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يعتذر النائب علي الراش���د عن عدم اس���تقبال رواد 6
ديوانه على ان يعاود استقبالهم كاملعتاد مساء كل ثالثاء 
من كل اسبوع ابتداء من مطلع شهر مارس املقبل، وبهذه 
املناسبة وجه النائب »الراش���د« التهنئة واملباركة الى 
القيادة السياسية والشعب الكويتي الكرمي وإلى جميع 
املقيمني مبناس���بة العيد الوطني ال� 49 والذكرى ال� 19 

ليوم التحرير لدولتنا احلبيبة.

الراشد يعتذر لرواد ديوانه

العفاسي: ديوان المحاسبة
 يقوم بتنفيذ مشروع الميكنة

ديوان الخدمة تعّهد بضمان كفاءة عمل المشروع 
وتقدي�م الدعم الفني لمدة س�نة وتج�ري تجربته 
»الش�ؤون« الحتياجات  مطابقته  م�دى  من  والتأكد 

اش�تراط مض�ي 5 س�نوات عل�ى األقل في خدم�ة الجي�ش مع اجتي�از دورة 
تدريبي�ة تحدد مدتها وش�روط االلتح�اق بها واجتيازه�ا بقرار من رئي�س األركان

قال وزير الشؤون االجتماعية 
ان  العفاس���ي  والعمل د.محمد 
ديوان احملاسبة هو الذي يقوم 

بتنفيذ مشروع امليكنة.
وأكد العفاسي ردا على سؤال 
للنائ���ب عبدالرحمن العنجري 
ان ديوان اخلدمة املدنية تعهد 
بضمان كفاءة عمل املش���روع 
وتقدمي الدعم الفني ملدة سنة، 
وجار جتربة النظم املش���مولة 
باملش���روع والتأك���د من مدى 
مطابقته���ا الحتياجات الوزارة 
املدنية  وقيام ديوان اخلدم���ة 
بتنفيذ اي تعديالت او مالحظات 

تتطلبها الوزارة وص���وال العتماد تلك االنظمة، 
مضيفا: واعتبارا من 2009/10/18 مت بدء التشغيل 
املتوازي التجريبي لكل من النظم احلالية واجلديدة 
بجميع ادارات العمل بقطاع العمل وجار جتهيز 
البنية التحتية لكل من ادارات العمل وادارة الرعاية 
االسرية الستقبال األنظمة املشمولة بهذا املشروع 

الوطني.
وق���ال: إنه انطالقا من حرص الوزارة ملواكبة 
التطور السريع في مجاالت طرق وأساليب تقدمي 
اخلدمات العديدة واملتنوعة لش���رائح كبيرة من 
املواطنني واملقيمني فقد قام���ت الوزارة مبتابعة 
موضوع تبسيط االجراءات بديوان اخلدمة املدنية 
ودراسة األسس والقواعد الالزمة لتبسيط اجراءات 
العمل الالزمة لتنفيذ خدمات الوزارة، كما شاركت 
الوزارة في العديد من اللقاءات واالجتماعات املنعقدة 
مبجل���س الوزراء لهذا الغ���رض ضمن مجموعة 
كبيرة من اجلهات احلكومية ومن ضمنها ديوان 
اخلدمة املدنية، مش���يرا ال���ى ان مجلس الوزراء 
اصدر ق���رارا متضمن���ا تكليف دي���وان اخلدمة 
املدنية مبتابعة توصيات دراسة عملية تبسيط 
اجراءات العمل وتطوي���ر اخلدمات لدى اجلهات 
املشمولة بتلك الدراسة )من ضمنها وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل(، مضيفا: وفي هذا االطار مت 
عقد لقاءات عديدة مبقر دي���وان اخلدمة املدنية 
بحضور ممثلني من وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل، حيث مت اع���داد تصور مبدئي للتطوير 

اآللي للخدمات التالية: تصريح 
العم���ل واذن العم���ل وحتويل 
الشهرية للعاملني في  الرواتب 
اجلهات غير احلكومية ومت اعداد 

تقرير بذلك.
وقال العفاس���ي: وبناء على 
توجيهات نائب رئيس مجلس 
الدولة لشؤون  الوزراء ووزير 
مجلس الوزراء مت عقد اجتماع بني 
كل من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وديوان اخلدمة املدنية 
وبحضور املدي���ر العام جلهاز 
تكنولوجي���ا املعلومات، حيث 

انتهى الرأي الى اآلتي:
ترسل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل كتابا 
رسميا تطلب فيه التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية 

في ميكنة اخلدمات املطلوبة.
يقوم ديوان اخلدمة املدنية بوضع خطة االجناز 

والبرنامج الزمني للتنفيذ.
العرض على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء ووزير الشؤون 

االجتماعية والعمل.
وقال: وبتاريخ 2006/10/18 صدرت الوزارة كتابها 
لديوان اخلدمة املدنية متضمنا رغبة الوزارة في 
التعاون والتنسيق مع الديوان لتطوير وتقدمي 
الدعم الفني للوزارة فيما يتعلق بالنظم التالية:

تطوي���ر النظم احلالية بقط���اع العمل ومنح 
وصرف املس���اعدات العامة التي تقوم بها ادارة 

الرعاية االسرية بأخرى حديثة متطورة.
الربط اآللي بني اجلهات ذات الصلة واملصدرة 
للتراخيص التجارية والصناعية وغيرها من خالل 
نظام مركزي مرتبط باجلهات املصدرة للتراخيص 

وعددها 17 جهة.
حتويل االجور الشهرية للعمالة الوافدة بالقطاع 
االهلي وكذلك املساعدات العامة من خالل الربط 

اآللي مع البنوك احمللية والوزارة.
متابعة العقود احلكومية بني اجلهات احلكومية 
وعددها 51 جهة والقط���اع األهلي باالضافة الى 
متابعة تطبيق نسبة العمالة الوطنية باجلهات 

غير احلكومية آليا.

ردًا على سؤال لعبدالرحمن العنجري

خالد العدوة

د.يوسف الزلزلة

الصيفي مبارك الصيفي علي الدقباسي

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�شابقة من ع�شرين �شوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�شة �أ�شئلة يتم ن�شرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�شر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�شر جميع �الأ�شئلة �لع�شرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�شاركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�شرين �شوؤ�اًل.

پ ي�شرتط �الإجابة على �الأ�شئلة �لع�شرين من خالل �لكوبونات �الأ�شلية �ملن�شورة وتو�شع يف ظرف و�حد وتر�شل �إىل �ملكان �ملخ�ش�ص.

پ يحق للم�شرتك �إر�شال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�شم و�حد.

پ تو�شع �الجابات يف �ل�شندوق �ملخ�ش�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�شهد�ء �الأ�شرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�شيمة 28.

�أو تر�شل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�شفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�شليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�شرت�ك يف �مل�شابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�شرورة من �أهايل �ل�شهد�ء.

پ �شيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�شول على ن�شخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

پ �جلو�ئز مب�شاهمة من 

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »1« تن�شر من 6 فرباير وحتى 10 فرباير 2010

1 - يف اأي عهد من حكام الكويت مت بناء ال�شور الأول ؟
❏ �أ - عبد�هلل بن �شباح بن جابر           ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �شامل �ملبارك �ل�شباح

1899؟ اأبرم اتفاقية احلماية مع بريطانيا يف  2 - من هو حاكم الكويت الذي 
❏ �أ - جابر �ملبارك �ل�شباح                  ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �أحمد �جلابر �ل�شباح

3 - متى وقعت معركة هدية ؟
❏ �أ - 1915             ❏ ب - 1917       ❏ ج - 1910

4 - متى مت افتتاح مدر�شة املباركية يف الكويت  ؟
❏ �أ - 1911             ❏ ب - 1915       ❏ ج - 1917

5 - متى وقعت معركة اجلهراء ؟
❏ �أ - 1920             ❏ ب - 1925       ❏ ج - 1927

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

يجيد حتدث اللغة االجنليزية

خربة ال تقل عن 3 �سنوات

مطـلـوب
ل�سركة اأثاث ومفرو�سات كربى

موظف بدالـة

ال�سـويــخ )ريفر( - �ســارع 26

 متفرع مــن �سارع البـنــوك - الدور االأول

5 نواب يقترحون ترقية ضباط الصف الحاصلين على الثانوية 
والمؤهل العلمي إلى رتبتي رقيب أول ووكيل ضابط

العامة أو الذين يحصلون عليها 
في أثناء اخلدمة الى رتبة رقيب 

أول.
ويج���وز ترقي���ة ضب���اط 
الصف احلاصلني على مؤهل 
علمي يستلزم احلصول عليه 
دراسة مدتها سنتان على االقل 
بعد الثانوية العامة أو الذين 
يحصلون عليه في اثناء اخلدمة 

الى رتبة وكيل ضابط.
ويجوز بق���رار من الوزير 
الذين  ترقية ضب���اط الصف 
يحصلون على مؤهل جامعي 
أو ما يعادله يستلزم احلصول 
عليه دراسة مدتها أربع سنوات 
على االقل بعد الثانوية العامة 
ال���ى رتبة مالزم. ويش���ترط 
الس���ابقة  في جميع احلاالت 
ان يكون ق���د مضى على بقاء 
ضباط الصف خمس سنوات 
عل���ى االقل ف���ي اجليش مع 
اجتي���از دورة تدريبية حتدد 
مدتها وش���روط االلتحاق بها 
واجتيازها بق���رار من رئيس 

االركان العامة للجيش.

ومب���ا ان عتاد ال���دول في 
جيوشها وهي خط الدفاع االول 
عن حدودها ومن اجل تشجيع 
الش���باب لاللتحاق باجليش 
ومواصلة التعليم الذي ينمي 
من قدراتهم العلمية والفكرية، 
أعد هذا االقتراح املرفق بإضافة 
ن���ص خاص بترقي���ة ضباط 
الصف في اجلي���ش على انه 
يجوز ترقي���ة ضباط الصف 
احلاصلني على شهادة الثانوية 

واجتيازها بق���رار من رئيس 
االركان العامة للجيش.

