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قدم النائب حسني احلريتي اقتراحا 
لتعديل قانون تنظيم اخلبرة، جاء فيه:
ادارة  خب��راء  مين��ح   :30 م��ادة 
اخلبراء بدل طبيعة عمل بنس��بة %75 
من الراتب االساس��ي ملن امضى منهم 
في هذه الوظائف 10 س��نوات، و%100 
من الراتب االساس��ي ملن امضى اكثر 
ويص��در بتحديده ق��رار من مجلس 
اخلدمة املدنية وذل��ك بخالف املكافأة 

املالية املمنوحة لهم.
م��ادة 32: مع عدم االخالل بقانون 
اخلدمة املدنية ال يج��وز بخبير ادارة 
اخلب��راء اجلمع ب��ني وظيفته ومزاولة 
التج��ارة او اي عم��ل ال يتفق وكرامة 
اس��تقالله في عمل��ه، ال يجوز له بغير 

اذن خ��اص من مجلس اخلبراء ان يك��ون محكما ولو بغير 
اج��ر في اي نزاع يتص��ل بعمله ولو كان ه��ذا النزاع غير 
مطروح امام القضاء. يحظر عليه تقدمي تقارير استش��ارية 
كما يحظر عليه ان يكون حارس��ا قضائيا او مديرا لتفليسة 
وملجل��س اخلب��راء ان يقرر من��ع خبي��ر ادارة اخلبرة من 
مباشرة اي عمل آخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات 
وظيفته وحس��ن ادائها ومين��ح خب��راء ادارة اخلبراء عن 

ذلك بدل تف��رغ وعالوة خاصة يصدر 
بتحديدهما قرار من وزير العدل.

م��ادة 51: يص��در وزي��ر الع��دل 
الق��رارات املنظمة للتفتيش الفني على 

اعمال خبراء ادارة اخلبراء.
م��ادة 54: مع عدم االخالل بأحكام 
املادت��ني 40 و41 م��ن نظ��ام اخلدم��ة 
املدني��ة تكون م��دة االج��ازة الدورية 
خلب��راء وزارة العدل س��تني يوما في 
السنة بخالف العطل الرسمية والراحة 
اخلبير  مبوافقة  ويجوز  االس��بوعية، 
ص��رف بدل االج��ازة الدورية نقدا اذا 
اقتضت ظروف العم��ل ذلك، ويصدر 
قرار بتنظيم االجازات الدورية وقواعد 
صرف الب��دل اخلاص به��ا من وزير 

العدل بعد اخذ رأي مجلس شؤون اخلبراء.
مادة 60: مين��ح خبراء ادارة اخلبراء بدل انتقال يصدر 

بتحديده قرار من مجلس اخلدمة املدنية.
مادة 61: يتس��اوى اخلب��راء الكويتي��ون على اختالف 
تخصصاتهم بجميع املزايا املالية والعينية املنصوص عليها 
في هذا القانون والقرارات الصادرة من اخلدمة املدنية دون 

متييز.

وجه النائب فالح الصواغ سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الساير جاء فيه: نشرت إحدى الصحف ان عمال 
مستشفى العدان أضربوا عن العمل، ما سبب شلال 
في املستشفى وكان اإلضراب نتيجة امتناع الشركة 
عن دفع رواتبهم وجتديد إقاماتهم، وقد تسبب ذلك 
ف����ي تعطل العمل في العيادات اخلارجية. وقد جاء 
رد د.عادل العبدالرازق مدير املستشفى باللوم على 
الش����ركة، وقال ان العمال انتهت إقامتهم منذ فترة 
طويلة وانهم يستعينون بعمال من شركات أخرى 
لتس����يير العمل حتى يتم حل هذه املشكلة، وتابع 
انهم فوجئوا بهذا اإلضراب، وذكرت اجلريدة ان هذا 

