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وجه النائب حسني القالف ســـؤاال لوزير الصحة د.هالل 4
الساير جاء فيه: تعتبر إدارة الهندسة الطبية التابعة لوزارة 
الصحة من اإلدارات املهمة بالوزارة، وهي املسؤولة عن صيانة 

األجهزة الطبية في املستشفيات واملراكز الصحية.
ولقد تقدم مدير هذه اإلدارة باالســـتقالة من عمله منذ عام 
٢٠٠٧ حيث يعتبر من ذوي اخلبرة والكفاءة خالل فترة إدارته 

لهذه اإلدارة. لذا يرجى إفادتي باآلتي:

األسباب التي أدت الى استقالة مدير إدارة الهندسة الطبية، 
وهل مت تعيني مدير إلدارة الهندسة الطبية بعد قبول استقالة 
املدير الســـابق؟ اذا كانت االجابـــة باإليجاب، يرجى تزويدي 
باملؤهـــالت العلمية اخلاصة باملدير احلالي إلدارة الهندســـة 
الطبية، واما اذا كانت االجابة بالنفي، فما األســـباب التي أدت 
الى عدم تعيني مدير لهذه اإلدارة؟ علما أنه يوجد بهذه اإلدارة 

من لديه اخلبرة والكفاءة لتولي هذا املنصب.

القالف: ما أسباب استقالة مدير إدارة الهندسة الطبية؟

سأل البصيري عن مؤسسة الموانئ

دعا الحكومة لوضع جدول زمني للخطة الخمسية المقدمة

الطبطبائي يقترح عدم األخذ بـ «المقابلة الشخصية»
عند التعيين في الوظائف العامة واعتماد المفاضلة

الصيفي: مجلس األمة ليس للتجار أو اللوردات وعليه حّل قضايا 
المعاقين والمقترضين والصحة واإلسكان والتعليم

دعــــا النائب الصيفــــي مبارك 
الصيفي جلنة االولويات التي ستعقد 
اجتماعها اليوم الى تبني القضايا 
املصيرية املتعلقة بتحسني وضع 
املواطن املعيشــــي وتعزيز موارد 
دخله. وقال الصيفي في تصريح 
صحافي ان احلكومة عندما قدمت 
اولوياتها تناست قضايا املواطنني 
الرئيســــية وجــــاءت بأولويــــات 
اقتصاديــــة عامــــة ال تضع دعائم 
متينة وثابتــــة لتطوير االقتصاد 
الوطنــــي. واكــــد ان السياســــات 

احلكومية عودتنا طوال التجارب 
الســــابقة على جتاهل احتياجات 
املقابل  البسيط لكنها في  املواطن 
تضع الــــف اعتبار ملصالح التجار 
واملتنفذين محمال جلنة االولويات 
مسؤولية اعطاء االهمية واالولوية 
املباشرة للمشكالت التي يعاني منها 
املواطنون في شتى املجاالت وتقدمي 
كل املشاريع واالقتراحات املتعلقة 
بتحسني وضعهم املعيشي على كل 
االولويات التي تقدمت بها احلكومة. 
وقال الصيفي ان مجلس االمة ليس 

مجلسا للتجار او مجلس لوردات 
حتى تكــــون فيه االولوية لقضايا 
اقتصادية تخدم شــــريحة التجار 
وامنا هو مجلس الشعب واملواطنني 
وبالتالــــي البد مــــن تبني اوال كل 
القضايا املعنيــــة بزيادة الرواتب 
املالية واملعنوية  وتقدمي احلوافز 
للموظفني في كل قطاعات الدولة. 
واشار الى وجود قطاعات واسعة 
من ابناء الشعب الكويتي تنتظر من 
مجلس االمة الكثير من االجنازات 
على صعيد احلياة املعيشية وفي 

من نصف رأسمالها.
الطبطبائي سؤاال  كما وجه 
لوزير املواصالت ووزير الدولة 
لشـــؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري حول مؤسسة املوانئ 
الكويتية والتي كانت االجابة عنها 
غير واضحة يرجى افادتي باآلتي 
مع تزويدي بالوثائق واملستندات 

