املمكن ان ننجز في جلسة واحدة عددا من 

األولويات.

لجنة ترتيب األولويات بمجلس األمة عقدت اجتماعها الرابع برئاسة الرومي

جاسم اخلرافي

سالم النمالن

دليهي الهاجري

د.حسن جوهر

د.معصومة املبارك

مخلد العازمي

عبداهلل الرومي مترئسا اجتماع مكتب املجلس امس

الخرافي هّنأ رئيسي مجلس العموم
البريطاني والشورى اإليراني

المال والسعدون والبراك قّدموا طلبًا 
لعقد جلسة خاصة يوم 18 المقبل

بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة إلى 
رئيس مجلس العموم باململكة املتحدة جون بيركو مبناس���بة 

اعادة انتخابه رئيسا للمجلس.
وقال اخلرافي في برقيته، يس���رني أن أزجي الى سعادتكم 
تهنئة صادقة مبناسبة اعادة انتخابكم رئيسا ملجلس العموم في 
اململكة املتحدة الصديقة تقديرا وتأكيدا للثقة التي تتحلون بها 
في االضطالع مبسؤولية تولي هذا املنصب، متمنيا لسعادتكم  
دوام التوفيق والس���داد وموقنا من إمكانياتكم التي ستس���هم 
في توثيق العمل املش���ترك بني مؤسستينا البرملانيتني والذي 
سنحرص جاهدين على استمراره ومنوه نحو مزيد من التواصل 

الى آفاق أكثر رحابة في قادم االيام.
كما بح��ث اخلراف��ي ببرقي�����ة مماثل��ة الى رئيس مجلس 
الش���ورى في اجلمهورية االس���المية االيرانية علي أردش���ير 

الريجاني.

ق���دم النواب صالح املال واحمد الس���عدون 
ومس���لم البراك امس طلبا لعقد جلسة خاصة 
ملجل���س االمة يوم 18 املقبل ملناقش���ة »حماية 
حقوق املوظفني الكويتيني الذين انهيت خدماتهم« 
وقانون العمل ف���ي القطاع االهلي، وفيما يلي 

نص الطلب:
على الرغم مما يحظ���ى به القطاع اخلاص 
من دعم وما يقدم له من تسهيالت وما يتمتع 
به من اعفاءات ضريبي���ة، فإن بعضا من هذا 
القطاع لم يتردد في ان يلحق االذى مبوظفني 
كويتيني يعمل���ون لديه عندم���ا قامت بعض 
الشركات واملؤسسات بإنهاء خدمات وتسريح 
وفصل واجبار على االستقالة لبعض املوظفني 
الكويتيني مما يجعله���م من دون موارد مالية 
لعدة ش���هور، وأوقع بعضهم في مآزق قاسية 
بسبب ما يثقل كاهلهم من التزامات مثل القروض 
وغيرها باالضافة الى مسؤولياتهم جتاه اسرهم 
بل جعل بعضهم بسبب هذه االوضاع مالحقا 

قضائيا.
وملا كانت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
قد قدمت تقريرها االول بتاريخ 2009/7/1 عن 
االقتراح بقانون في شأن حماية حقوق املوظفني 
الكويتيني الذين انهيت خدماتهم من قبل البنوك 
وقطاعات النش���اط االقتصادي احمللي املنتج 
وشركات االستثمار املخاطبة باملرسوم بالقانون 
رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز االستقرار املالي 
في الدولة، اال ان هذا التقرير لم يعرض في دور 

االنعقاد االول بسبب فض هذا الدور.
وحيث ان جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل ق���د قدمت بتاريخ 2009/3/16 »الفصل 
التشريعي الثاني عشر« تقريرها الرابع واالربعني 

التكميلي عن التعديالت املقدمة على مش���روع 
القان���ون املقدم من احلكومة في ش���أن العمل 
بالقطاع االهلي الذي اقر في املداولة االولى في 

