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قدم النائب شعيب املويزري 
اقتراحا بقانون بش����أن تنظيم 
إقامة الديوانيات مبناطق السكن 

اخلاص.
مادة أولى: يرخص للمواطنني 
اقامة ديوانيات ملحقة مبساكنهم 
حس����ب املخططات التي توافق 
البث لكل  الكويت  عليها بلدية 
منطقة، ويج����ب ان تتوافر في 
انشاء الديوانية املواصفات الفنية 
احملققة ملعايير االمن والسالمة 

والناحية اجلمالية.
مادة ثانية: يس����تحق رسم 
سنوي مقداره دينار عن كل متر 

من البناء يقع خارج حدود السكن اخلاص ومبا ال 
يتجاوز 100 متر مربع ويجب اال تتعارض الزيادة 
خارج حدود املس����كن مع مسار اخلدمات واملرافق 

العامة او تؤثر عليها.
مادة ثالث����ة: يصدر الوزي����ر املختص الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة اشهر من تاريخ 
العمل به على ان تش����مل عل����ى وجه اخلصوص 
شروط وضوابط االنشاء واملساحات اخلارجية التي 
يج����وز الترخيص بامتداد الديوانية اليها واملظهر 

اخلارجي لها.

المذكرة اإليضاحية

متث����ل الديوانيات امللحقة باملس����اكن اخلاصة 
للمواطنني جزءا من التراث احلضاري الذي ال يخلو 
منه اي مبنى وتتخذ هذه الديوانيات مقار للقاءات 
االس����رية والعائلية وتناقش فيها مختلف شؤون 
احلياة، كما تعتبر هي املتنفس للقاءات االهل واالسر 
في جو يحكمه القيم والعادات والتقاليد املوروثة عن 

االجداد واملمتدة عبر تاريخ الكويت العريقة.
وملا كانت مساحة البيوت احلكومية ال تتجاوز 
400 متر مربع كما ان مساحات السكن اخلاص قد 
تقلصت خالل االونة االخيرة نتيجة االرتفاع املضطرد 
في اسعار قسائم السكن اخلاص الذي يضطر معه 
البعض الى استخدام مساحة مالصقة ملسكنه تقع 
ضمن امالك الدولة التي يحكم استعمالها واستئجارها 
بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام امالك 
الدولة، كان من الالزم حتقيقا ملصالح املواطنني وابقاء 
على القيم والعادات والتقاليد املوروثة للشعب، ان 
يرخص ملن يرغب ووفقا ملساحة منزله في استخدام 
جزء خارج البيت موصول به وقد يكون من اراضي 

الدولة في بعض االحيان.
لذلك وتنظيما القامة الديوانيات جاء هذا االقتراح 
بقانون لتنظيم اجراءات وشروط انشاء الديوانيات 

في مناطق السكن اخلاص.
وقد نصت املادة األولى منه على الترخيص من 
قبل بلدية الكويت بانش����اء الديوانيات مع جواز 
امتدادها خارج نظام السكن وفقا للشروط والضوابط 

التي تصدرها بلدية الكويت.
وملا جاءت املادة الثانية بفرض رس����م سنوي 
مقداره دينار عن كل متر خارج الس����كن يقام على 
ارض الدولة ومبا ال يعيق او يعترض مسار اخلدمات 
او املرافق العامة او يتعارض مع املظهر احلضاري 

للمنطقة ويحتفظ باملظهر اجلمالي للسكن.
وتضمنت املادة الثالثة ان تصدر الالئحة التنفيذية 
للقانون بقرار من الوزير املختص خالل ثالثة اشهر 

من صدور القانون.

من جهة اخرى وجه املويزري 
س����ؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جاب����ر اخلالد تس����اءل فيه: ما 
االسباب التي دفعت بعض ادارات 
وزارة الداخلية الى ابرام بعض 
عقود الشراء او التكليف باداء 
اعمال عن طريق األمر املباش����ر 
رغم زيادتها على نصاب األمر 
املباشر؟ ما االسباب التي دفعت 
اثناء تنفيذها  الداخلية  بوزارة 
للمشاريع املدنية او ابرام عقود 
مدنية الى عدم العرض على جلنة 
املناقصات املركزية وتخطي احكام 
وبنود القانون رقم 37 لسنة 1964 
في شأن املناقصات العامة وكذا تخطي جهات الرقابة 
املسبقة االخرى ومخالفة القوانني السارية واملعمول 
بها، وهل هناك أي ظروف استثنائية دفعت الوزارة 
التخاذ اجراءات مخالفة للقواعد والضوابط املنظمة؟ 
هل تكرر الش����راء باألمر املباشر من مورد بعينه 
اثناء تنفيذ عقود االعمال املدنية خالل الفترة من 
2004/2003 وحتى تاريخه؟ وما عدد حاالت التكرار 
وقيمة كل عقد اتسم بتكرار الشراء من مورد بعينه 
اثناء تلك امل����دة؟ وهل قامت وزارة الداخلية اثناء 
تنفيذ بعض االعمال املدنية بالتمديد الكثر من مرة 
لعقود مبرمة ومدها لفترة طويلة وملرات متعددة 