اإلضراب تسبب في متاعب للمرضى، خاصة كبار 
السن، وقد أدى الى إصابة احدى السيدات الكبيرات 
في السن بفقدان الوعي ومت نقلها الى قسم احلوادث، 
متس����ائال: ما مدى صحة هذا اخلبر؟ وفي حال عدم 
صحته، ملاذا لم يتم الرد على ما نشر باجلريدة من 
اي مسؤول داخل املستش����فى او الوزارة؟ في حال 
صحة ه����ذا اخلبر يرجى إفادت����ي باآلتي: ما اجلهة 
املس����ؤولة عن إبرام العقد مع شركات العمالة؟ وما 
مدى مسؤولية اجلهة املتعاقدة مع الشركة عن هذا 
اإلضراب؟ وهل مت التعاقد لفترة محددة يتم جتديدها 

بعقود أم جتدد تلقائيا؟

الرياض - كونا: اس���تقبل ولي العهد السعودي 
ورئي���س مجلس الوزراء ووزي���ر الدفاع والطيران 
واملفتش العام صاحب السمو امللكي األمير سلطان 
بن عبدالعزيز مساء أمس رئيس مجلس األمة جاسم 

اخلرافي يرافقه عدد من أعضاء املجلس.
وذكرت وكالة األنباء السعودية أن الرئيس اخلرافي 
ومرافقيه أعربوا خالل االستقبال عن تهنئتهم لولي 
العهد السعودي بسالمة عودته إلى اململكة بعد رحلته 
العالجية في اخلارج. وقالت إن اخلرافي نقل إلى األمير 
سلطان بن عبدالعزيز حتيات وتقدير أخيه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ومتنياته للمملكة 
العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ولشعبها املزيد من التقدم 
والرخاء. من جانبه عبر ولي العهد الس���عودي عن 
شكره للجميع على زيارتهم وما حملته الزيارة من 

مشاعر أخوية صادقة جتسد عالقات اإلخاء واحملبة 
بني األش���قاء في اململكة والكوي���ت متمنيا للكويت 
وشعبها املزيد من النماء والتطور. حضر االستقبال 
أمير منطقة الرياض صاحب الس���مو امللكي األمير 
سلمان بن عبدالعزيز وعدد املستشارين واملسؤولني، 
إضافة إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ 
د.عبداهلل آل الشيخ واألمني العام للمجلس د.محمد 
الغامدي. وبعد انتهاء الزيارة عاد الرئيس اخلرافي 
والوفد املرافق الى البالد. وضم الوفد في عضويته 
نائب رئيس املجلس عبداهلل الرومي وعددا من النواب 

واألمني العام ملجلس األمة عالم الكندري.
وكان في استقبال الوفد لدى وصوله الى البالد 
وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري وسفير اململكة العربية السعودية 

لدى البالد د.عبدالعزيز الفايز.

الخرافي هّنأ ولي العهد السعودي 
بسالمة العودة من رحلة العالج

الصواغ لوزير الصحة: هل صحيح أن عمال 
مستشفى العدان أضربوا عن العمل؟

مسلم البراك وعلي الدقباسي خالل اجتماعهما ويبدو عباس الشعبي مرحبا بعضوية الدقباسي

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز مستقبال جاسم اخلرافي بحضور صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز

البراك يطالب باتخاذ إجراءات ضد وزير اإلعالم 
بعد صدور حكم قضائي  .. ويعلن انضمام الدقباسي لـ»الشعبي«

دع����ا النائ����ب مس����لم البراك 
احلكوم����ة الى اتخ����اذ اجراءاتها 
جتاه وزير االعالم ووزير النفط 
الشيخ احمد العبداهلل بعد صدور 
حكم قضائي يؤكد تقاعس����ه في 
قضية متعلقة بالتعدي على املال 
العام، االمر ال����ذي ال يبعث على 
الثقة بإدارة نفس الوزير لوزارة 
النفط بعد فشله في ادارة وزارتي 
املواصالت واالعالم، مؤكدا انه سيتم 
خالل االسبوع اجلاري الكشف عن 
بعض التفاصيل املتصلة مبساءلة 
العبداهلل على خلفية ما اثارته قناة 
الفترة  الفضائية خالل  »السور« 