جلسة املجلس املعقودة بتاريخ 2009/1/19.
ومل���ا كانت معاناة املوظفني املس���رحني من 
اخلدمة في القطاع اخلاص ال حتتمل اي تسويف 
او تأجيل او انتظ���ار الى اجراء وقتي، خاصة 
ان ما يزيد ويضاعف محنتهم قرب قدوم شهر 
رمض���ان املبارك وبدء العام الدراس���ي، وكان 
موضوع حماي���ة العاملني اآلخرين في القطاع 

االهلي يكتسب االهمية ذاتها.
فاننا من اجل ما تقدم نطلب استنادا الحكام 
املادة 88 من الدستور دعوة مجلس االمة الجتماع 
غير عادي يوم الثالثاء 18 من اغسطس 2009 وذلك 
للنظر في املوضوعني التاليني، وان يستمر هذا 

الدور حتى انتهاء املجلس من البت فيهما:
التقري���ر االول للجن���ة الش���ؤون املالي���ة 
واالقتصادية املؤرخ 1 يوليو 2009 عن االقتراح 
بقانون في شأن حماية حقوق املوظفني الكويتيني 
الذي انهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات 
املنتج وشركات  النش���اط االقتصادي احمللي 
االستثمار املخاطبة باملرس���وم بالقانون رقم 
2 لسنة 2009 بش���أن تعزيز االستقرار املالي 

في الدولة.
التقرير الراب���ع واالربعني التكميلي للجنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل املؤرخ 
بتاريخ 2009/3/19 »الفصل التشريعي الثاني 
عشر« عن التعديالت املقدمة على مشروع القانون 
املقدم من احلكومة في شأن العمل بالقطاع االهلي 
الذي اقر في املداولة االولى في جلسة مجلس 

االمة املعقودة بتاريخ 2009/1/19.

على غرار منطقة الصباح الطبية لخدمة نصف مليون نسمة

الهاجري يقترح االستعجال بتحويل 
العدان إلى منطقة صحية متكاملة

الصواغ إلقامة مستشفى خاص بالوالدة
بمحافظتي األحمدي ومبارك الكبير

معصومة: تعيين »البدون« في التربية
يخدم الجانب المجتمعي لألسرة

مخلد يناشد رئيس الوزراء 
تسهيل توظيف أبنائنا »البدون«

ق����ال امني س����ر مجلس االمة 
النائب دليه����ي الهاجري انه قام 
بزيارة د.عبداللطيف السهلي مدير 
منطقة االحمدي الصحية واستمع 
منه الى ش����رح واف عن مخطط 
العدان الصحية  حتويل منطقة 
الى مدينة صحية متكاملة اسوة 

مبنطقة الصباح الصحية.
وأكد الهاج����ري في تصريح 
الوافي  صحافي »ان هذا الشرح 
عن مدينة العدان الصحية أثلج 
صدري وايقنت فع����ال ان هناك 
جهودا تبذل وتس����تحق االشادة 
لتحسني الوضع الصحي في هذه 
املنطقة وبذلك امتنى على وزير 
الس����اير سرعة  الصحة د.هالل 
االستجابة لهذه املطالب العادلة 
وسرعة صرف املخصصات املالية 
الجناز هذا املشروع الذي يعتبر 
حلم����ا وأمنية ل����كل من يعيش 
في تل����ك املنطقة، فهو من ضمن 
املشاريع التي استوفت حقها من 
الدراسة واخذت حصتها الكاملة 
وزيادة من التأخير« الفتا الى »ان 
هذه املنطقة الصحية تخدم اكثر 
من نصف مليون نسمة ومن باب 

قدم النائب فالح الصواغ اقتراح����ا برغبة قال فيه: نظرا للكثافة 
السكانية العالية في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير حيث وصلت 
ملا يزيد على 500 ألف نس����مة، ونظرا لالزدحام الش����ديد على قس����م 
الوالدة في مستش����فى العدان، وعدم توافر الغرف والرعاية املتكاملة 
أسوة باملستشفيات اخلاصة، ونظرا ألن مستشفى العدان املستشفى 
الوحيد )باالضافة الى مستشفى األحمدي اخلاص باملوظفني العاملني 
بالقطاع النفطي( الذي يتوافر فيه اقسام خاصة بالوالدة ولذلك جند 
ان معظم املواطنني يلجأون الى املستشفيات اخلاصة لتوفير الرعاية 
املتكامل����ة والغرف اخلاصة، ومبا ان الدس����تور يلزم الدولة بتوفير 
الرعاية الصحية للمواطنني. وينص االقتراح على: اقامة مستش����فى 
خاص بالوالدة مبحافظتي األحمدي ومبارك الكبير للتخفيف من املعاناة 
على املواطنني واالستغناء عن التكاليف الباهظة باملستشفيات اخلاصة 