ولفترات تزيد على مدة العقد االصلي؟
وهل مت مراعاة القواعد والضوابط املنظمة للعرض 
على جهات الرقابة املسبقة حلاالت التمديد وضرورة 
اعادة طرح تلك االعمال في املواعيد املناسبة قبل 
اللجوء له����ذا التمديد؟ ما القواعد والضوابط التي 
وضعتها الوزارة لضمان االلتزام باحكام القانون 
37 لس����نة 1964 والقوان����ني املنظمة العمال جهات 
الرقابة املسبقة االخرى لضمان عدم اللجوء لألمر 
املباش����ر اال في حدود تلك الضوابط وعدم اللجوء 
لهذا االجراء ولو على سبيل االستثناء؟ ما االجراءات 
التي اتخذتها الوزارة ملنع تك����رار اداء االعمال او 
توريد اصناف باألمر املباش����ر باملخالفة للقواعد 
والضوابط املنظمة لألمر املباش����ر؟ يرجى سرعة 
الرد على ما س����بق، مع موافاتنا بتقرير تفصيلي 
عن حاالت الشراء املباشر املخالفة لنصاب العرض 
على اللجنة املركزية الت����ي متت خالل الفترة من 
2004/2003 وحتى تاريخ����ه، مع موافاتنا بقواعد 
وضوابط الوزارة لضمان عدم تكرار تخطي قانون 
املناقصات 37 لس����نة 1964 وكذا كل حاالت متديد 
العقود وبيان مدى االلتزام بعرض حاالت التمديد 

على جهات الرقابة املسبقة كافة.
وطالب النائب ش���عيب املويزري املدير العام 
للهيئة العامة للمعلوم���ات املدنية بتمديد فترة 
الغرامة املطبقة على املتخلفني عن التسجيل في 
القيد املدني طبقا لنص املادة 33 من قانون نظام 
املعلومات املدنية حتى آخر شهر مايو املقبل، نظرا 
لعدم اس���تيعاب اجهزة هيئ���ة املعلومات املدنية 
لالعداد الهائلة من املراجعني والتي قدرت باآلالف 
من املواطنني واملقيمني، واكد النائب ان املهلة التي 
حددتها الهيئة كحد اقصى حتى نهاية الشهر اجلاري 
ليست كافية وعلى الهيئة متديد تلك املدة خاصة 
ان الهيئة يهمها في املقام االول تطبيق نص املادة 
الثانية من قانون نظام املعلومات املدنية، وليس 
حتصيل املخالفات املادية، مبا سيعود بالنفع على 

املراجعني والهيئة ايضا.

شعيب املويزري

مبارك الوعالن

عسكر العنزي

د.أسيل العوضي

)هاني الشمري(د.وليد الطبطبائي متحدثا خالل الندوة

الطبطبائي: معالجة التلوث في أم الهيمان
 إما بإغالق المصانع المحيطة أو نقل سكانها

الوعالن: »المعاقون« آخر اهتمامات الوزير الساير 

عسكر لمساواة المتقاعدين غير الكويتيين 
في »الداخلية« بنظرائهم في الجيش 

أسيل: ما أثر جسر الصبية على البيئة البحرية؟

فيها الوزارة، مؤكدا ان اخلدمات 
الركائز  الصحية ه���ي اح���دى 
الفئة  األساسية ملس���اعدة هذه 
لالندماج في املجتمع والتغلب 

على اإلعاقة التي أملت بهم.
وأشار النائب الوعالن الى ان 
جميع دول العالم تقدم اخلدمات 
املتمي���زة للمعاقني  الصحي���ة 
وتؤمن العناية الصحية املناسبة 
واملتطورة له���م وكذلك خدمات 
الوقاية والتقييم والتأهيل، ولكن 
األمر مختلف متاما في الكويت 
فال جتد هذه الفئة سوى اإلهمال 
والتجاه���ل من قب���ل احلكومة 
ووزارة الصح���ة. مش���ددا على 
ان وزارة الصحة تتبع سياسة 
التمييز في تعامالتها مع املرضى 
وهذا يتنافى مع حق املعاق في 
الصحة واحلياة الكرمية والرعاية 
الصحية املناسبة والتمتع بأفضل 
مستوى صحي ميكنهم بلوغه، 
ولهم احلق أيض���ا في االنتفاع 
من مرافق عالج األمراض واعادة 

التأهيل.