السابقة.
ف����ي تصريح  الب����راك،  وقال 
للصحافيني: فوجئت مبا نشر في 
احدى الصحف احمللية حول صدور 
حكم قضائي يتحدث عن تقاعس 
وزير االعالم ووزير النفط الشيخ 
احمد العبداهلل عندما كان وزيرا 
للمواصالت في قضي����ة متعلقة 
بالتجاوز والتعدي على املال العام، 
مؤكدا ان هذا االمر يدل على تقاعس 
احلكومة ورئيس����ها الذي لو كان 
مفعال ملبدأ محاسبة اعضاء حكومته 

ملا وصلنا الى ما وصلنا اليه.
واش����ار البراك ال����ى ان اليوم 
الوزير نفسه مسؤول امام اجلميع 
لتقاعس����ه وعدم قيامه بواجباته 
كوزي����ر لالعالم بتفعي����ل قانون 
»املرئي واملس����موع« جتاه بعض 
احملطات الفضائية التي اس����اءت 
للوح����دة الوطني����ة، الفتا الى ان 
تقاع����س العبداهلل ف����ي وزارتي 
املواصالت سابقا واالعالم حاليا 
سينعكس سلبا على دوره ومهامه 
في وزارة النفط التي يعتمد %95 

من دخل البالد على ايراداتها.
وتساءل البراك: هل املطلوب من 
النواب اآلن كممثلني لالمة االطمئنان 
على ادارة الش����خص نفسه الذي 
فش����ل في ادارة وزارة املواصالت 
س����ابقا ووزارة االعالم حاليا ان 
يكرس نفس الفشل في وزارة من 
اهم وزارات البالد؟ مش����ددا على 
ضرورة اتخاذ احلكومة اجراءاتها 
جتاه هذا الوزير بعد صدور هذا 

احلكم القضائي.

االمر الذي اكده وزير االعالم بنفسه 
»اي تقاعسه عن القيام بواجبه« 
عندما حضر اجتماع جلنة الظواهر 
السلبية وأكد خالل االجتماع على 
ان وزارة االع����الم طالبت وزارة 
الداخلية باتخاذ اجراء جتاه بعض 
الرسائل )املسجات( التي تبثها قناة 
»السور« وتهدد الوحدة الوطنية، 
مبين����ا ان وزير االعالم كان يعلم 
ان هناك ممارسات متس الوحدة 
الوطنية في قناة »الس����ور« ولم 
يتخذ بحقها اي اجراءات، فالقضية 
ليست قضية نقص في التشريع 
امنا ضعف وخوف وزير االعالم 
من تطبيق القان����ون، وهو االمر 

الذي استوجب محاسبته.
من جانب آخر، اعلن البراك عن 
انضمام النائب علي الدقباسي الى 
كتلة العمل الشعبي بناء على طلب 
تقدم به في وقت سابق، الفتا الى 
وجود عدد م����ن الطلبات املماثلة 
واملقدمة من قبل عدد من النواب 
سيتم النظر فيها الحقا. من جانبه، 
اكد النائب علي الدقباسي ان املرحلة 
املقبلة تتطل����ب حتقيق اجنازات 
شعبوية من خالل العمل البرملاني 
اجلماعي املنظم الذي يحمل اجندة 
خاصة وأهمها احملافظة على امالك 
الدولة والقضايا التي متس املواطن 

الكويتي بالدرجة االولى.
واضاف الدقباسي، بعد انضمامه 
انه  الش����عبي امس  العمل  لكتلة 
يتطل����ع الى تنفيذ اقصى درجات 
االهتمام باملواطن الكويتي والقضايا 
الرئيسية التي متسه وتوفير فرص 
العمل له، مشيرا الى ان مبادئ كتلة 
العمل الشعبي تتوافق مع افكاره 

ومبادئه التي يحملها كنائب.
واشار الدقباسي الى ان اجناز 
ومواقف الكتلة ستكون اوال هلل عز 
وجل وثانيا للكويت في احلفاظ 
على مالها العام وتعزيز الوحدة 
الوطنية من خالل عمل برملاني منظم 
يضمن حتقيق االفضل للكويت. 
واكد الدقباسي ان اجتماعه مع كتلة 
العمل الشعبي كان تنسيقيا وانه 
الش����عبوية  القضايا  ملتزم بكل 
والقضايا التي حتافظ على كيان 

مؤسسات الدولة.