واقامة مستشفيات متخصصة توفر الرعاية الالزمة للمواطن.

اشادت النائبة د.معصومة 
املبارك بتوجه وزارة التربية 
لتعي����ني »الب����دون« كمعلمني 
انه  ال����وزارة معتب����رة  ف����ي 
توجه ايجابي ويخدم اجلانب 
املجتمعي الس����ر غير محددي 

اجلنسية.
واك����دت د.املب����ارك ان هذا 
القرار س����يوفر م����ا حتتاجه 
الهيئة التدريس����ية من كوارد 
تعليمي����ة خصوصا ان هناك 
وف����ود جتوب االرض ش����رقا 
وغربا لتأتي مبعلمني ال نعلم 
عن قدراتهم التدريسية وال حتى 
مدى قدرتهم على النطق بلغة 

مفهومة للطفل الكويتي.
وزادت: اش����د عل����ى يدي 
الوزيرة د.موض����ي احلمود، 
وكنا جلنة شؤون املرأة ننوي 
الوزيرة خالل  االجتماع م����ع 
االسابيع القادمة ملناقشة هذه 
القضية، فإذا بالوزيرة تسبقنا 

ناش����د النائب مخلد العازمي 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم����د اصدار توجيهاته 
ال����وزراء واملؤسس����ات  جلميع 
احلكومية لتسهيل وتفعيل عملية 
توظي����ف أبنائنا من فئة البدون 
واعطائهم األولوي����ة في عملية 
التوظيف سواء في القطاع اخلاص 
أو العام. وقال العازمي في تصريح 
صحافي ان القرار الذي تشكر عليه 
وزيرة التربية د.موضي احلمود 
وان جاء متأخرا اال انه أعطى دليال 
ومؤشرا على صدق هذه االنسانة 
وجديتها في إنصاف ابنائها من 
فئة البدون ونحن على ثقة بأن 
مثل ه����ذه القرارات حتظى بدعم 
سمو رئيس مجلس الوزراء الذي 
نث����ق بحرصه على انصاف هذه 
الفئة والتعجيل بايجاد احللول 

العدالة واملساواة ان يتم تطويرها 
حتى تواكب هذا العدد«، مشيرا 
الى »ان هذه املنطقة لم متر منذ 
الثمانينات على اي تطوير رئيسي 
التوسعات  يذكر س����وى بعض 
التي ال تس����من وال  الهامش����ية 
تغني من جوع ولهذا أرى ان مدير 
منطقة االحمدي الصحية ومن معه 
يس����يرون في االجتاه الصحيح 
ويطمحون طموحات يستحقون 
عليها كل الدعم واملس����اندة وانا 

داعم لهم بشكل رئيسي«.

النقاط على احلروف  وتضع 
لنشد على يدها.

واعربت د. املبارك عن املها 
في ان يك����ون تعيني املعلمني 
البدون بحسب قدرة املدرس 
الى  ال����وزارة  ومدى حاج����ة 
تخصصات معينة بحيث يتم 

سد هذه احلاجة من البدون.

العادلة لقضيتهم. وأفاد بأننا نأمل 
ان يصدر سموه توجيهاته جلميع 
الوزراء واملؤسس����ات احلكومية 
التخاذ خطوات مماثلة للخطوة 

التي اتخذتها وزيرة التربية.