املتعلقة باالجابة:
الوظائف والشـــهادات  مـــا 
ودرجات املنتدبني مبكتب املدير 
العـــام واالدارات االخرى، وهل 
يجوز للموظف الذي يعمل بنظام 
النوبة ٢٤ و٢٨ الندب والتكليف 
بجهة اخرى، واذا كان اجلواب 
بااليجاب يرجى تدعيم االجابة 
بقرار من موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية على ذلك وهل يســـتمر 
املوظف املنتدب في شغل وظيفته 
االصليـــة ام فقط يعمل باجلهة 
املنتدب اليها وما هي البدالت التي 
يتقاضها قبل الندب وبعده يرجى 
تزويدي ايضا مبوافقات ديوان 
اخلدمة املدنية على قرارات الندب 
املباشر  وبكتاب من مسؤولهم 
ببرج االتصاالت ميناء الشعيبة 
عن انتظامهم بالعمل بعد الندب 
ومتى مت انتقالهم من الندب وهل 
عاد جميع املوظفني الى وظائفهم 

االصلية بعد انهاء الندب؟ 
باإلضافة إلى عدد من األسئلة 

املتعلقة باملؤسسة.

في التقدير بينهم، بدعوة جناحهم 
في املقابلة الشخصية، ما اظهر 
استياء كبيرا بني اخلريجني، األمر 
الذي حدا ببعضهم الى االلتجاء 

الى القضاء.
وحتقيقـــا ملبـــادئ العـــدل 
واملســـاواة عنـــد التعيـــني في 
الوظائف العامة، اعد هذا االقتراح 
بقانون بعدم االخذ باســـلوب 
املقابلة الشـــخصية للمفاضلة 
بني احلاصلني على ذات التقدير 
القضائية،  الوظائف  وذلك عدا 
وبالتالي يتم التفاضل بينهم دون 
غيرهم ويسري ذلك على جميع 
الوظائف الشاغرة في الوزارات 
واالدارات احلكومية والهيئات 
واملؤسســـات العامة الى جانب 
الشركات التي متلك الدولة اكثر 

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا بقانون بتعديل املادة ١٠ 
من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في 
شأن العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمل في اجلهات احلكومية وجاء 
في القانون تضـــاف الى احكام 
املادة ١٠ من القانون رقم ١٩ لسنة 
٢٠٠٠ املشار اليه فقرتان جديدتان 

نصها التالي:
وال يجـــوز األخذ بأســـلوب 
املقابلة الشخصية عند التعيني في 
الوظائف العامة اال للمفاضلة بني 
املتقدمني احلاصلني عند التخرج 
على ذات التقدير، وذلك فيما عدا 

الوظائف القضائية.
وتسري احكام الفقرة السابقة 
على التعيني في اجلهات احلكومية 

والشركات التي متلك الدولة.
وجاء في املذكرة االيضاحية 
للقانون: ان مـــن اهم الدعامات 
التي يقوم عليها املجتمع الكويتي 
العدل واحلرية واملساواة، وذلك 
كما جاء بنص املادة الســـابعة 
من الدستور، حيث ان القضية 
التي تشغل الرأي العام الكويتي 
هي املســـاواة عند التعيني في 
الوظائـــف العامة بحيث تكون 
األولوية للمتميزين من خريجي 
التطبيقية،  اجلامعات واملعاهد 
غير انه كثيـــرا ما يتم تفضيل 
بعض املتقدمـــني على غيرهم، 
على الرغم مـــن الفارق الكبير 

د.وليد الطبطبائي

الصيفي مبارك الصيفي

د.فيصل املسلم

«الكتلة» تدعو لتعيين الكويتيين في كلية علي السالم العسكرية

المسلم: «التنمية واإلصالح» ترفض تمديد قرار 
حوافز الضباط إلحالل القيادات الوسطى محل العليا

احلوافز للضبـــاط املتقاعدين 
لفترة طويلة.