والعلم سنوات طويلة.
ومتنى عس����كر م����ن وزير 
الداخلية الفري����ق الركن جابر 
اخلالد وهو العسكري املخضرم، 
ان يتدخل إلنهاء معاناة رجال 
الش����رطة غير الكويتيني على 
صعيد مكاف����أة نهاية اخلدمة، 
وان تطب����ق االحكام القضائية 
على اطراف الدعوى أو النزاع 
كما هو معمول به وفقا للقواعد 
العامة بحيث يكون للحكم حجية 
على اطرافه وال يتم تعميمه على 
قوة الشرطة غير الكويتيني كما 
حصل بالفترة السابقة القريبة، 
مش����يرا ال����ى ان العس����كريني 
غير الكويتي����ني ينالون نهاية 
خدمة تقدر بأقل بأضعاف مما 
أقرانهم  يستحقونه وما يناله 
باجليش، رغم ان عددهم نحو 
500 ش����رطي فقط وال يتطلب 

االمر كل هذه املماطلة.

في تلك املنطقة. تساءلت: هل 
قامت ال����وزارة بطلب موافقة 
الهيئة العامة للبيئة على تلك 
املش����اريع؟ وفي حال وجود 
املوافقة يرجى تزويدنا بنسخة 

عنها.
وهل قامت الوزارة بتكليف 
اجلهات املختصة سواء محليا أو 
خارجيا بعمل دراسة للمردود 
البيئي لتلك املشاريع؟ ويرجى 
تزويدنا بنس����خة ع����ن تلك 

الدراسات. 
هل قامت أي جهة اهلية أو 
حكومية باالعتراض على تلك 
املشاريع وبيان أسباب جدية 
متنع من قيام املشاريع؟ وهل 
قام����ت ال����وزارة باالخذ بتلك 

االسباب أم التفتت عنها؟

تعاني منها وخصوصا الصحية، 
مس���تنكرا ما تقوم ب���ه وزارة 
الصحة بعدم تقدمي خدمات بالقدر 
املطلوب لهذه الفئة، مضيفا: ان 
وزارة الصحة تناس���ت جميع 
املبادئ اإلنسانية للتعامل مع هذا 
امللف واالهتمام والرعاية باملعاقني 
ملد يد العون لهم ومس���اعدتهم 
وتأهيلهم طبيا، وهذا أبلغ دليل 
على حالة الالمباالة التي تعيش 

وهو املطبق حاليا، حيث تدخلت 
ادارة متابعة القضايا بالوزارة مع 
شؤون القوة وانتهت بتعليمات 
تقضي ب����أن يتم صرف مكافأة 
نهاية اخلدمة على اساس الراتب 
االساس����ي فقط، وهذا فيه غنب 
فاحش لرج����ال خدموا الدولة 

انشاء مشروعي جسر الصبية 
وميناء بوبيان في تلك املنطقة 
مما قد يرتب أض����رارا بيئية 
جسيمة باحلاضنات املوجودة 

أكد النائب مب���ارك الوعالن 
ان وزارة الصح���ة ال تولي أي 
اهتمام باخلدمات العالجية املقدمة 
للمعاق���ني، مؤك���دا ان التقارير 
اخلاصة بعالج املعاقني في اخلارج 
تتأخر بصورة مبالغ فيها وهناك 
تقاعس واضح في متابعة تلك 

التقارير.
وقال الوع���الن في تصريح 
صحاف���ي ان مسلس���ل إهم���ال 
اخلدمات املقدمة للمعاقني مازال 
مستمرا وهذا يأتي انسجاما مع 
توجه احلكومة الرامي الى إهمال 
كل ما يخص ه���ذه الفئة وابلغ 
دليل عل���ى ذلك تهرب احلكومة 
من حضور اجللسة املخصصة 
ملناقش���ة قان���ون املعاقني الذي 
ينتظره اآلالف من أبناء الكويت 
إلعطائهم حقوقهم املغيبة منذ 
فترات طويلة، مؤكدا ان وزارة 
الصحة تسير على نفس النهج 
احلكومي في اهمال هذه الشريحة 
التي هي في أمس احلاجة الى مد 
يد العون وحل مش���اكلها التي 