واستدرك البراك: لكن لالسف 
يبدو ان احلكومة ال حتاسب وال 
تعاقب وزراءها، وبالتالي عليها 
حتمل مسؤوليتها كاملة جتاه هذا 
التقاعس امام هذا االمر، كاشفا عن 
انهم مازالوا ملتزمني بكل املطالب 

التي مت االعالن عنها في جلنة االنقاذ 
الوطني وعلى ضوء ذلك س����يتم 
عق����د اجتماع يضم جميع النواب 
الذين اقسموا في لقاء العقيلة خالل 
اليومني املقبلني متهيدا لالعالن عن 
كل االجراءات التي س����تتخذ بهذا 

الصدد خالل االسبوع اجلاري.
الب����راك ان محاور  واوض����ح 
استجواب وزير االعالم حول هذا 
امللف س����تتمحور حول تقاعس 
الوزير في تفعيل قانون »املرئي 
واملسموع« حلماية الوحدة الوطنية، 

د.هالل الساير

في رد على سؤال للطبطبائي

الساير: لدينا 15 معالجًا لزراعة القوقعة
قال وزير الصحة د.هالل الساير ان عدد معاجلي 

النطق حاليا بلغ 15 معالج لزراعة القوقعة.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي 
بشأن القوة الفنية العاملة في مركز سالم العلي للسمع 

والنطق والتدرج الوظيفي لترقية كل طبيب.
وأكد الساير ان اللجان الطبية تعقد داخل املركز 
من قبل اطباء مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق 
باالشتراك مع اطباء مستش���فى زين لألنف واألذن 
واحلنجرة، حيث يحدد شهريا طبيب من قسم األنف 
واألذن واحلنجرة باالشتراك في تلك اللجان الطبية 
والتي تعقد من كل من رئيس مركز الش���يخ س���الم 
العلي للس���مع والنطق، وطبيب مس���جل سمعيات 
وطبيب مس���جل انف وأذن وحنجرة من مستشفى 
زين، مضيفا: اما مرضى النطق فتش���كل اللجان من 

رئيس املركز وطبيب األنف واألذن واحلنجرة ورئيس قسم التواصل من 
جامعة الكويت حيث انه منتدب للعمل لدى املركز وتش���كل تلك اللجان 
بناء على طلب )املجلس الطبي العام � ادارة الصحة املهنية � ادارة العالج 
باخلارج( وتختلف توصيات تلك اللجان حسب طبيعة عمل كل جلنة، 
اما اللجان احملولة من ادارة العالج باخلارج ومعظمها ان لم يكن جميعها 
تتعلق بطلب اجراء عمليات زراعة القوقعة خارج الكويت، فتشكل هذه 
اللجان من اعضاء فريق زراعة القوقعة ممثلة برئيس مركز الشيخ سالم 
العلي للسمع والنطق ورئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة مبستشفى 
زين ومقرر جلنة زراعة القوقعة ويزيد عدد اللجان س���نويا على املائة 
جلن���ة ففي عام 2007 كان عدد اللج���ان 135 جلنة، اما العام احلالي فقد 
بلغ عدد اللجان حتى ش���هر سبتمبر 68 جلنة. وقال: ان الفترة الزمنية 
التي حتتاجها عملية اعادة تأهيل مريض زراعة القوقعة مع بيان الفترة 
الزمنية التي البد ان تنقضي قبل اعادة تأهيله باألدلة العلمية التي تثبت 
حدوث تلك الفترة؟ العالج التأهيل���ي والتدريبي للمرضى هو برنامج 
يختص في برمجة اجهزة زراعة القوقعة ومتابعتها كل ثالثة شهور ومن 
ثم يتم تسجيل املريض في برنامج تدريبي تأهيلي لعالج النطق بواقع 