جوهر للبصيري: ما األسس والمعايير والشروط لقبول
 قائد الطائرة في شركات ومؤسسات الطيران التجاري؟

طلب تزويده بأسماء الطلبة الطيارين المبتعثين

النائب د.حسن جوهر  وجه 
سؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجل���س األمة 
د.محم���د البصي���ري طلب فيه 
تزوي���ده باألس���س واملعايي���ر 
التي يتم مبوجبها  والش���روط 
قب���ول قائد الطائ���رة )الطيران 
التج���اري( للعمل في ش���ركات 
ومؤسسات الطيران احمللية في 
الكويت، وفي مؤسسة اخلطوط 
الكويتي���ة على وجه  اجلوي���ة 
التحديد وعدد الطائرات املدنية 
والتجارية بكل أنواعها اململوكة 
أو املستأجرة ملؤسسة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية والعاملة في 
خدمة اس���طولها اجلوي، وعدد 
املزمع ش���راؤها او  الطائ���رات 
استئجارها مستقبال مبوجب عقود 
اتفاق نهائية متت املوافقة عليها، 
وعدد الطائرات املدنية والتجارية 
بكل أنواعها اململوكة أو املستأجرة 
الطيران  لشركات ومؤسس���ات 
احمللي األهلي واخلاصة والعاملة 
في خدمة اسطولها اجلوي، وبيان 
ما إذا كانت مسجلة حتت مظلة 
االدارة العامة للطيران املدني في 
الكويت. عدد الطيارين الكويتيني 
العاملني في مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة وتوزيعهم 
بحس���ب الفئ���ات العمرية على 
النحو التالي: أقل من 30 س���نة، 
من 31 إلى 39 سنة، من 40 إلى 49 
سنة، من 50 إلى 59 سنة، أكبر 
من 60 سنة، وعدد الطيارين غير 
الكويتيني العاملني في مؤسسة 
الكويتية، مع  اخلطوط اجلوية 
بيان جنس���ياتهم وذلك بحسب 
الفئ���ات العمرية املش���ار إليها 
البند الس���ابق من السؤال،  في 
وعدد الطيارين الكويتيني وغير 
العاملني في شركات  الكويتيني 
ومؤسسات الطيران احمللي األهلية 
واخلاصة، مع بيان جنسياتهم 
العمرية  الفئات  وذلك بحس���ب 
املشار إليها في البند السابق من 

لدراسة الطيران بإجازة دراسية 
أو عل���ى نفقته���م اخلاصة، مع 
بيان عددهم وتاريخ حصولهم 
على رخص���ة الطيران ان وجد، 
وذلك من بداية عام 2000 حتى 
تاريخه وبأسماء املوظفني العاملني 
مبؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية والطيران املدني مبختلف 
التخصصات ممن يحملون رخصة 
طيار خطوط جوية جتاري، وبيان 
ما اذا تقدموا بطلب تعديل وضعهم 
ل���دى املؤسس���ة كطيارين، مع 
تزويدي مبا مت اتخاذه بشأن كل 
حالة على حدة، وعدد الطيارين 
الكويتيني احلاصلني على رخصة 
طي���ار خطوط جوي���ة جتاري 
ممن تقدموا للعمل في مؤسسة 
الكويتية منذ  اخلطوط اجلوية 
بداية ع���ام 1991 وحتى تاريخه، 

مع تزويدي باآلتي:
أ � اسماء الطيارين الذين مت 
رفض طلباتهم وبيان أس���باب 

الرفض.
ب � اسماء الطيارين الذين مت 
استثناؤهم من شروط ولوائح 
القب���ول للعمل في املؤسس���ة 
مع بيان حاالت االس���تثناء لكل 
حالة على ح���دة ومبررات ذلك، 
وصل���ة قراب���ة الطيارين الذين 
مت استثناؤهم بأي من العاملني 
احلاليني او السابقني في مؤسسة 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية او 
الطيران املدني وحتديد اسمائهم 

ومسمياتهم الوظيفية ان وجد.
ج � اس���ماء الطيارين الذين 
اجت���ازوا اختبارات مؤسس���ة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة 
والطيران املدني وَمن مت تعيينهم 
في املؤسسة ومن مت رفضهم مع 