انتقد رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع النائب عسكر العنزي 
تصريح وزارة الداخلية الصادر 
مؤخرا بشأن آلية صرف مكافأة 
نهاية اخلدمة للعسكريني غير 
الكويتيني، والذي تضمن الرد بأن 
االدارة العامة لشؤون القوة قد 
اوضحت ان خدمة العسكريني 
غير الكويتي����ني بعد تاريخ 4 
اكتوب����ر 2007 حتتس����ب على 
الراتب االساسي، باالضافة الى 
العالوة االجتماعية وفقا للقرار 
رقم 1627 لسنة 2007، مشيرا الى 
ان الواقع خالف ذلك، حيث يتم 
احتساب مكافأة نهاية اخلدمة 
للعسكريني رجال الشرطة من 
غير الكويتيني على اساس الراتب 

االساسي فقط.
ومضى عسكر يقول: ان كانت 
التعليمات والقرارات هي النافذة 
فيجب اعماله����ا وليس اهمالها 

النائبة د.أس����يل  وجه����ت 
العوضي سؤاال للنائب االول 
الش����يخ جابر  الدفاع  ووزير 
املبارك ولوزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 

د.فاضل صفر، جاء فيه:
البيئة  ب����ه  نظ����را ملامرت 
البحرية م����ن تدمير وتلويث 
بص����ورة عش����وائية خ����الل 
الرغم  السنوات املاضية على 
من اهميتها، وبخاصة املنطقة 
الش����مالية لوجود حاضنات 
ملختلف الكائنات البحرية بها 
على اعتبار انها تعتبر املصدر 
الرئيس����ي لالس����ماك وملياه 
التحلية للكوي����ت وللخليج 

العربي بصورة عامة.
وحيث ان ال����وزارة بصدد 

ناهي����ك عن االم����راض اخلطيرة 
االخرى باالضافة الى بعض املشاكل 
االجتماعية والتفكك االسري وزيادة 
نسبة الطالق بسبب خوف االمهات 

على صحة ابنائهن.
وب����دوره قال رئي����س احتاد 
صناعات الكويت حسني اخلرافي: 
منذ نوفمبر املاضي ومع بدء حملة 
تفتي����ش الهيئة العام����ة للبيئة 
والسهام موجهة لنا وكأننا اغتصبنا 
االرض وقمن����ا ببنائه����ا وعملنا 
املصانع التي تقوم بتلويث اجلو 
واضاف اخلرافي: نحن قانونيون 
ومحافظون على القانون، سلمت 
لنا هذه االرض من جهات حكومية 
واخذنا جميع املوافقات املسبقة 
ولم نتعد سنتيمترا  واحدا خارج 
حدودنا وزاد: الهيئة العامة للبيئة 
وضعت شروطها على املصانع وال 
ميكن ملصنع ان يعمل ويحصل على 
الكهرباء اال مبوافقة مسبقة منها 
والنتائج التي اظهرتها مبنية على 
عملية سياسية، وضعوا النتيجة 
قبل ب����دء حملة التفتيش وقرروا 
اغالق املصان����ع والهدف من ذلك 
هو ان يوقفوا اي استجواب مقدم، 
واضاف اخلرافي: من����ذ نوفمبر 
املاض����ي وحت����ى اآلن وال مصنع 
تسلم اي تفاصيل من الهيئة تبني 
النواقص له����ذه املصانع وما هو 
مطلوب منها، وقال اخلرافي: يجب 
ان ننظر الى حتسني البيئة بشكل 
شامل وان تضع احلكومة معايير 
محددة للبيئ����ة ونحن في احتاد 
الصناعات اول من يقف مع احلكومة 
في اغالق اي مصنع ال يلتزم بهذه 
املعايير وختم اخلرافي: نحن ضحية 
من الضحايا ونتمنى ان ينظر هذا 
املوضوع بطريقة موضوعية علمية 
وال نريد للسياسة في الكويت ان 

تذبح االقتصاد.

بهذا املقترح.