واســـتطرد املسلم ان كتلة 
التنميـــة واإلصالح تدعو الى 
الكويتيني  فتح املجال لتعيني 
في كلية علي السالم العسكرية 
سواء كأعضاء هيئة تدريس أو 
في أي مجاالت أخرى، الفتا الى 
انه مـــن املالحظ ان كلية علي 
السالم العسكرية ال تشجع على 
تعيـــني الكويتيني، وهذا األمر 
غيـــر مقبول والبـــد ان يكون 
هناك تغيير في سياسة الكلية 
وإعطاء فرصة أكبر للكويتيني 
لالستفادة من سد الشواغر في 

الكلية.
وبّني املسلم ان كتلة التنمية 
واإلصالح تســـتغرب من عدم 
صرف عالوة بدل خطر للجيش، 
السيما ان هناك قرارات صادرة 
بصرف بدل خطـــر للعاملني 
باملؤسســـات العسكرية وهذا 
األمر منفذ في وزارة الداخلية 
واحلرس الوطني، ولكن باملقابل 
جنـــد ان العاملني باجليش ال 
يصرف لهم بدل خطر، كما يتم 
في باقي املؤسسات العسكرية، 
مؤكدا اننا نطالب بسرعة صرف 
بدل اخلطر للعاملني باجليش 
وألنـــه صدر قـــرار بذلك منذ 
فترة طويلـــة، ولكن الى اآلن 

لم ينفذ.

جددت كتلة التنمية واإلصالح 
مطالبتها بعدد من القضايا التي 
الفترة  نادت مبعاجلتها خالل 
املاضية ومن أبرزها رفضها متديد 
قرار حوافز الضباط املتقاعدين 

باملؤسسات العسكرية.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
كتلة التنمية واإلصالح النائب 
الهدف من  ان  د.فيصل املسلم 
قرار حوافز الضباط املتقاعدين 
باملؤسســـات العســـكرية هو 
احالل القيادات الوسطى محل 
القيـــادات العليا، الســـيما ان 
عددا كبيرا من القيادات العليا 
في املؤسســـات العسكرية ال 
ترغب في التقاعـــد، ومن هنا 
أتت فكرة قرار حتفيز الضباط 
على التقاعد وحتى تكون هناك 
فرصة للقيادات الوســـطى في 
العليا، السيما  املناصب  تولي 
انـــه خـــالل الفتـــرة املاضية 
الحظنا تســـرب عدد كبير من 
القيادات الوسطى من املؤسسات 
العســـكرية لعدم اخذ الفرصة 
في تولي املناصب العليا، الفتا 
الى انه من املفترض ان يكون 
قرار حوافز الضباط املتقاعدين 
من املؤسسات العسكرية لفترة 
محددة حتى نشـــجع القيادات 
العليا على التقاعد، السيما اننا 
ال نقبل ان يتم حتديد هذا القرار 

لفترة طويلة.

وتابـــع املســـلم ان الهدف 
املنشود من قرار حوافز الضباط 
املتقاعدين هو إحالل القيادات 
الوسطى محل القيادات العليا، 
ولكـــن اذا مت متديد هذا القرار 
لفترة أطول فإن القيادات العليا 
ستبقى في مناصبها ألنها على 
يقني بأنها ستســـتفيد من هذا 
القرار ألنه ساري املفعول، وهذا 
ما يجعلنا نصـــر على رفض 
متديد القرار، موضحا ان جلنة 
الداخلية والدفاع ستبحث هذا 
القرار خـــالل اجتماعها املقبل 
النائب األول وزير  وبحضور 
الدفاع الشيخ جابر املبارك، ومع 
تقديرنا جلهود اللجنة وتذكيرا 
بوعود النائب األول نتمنى حسم 
هذه القضية بعدم متديد قرار 