بيان اسباب الرفض.
د � اسماء الطيارين الذين لم 
يجتازوا االختبارات او شروط 
ولوائ���ح االختي���ار والقب���ول 
ومت اس���تثناؤهم مع بيان نوع 
االستثناء وصلة قرابة كل منهم 

ب���أي من العامل���ني احلاليني او 
السابقني في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية او الطيران املدني 
وحتديد اس���مائهم ومسمياتهم 

الوظيفية ان وجد.
وتساءل: هل جميع الطيارين 
العامل���ني حاليا في مؤسس���ة 
الكويتية  اخلط���وط اجلوي���ة 
يحملون رخص قيادة طائرات من 
نفس اجلهات او املعاهد والكليات 
املعتمدة من قبل االدارة العامة 
للطي���ران املدني ف���ي الكويت، 
مع بيان احل���االت املخالفة في 
هذا الش���أن ومب���ررات اعتماد 
رخصها ان وجدت، اسباب عدم 
وجود خطة معلنة من مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية لعدد 
املقاعد املطلوبة البتعاث الطلبة 
الطيارين لكل سنة، األمر الذي 
قد يعطي بعض املسؤولني فيها 
فرصة للتالعب بعدد املبتعثني 
بصفة التنفيع ألطراف من ذوي 
النفوذ في هذه املؤسسة، وانعدام 
صف���ة الرقابة م���ن قبل جهات 
محاي���دة في اج���راءات اختيار 
الطلبة، األمر الذي قد ينتج عنه 
مخالفات جسيمة ومنها: قبول 
طلبة غير مستوفني للشروط 
االساسية في اجراءات القبول، 
واإلخ���الل بش���روط ومعايير 
سالمة املالحة اجلوية وكفاءتها 
وجودته���ا، ناهيك عن اإلخالل 
مببادئ العدالة وتكافؤ الفرص 
بني املواطنني ومن فئة الشباب 
حتديدا من الطامحني لشغل مهنة 
الطيران، وم���ا االجراءات التي 
سيتم اتخاذها في حالة ثبوت 
مثل هذه التجاوزات واستغالل 
النفوذ في هذه املؤسسة الوطنية 
املهمة واحليوية س���واء بحق 
املس���تمرين ف���ي مناصبهم او 
ممن تركوا العمل في املؤسسة، 
وم���ا اخلط���وات التصحيحية 
املزمع إجراؤها مس���تقبال في 

هذا الشأن؟

السؤال، وعدد الطلبة املبتعثني في 
اخلارج لدراسة الطيران التجاري 
حتت اشراف مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية منذ بداية عام 
2000 حت���ى تاريخ اجلواب عن 
السؤال، مع بيان بلد االيفاد ومدة 
الدراسة املقررة لهم وكلفتها لكل 
الدراسية  الرسوم  طالب شاملة 
املالية  والتدريب واملخصصات 
والبدالت والتأمني بأنواعه وأي 
مزايا أخرى، مع بيان ش���روط 
ومتطلب���ات االبتع���اث ومدى 
استيفائهم لها واحلاالت التي مت 
استثناؤها من أي من تلك الشروط 
ومبررات ذلك، وصلة قرابة الطلبة 
الذي���ن مت اس���تثناؤهم من تلك 
الشروط بأي من العاملني احلاليني 
أو السابقني في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية أو الطيران املدني 
وحتديد اس���مائهم ومسمياتهم 

الوظيفية ان وجدت.
وطلب جوهر تزويده باسماء 
الطلب���ة الطيارين املبتعثني من 
قبل شركات ومؤسسات الطيران 
احمللية لدراسة الطيران التجاري 
الطيران املختلفة وذلك  بكليات 
منذ بداية عام 2003 حتى تاريخه، 
وهل قامت مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية بإرس���ال أي 
من موظفيها لدراس���ة الطيران 
التجاري، أو املوافقة على طلباتهم 

مناقشـة قانـون العمل فـي القطـاع األهلي 
الكويتيين الموظفين  حمايـة  حول  المالية  وتقرير 