رد إنشائي

ومن جانبه قال رئيس اللجنة 
البيئية التطوعية ملنطقة ام الهيمان 
م.احمد الشريع ان رد وزير الصحة 
على السؤال البرملاني الذي تقدم به 
النائب د.وليد الطبطبائي ما هو اال 
رد انشائي وغير مطابق الي رأي 
علمي واشار الشريع الى ان رئيس 
املجلس االعلى للبيئة الشيخ جابر 
املبارك وعدن����ا في نوفمبر 2003 
بحل املشكلة في غضون شهرين 
ونحن اآلن في يناير 2010 ولم حتل 
مشكلة التلوث واضاف الشريع: 
التقارير احلكومية قبل انش����اء 
منطقة ام الهيمان في عامي 2004 
و2008 جميعها تثبت التلوث وفي 
املقابل التفاعل احلكومي هو فقط 
حبر على ورق واشار الشريع الى 
ان هناك احصائية رسمية تؤكد 
اصابة اكثر م����ن 8600 حالة ربو 

واشار الطبطبائي: في اغلب دول 
العالم تلتزم احلكومات باحترام 
املعايير البيئية وعندنا لالسف 
هذه املعايي���ر مفقودة، مصانع 
ومحطات تكري���ر النفط واملياه 
والكهرباء جتدونها تنفث غازات 
خاصة، غاز الكبريت السام وترونه 
يرتفع عندما تكون السماء صافية 
مما يدل على ان الكويت ال يراعى 
فيها السالمة البيئية ويفترض 
من احلكوم���ة ان تبدأ باجهزتها 
ومصانعها الت���ي تلوث البيئة، 
واشار الطبطبائي: تقدمت باقتراح 
برغبة لنقل شبكة الضغط العالي 
على امتداد مناطق جنوب السرة 
والظهر وأم الهيمان ومتديدها من 
جديد حتت االرض خاصة وانها 
مسبب رئيسي ملرضى السرطان، 
وخطر يداهم املواطنني حتى في 
منازلهم ومتن���ى الطبطبائي ان 
يتضمن عمل احلكومة في اخلطة 
اخلمسية املقبلة توقيع عقد للعمل 

البيئي هو بديل عن التلوث.
وقال الطبطبائي: هناك تالعب 
بااللف���اظ اذا كانت هناك روائح 
وتصل مباشرة الى أنف االنسان 
فهذا يدل عل���ى درجة عالية من 
الطبطبائي ما  التلوث وتساءل 
الفرق ما بني التلوث وازدياد احلمل 
البيئي واضاف الطبطبائي، قالوا 
لنا انه مت انشاء مركز لالستجابات 
السريعة مبنطقة الشعيبة تابع 
للهيئة العامة للبيئة عام 2002 
وانه س���يتم جتهيزه وحلد اآلن 
ومنذ 8 س���نوات وهم يقومون 
بتجهيزه ول���م يقم بدوره بعد، 
وزاد ومن حلولهم الزام املصانع 
باستخدام التكنولوجيا احلديثة 
والصديقة للبيئة ولالس���ف لم 
يتم تطبيقها والزالت االنبعاثات 
السامة تخرج وتؤثر سلبا على 
املناطق احمليطة وباالخص منطقة 
ام الهيمان وقاطنوها الذين من 
حقهم ان يستنشقوا هواء نظيفا 

عبدالهادي العجمي
اكد النائب د.وليد الطبطبائي 
ان حل مشكلة التلوث في منطق�ة 
ام الهيم���ان هو نقل س���كان ام 
الهيمان او اغالق املصانع احمليطة 
بها، وقال الطبطبائي خالل الندوة 
والتي عق���دت بديوانه مبنطقة 
كيفان حتت عنوان »التلوث في 
الهيمان ضحية  ام  الهيمان«:  أم 
القرار  التخطيط وضعف  سوء 
احلكومي حيث وضعت منطقة 
سكنية بجانب منطقة صناعية 
يفترض ان يكون اقرب س���كن 
له���ا على بع���د 20 كلم واوضح 
الطبطبائي ان مشكلة التلوث في 
ام الهيمان مشكلة متراكمة وليست 
وليدة السنوات االخيرة، ولالسف 
مت الزج مبواطنني للسكن في هذه 
املنطقة واصبحوا ضحية تلوث 
بيئي يأتي م���ن كل مكان، وقال 
الطبطبائي: من منطلق االهتمام 
النائب  املناطق باعتبار  بجميع 
ميثل االمة باسرها وجهت سؤاال 
الى املسؤولني عن البيئة ولوزير 
الصحة في يونيو العام املاضي 
هل اتخذت احلكومة اي اجراءات 
وقرارات حلل مشكلة التلوث وزاد: 
كان رد احلكومة بان الهيئة من 
عام 1995 وهي تقيم املنطقة بيئيا 
من ناحية جودة الهواء وسلوك 
الغازات وتأثرها بالعوامل املناخية 
املصاحبة وانه يحيط باملنطقة 
العدي���د من مص���ادر تلوث من 

الشمال الشرقي والغربي.