اجلوانــــب اخلدماتيــــة املختلفــــة 
مشــــددا على ضرورة اعطاء صفة 
االولوية لقضايا املعاقني ومشكالت 
املقترضــــني واملوظفني واملوظفات 
الكويتيني  واملتزوجات من غيــــر 
واملطلقات واالرامل  وحل املشكالت 
الصحية والتعليمية واالسكانية 
والتوظيــــف. واكد ان هناك املئات 
من املطالب االنسانية لفئات كثيرة 
في املجتمــــع الكويتي حتتاج الى 
ان تكون من االولويات التي تقدم 
على ما سواها عند بدء العمل في 
دور االنعقاد املقبل رافضا بشــــدة 
ان ينحصر عمل مجلس االمة في 
املرحلة املقبلة في مناقشة اجلوانب 
االقتصادية قبل البدء بتقدمي احللول 
العادلة للمشكالت التي يعاني منها 
املواطن. من جانب آخر دعا الصيفي 
احلكومة الــــى وضع جدول زمني 
املعالم للخطة اخلمســــية  واضح 
املقدمة منها، مشيـــرا الى ان غياب 
هذا اجلدول يقلــــل من اهمية هذه 
اخلطة التي طـــــال انتظارها. واكد 
على اهمية ان تكون احلكومة ملزمة 
امام مجلس االمة بتطبيق ما جاء 
في اخلطة وفق مدد زمنية محددة 
حتى ميكن للســــلطة التشريعية 
محاسبة الســــلطة التنفيذية على 
اي تقصير في تنفيذ اخلطة، مؤكدا 
اهمية حتديد هذا اجلدول قبل بدء 

اعمال دور االنعقاد املقبل.

الحربش يطالب الحكومة بالتراجع عن قرار
وقف صرف دعم العمالة للمنتظمين دراسيًا

شّدد النائب د.جمعان 
احلربش على ســــلبية 
قرار مجلس الوزراء الذي 
اعتمد من خالله وقف 
دعم العمالة الوطنية من 
املنتظمني دراسيا ألعمار 
حتت الـــــ ٢٥ عاما مبن 
فيهم املتزوجون، مطالبا 
احلكومة بتطبيق مبدأ 
العدالة واملســــاواة بني 
العاملني بالقطاع اخلاص 
ونظرائهم العاملني في 
القطاع احلكومي. وقال 

احلربش في تصريح صحافي يجب على احلكومة اتخاذ 
قرار عاجل بإيقاف العمل بالقرار املذكور فورا وتأجيله الى 
حني ايجاد البدائل واحللول العقالنية واملنطقية ملن شملهم 
القرار ملنع حدوث التبعات االجتماعية التي سيتسبب فيها 
تطبيق هذا القرار غير املدروس الحتوائه على العديد من 
أوجه اخللل وملخالفته للنصوص الدستورية التي كفلت 
املســــاواة بني جميع الكويتيني في احلقوق والواجبات، 
وذلك من خالل تنسيق اجلهات احلكومية لبحث ومناقشة 
هذا القرار مع اللجنة التعليمية مبجلس األمة ومبشاركة 

جميع األطراف املعنية.
وأشار د.احلربش الى ان اعتماد مجلس الوزراء لهذا 
القرار الذي جاء بتوصية وطلب من برنامج إعادة هيكلة 
القــــوى العاملة واجلهاز التنفيــــذي للدولة يعتبر دليال 
جديدا على عجز هذا اجلهاز عن القيام مبهامه واالنحراف 
عن األهداف التي وضع من اجلها، كما ان جميع التجارب 
السابقة تشير الى تخبط بعض مسؤوليه في التعاطي مع 
معظم املشاكل التي مازالت تعاني منها العمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص وفي مقدمتها ازمة املسرحني احلالية 
والتي وضعت لها شروطا تعجيزية زادت املشكلة سوءا، 
بل ان اسلوب معاجلة مشكلة املسرحني جاء دون مستويات 
املسؤولية التي كان يفترض القيام بها وكأنها جاءت ملعاقبة 

املواطنني الذين اجتهوا للعمل في القطاع اخلاص.

د.جمعان احلربش