جلس���تني كل اس���بوع مع توصية لتسجيل مرضى 
االطفال في حضانة تعليمية خاصة بضعاف السمع 
وتأهيل السمع وتس���تمر هذه املرحلة ملدة قد متتد 
لثالث سنوات بحيث يقوم املختصون بتأهيل االطفال 
املرضى للتسجيل ضمن مدارس التعليم العام يتحمل 
مركز عالج النطق والسمع العبء األكبر واألهم في 
برنامج زراعة القوقعة، وعدد اجللسات التي يتلقاها 
املريض في برنامج تأهيلي لزراعة القوقعة ومدة كل 

جلسة والشكوى من تأخر مواعد اجللسات؟
وأضاف الساير: يقوم املركز بتسجيل مرضى زراعة 
القوقعة بعد مرحل���ة البرمجة األولية جلهاز زراعة 
القوقعة مباش���رة في برنامج عالجي للنطق بواقع 
جلستني اسبوعيا وهي 60 دقيقة للعالج اجلماعي، 
30 دقيقة للعالج الفردي وذلك متبع في جميع املراكز 
التخصصية بالدول املتقدمة كإجنلترا وأميركا باالضافة العطاء متابعات 
وبرامج منزلية ألولياء األمور. وأكد الس���اير ان عدد معاجلي النطق 
يبلغ حاليا خمسة عشر معاجلا لزراعة القوقعة، واملهام املسندة اليهم 
باالضافة الى برنامج زراعة القوقعة استقبال احلاالت التي تعاني من 
امراض سمعيات واضطرابات بالنطق واستقبال حاالت االضطرابات 
اللغوية واالضطرابات الناجتة عن االصابات الدماغية، مشيرا الى انه 
مت انشاء برنامج زراعة القوقعة األذن الداخلية في يناير 2001 وبجهد 
من جميع املختصني العاملني على مرضى ضعاف الس���مع واضطراب 
الكالم ويتكون الفريق من تخصصات متعددة من اطباء السمع والنطق 
واطباء األنف واألذن واحلنجرة وتخصص طب تطوري اطفال، وطبيب 
تخدير واختصاصي نفس���ي واجتماعي، حي���ث مت اجراء اول عملية 
زراعة القوقعة في مارس 2001 بالتعاون مع بروفيس���ور جراحة أنف 
وأذن وحنجرة زائر من جمهورية أملانيا االحتادية وبعد جناح النتائج 
لعملي���ات زراعة القوقعة مت عمل ترتيب خاص مع بروفيس���ور زائر 
إلجراء العمليات، وذلك ملساندة وتدريب الكوادر الطبية، وقد مت اجراء 

عمليات زراعة القوقعة بنجاح وبنتائج ممتازة.

المويزري: نطالب رئيس الوزراء 
بوقف تدمير مزارع الجهراء

اكد النائب شعيب املويزري 
رفض����ه قيام جلن����ة االزاالت 
بتدمير م����زارع اجلهراء، الفتا 
ارتباطه����ا باجلهراء  ان  ال����ى 
واهلها تاريخي ووجودها نافع 
وال يض����ر واي حجج الزالتها 
باطلة، موضحا ان تلك املزارع 
تعد متنفسا الهل اجلهراء واهل 

الكويت جميعهم.
وقال املويزري، في تصريح 
صحاف����ي: اننا نطالب س����مو 
رئيس مجلس الوزراء باتخاذ 
قرار عاجل بوقف ما تقوم به 
ه����ذه اللجنة م����ن اعمال غير 
عقالنية، خاص����ة في منطقة 
اجلهراء والتي تثير العديد من 
التساؤالت حتى يتم دراسة كل 

ما يتعلق بأعمالها.
ان  وتابع قائال: ندعو اهلل 

يعني اهلنا في اجلهراء وفي كل 
مناط����ق الكويت عل����ى ما تقوم 
به هذه الفرقة م����ن اعمال تثير 
السياسية  املش����كالت واالزمات 

والشعبية.

النائب شعيب املويزري

)متين غوزال(

منح خبراء إدارة الخبراء بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من الراتب األساسي

حسني احلريتي