الملوثات الغازية

وتابع الطبطبائي النتيجة التي 
وصلوا اليها: ان املنطقة تتأثر من 
حني الى اخر بامللوثات الغازية 
ووج���ود الروائ���ح ال يعني ان 
املنطقة ملوثة وان ازدياد احلمل 

في ندوة »التلوث في أم الهيمان« عقدها بديوانه مساء أمس األول

المويزري يقدم قانونًا لتنظيم
إقامة الديوانيات بمناطق »الخاص«

تمديد فترة السماح عن غرامة »المعلومات المدنية«

د.محمد احلويلة

الحويلة إلنشاء مدارس جديدة
في محافظتي مبارك الكبير واألحمدي

قدم النائ��ب د.محم�د احلويل��ة 
3 اقتراحات برغبة طالب في االقتراح 
االول بإنش���اء مدارس جديدة في 
محافظتي مبارك الكبير واالحمدي 
للمراحل الدراسية الثالث االبتدائية 
واملتوس���طة والثانوية، وزيادة 
الفصول الدراس���ية ف���ي املدارس 
احلالية الستيعاب اكبر عدد ممكن من 
الطالب دون احلاجة لزيادة الكثافة 
الطالبية في الفصول. وطالب في 
االقتراح الثاني بعمل صيانة شاملة 
للمنافذ احلدودية البرية »العبدلي 
والس���املي والنويصيب«. وطالب 
احلويلة في االقتراح الثالث بتشكيل 
جلنة مركزية عليا على مستوى 
الدولة لتحدي���د احتياجات البالد 
من مختلف التخصصات العلمية 
واعدادها وحاجة سوق العمل لها، 

ولتنسيق سياسات ونظم القبول 
بني مؤسسات التعليم العالي كوزارة 
العالي وجهات االبتعاث  التعليم 

املختلفة.

ن�شتـري
جموهراتكم املر�شعة 

بالأملــا�س وال�شـاعـات

الثمينة باأعلى الأ�سعار

يــوجــد لديــنــا جموهــرات 

و�ساعــات ثمينـة م�ستعملة
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خالد العدوة

مخلد العازمي

مخلد: ضرورة المبادرة بصرف
 الزيادة على عالوة العاملين بـ »الشؤون«

ملختلف الفئات التي يحتاج اليها 
من املواطنني في اطار من التفاعل 
والتعاون احملقق للعمل االنساني 
واالجتماعي الذي تقوم به الوزارة من 
خالل العاملني بها. ومتنى العازمي 
على الوزير املبادرة الفورية بتسوية 
هذه الزيادة وصرفها للعاملني بقطاع 

الرعاية االجتماعية.

اثنى النائب مخلد العازمي على 
قيام وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل باملوافق���ة على التوجيه 
الى اتخاذ اجراءات اعتماد الزيادة 
ف���ي ع���الوة العامل���ني بقطاعات 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة من 
املشرفني االجتماعيني واالخصائيني 
واملالحظني من العاملني والعامالت 
بقطاع الرعاية االجتماعية بالوزارة، 
ومتمني���ا تقدير الوزي���ر للمهام 
االنسانية واالجتماعية التي يقوم 
بها العامل���ون بالقطاع في رعاية 
ذوي الصل���ة باحلضانة العائلية 
واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة 
والتعامل مع قضايا االحداث وصغار 
الس���ن اضافة الى املشاركة املهمة 
في اعادة التأهيل والتأهيل املهني. 
واشار العازمي الى ان العاملني في 
قطاع الرعاي���ة بالوزارة يقومون 
باملهام الشاقة التي تتطلب تقدير 
دورهم االيجابي في حتقيق سياسة 
الوزارة بتقدمي اخلدمات االجتماعية 

العدوة لقبول 
الشهادات الجامعية

 في »اإلطفاء«
العدوة  النائ���ب خال���د  قدم 
اقتراح���ا برغبة جاء فيه: »تقوم 
االدارة العام���ة لإلطف���اء بقبول 
الش���هادات اجلامعي���ة وتعديل 
وضع أصحاب الشهادات الوظيفي 
وفتح باب القبول لدورة ضباط 

اختصاص«.