المذكرة اإليضاحية

لم يذكر القانون رقم 32 لسنة 
1967 في شأن اجليش ما يخص 
ترقية ضباط الصف في حني 
ان قانون قوة الشرطة يعطي 
هذه املميزات لضباط الصف، 
االمر الذي يجعل الشرطة قطاعا 

جاذبا للشباب.

جامعي أو ما يعادله يستلزم 
احلصول عليه دراس���ة مدتها 
أربع س���نوات على االقل بعد 
ال���ى رتبة  العامة  الثانوي���ة 

مالزم.
ويشترط في جميع احلاالت 
السابقة ان يكون قد مضى على 
بقاء ضابط الصف خمس سنوات 
على االقل في خدمة اجليش مع 
اجتي���از دورة تدريبية يحدد 
مدتها وش���روط االلتحاق بها 

قدم النواب مسلم البراك وعلي 
الدقباس���ي وخالد الطاحوس 
وخالد العدوة والصيفي مبارك 
الصيفي اقتراحا بتعديل قانون 

اجليش، جاء فيه:

مادة أولى

تضاف مادة جديدة برقم 68 
مكرر للقانون رقم 32 لس���نة 
1967 املشار اليه، نصها اآلتي:

يجوز ترقية ضباط الصف 
احلاصلني على شهادة الثانوية 
العامة أو الذين يحصلون عليها 
أثن���اء اخلدمة الى رتبة رقيب 

اول.
ويج���وز ترقي���ة ضب���اط 
الصف احلاصلني على مؤهل 
علمي � يستلزم احلصول عليه 
دراسة مدتها سنتان على االقل 
الذين  أو  العامة  الثانوية  بعد 
يحصلون عليه اثناء اخلدمة � 

الى رتبة وكيل ضابط.
ويجوز بق���رار من الوزير 
املختص ترقية ضباط الصف 
الذين يحصل���ون على مؤهل 

العبدالهادي يسأل الحماد عن عدد القضايا التي رفعها 
بيت الزكاة إلى قصر العدل خالل السنوات ال� 5 الماضية

تساءل عن صحة تركيب نظام للمراقبة بالكاميرات على مكاتب الموظفين

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤاال لنائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
جاء فيه: تفعيال لدور مجلس األمة الرقابي، واستنادا 
الى املادة 122 من الالئحة الداخلية ملجلس األمة، ومن 
منطلق حرصنا الشديد على استيضاح بعض األمور 
التي تنامت الى علمنا، طالب���ا تزويده بعدد القضايا 
التي رفعه���ا موظفو بيت ال���زكاة الكويتي الى قصر 
العدل خالل ال� 5 سنوات املاضية بسبب عدم املساواة 
في العدالة الوظيفية ودرجات الترقي الوظيفي؟ وما 
نتائج األحكام الت���ي صدرت بهذا املوضوع؟ وعدد ما 
مت تنفيذه من تلك األحكام، وعدد القضايا التي التزال 
تنظر فيها احملاكم الكويتية؟ يرجى تزويدنا بنسخ من 
تلك القضايا واألحكام التي صدرت وبنسخة من تقرير 
ديوان احملاس���بة اخلاصة بوزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية مبا تسبب به بيت الزكاة من خسارة ملبالغ 
طائلة تقدر بنحو 5 ماليني دينار إثر املضاربة باألسهم 
في س���وق الكويت لألوراق املالية، وهل األموال التي 
مني بها بيت الزكاة من خس���ائر فادحة هي أموال من 

الصدقات او التبرعات الت���ي قام بيت الزكاة بجمعها 
من املتبرعني ام من أموال اخلزانة العامة للدولة؟ كما 
يرجى موافاتنا بتفاصيل تلك املضاربات ومن املتسبب 
الرئيسي واملس���ؤول عن تلك اخلسائر؟ وهل مت فتح 
حتقيق باحلادثة ومحاسبة املسؤولني الذين كان لهم 
الدور الكبير في هذه اخلسائر؟ وعن مدى صحة تركيب 
أجهزة شاشات تلفزيون وأطباق هوائية )الستاليت( 
ل���كل مدير فرع لبيت الزكاة؟ وما اجلدوى من تركيب 
مثل هذه األجهزة والعائد بالنفع من عدمه على العمل؟ 
وحتت أي بند مت صرف التكلفة؟ وهل مت اخذ املوافقة 
اخلطية م���ن اجلهات املختصة في عملية الش���راء او 
إرس���اء مناقصة لتوريد وتركيب مثل هذه األجهزة؟ 

يرجى تزويدنا بنسخ من تلك العقود.
وتس���اءل عن مدى صحة تركيب نظ���ام للمراقبة 
بالكاميرات على مكاتب املوظفني اثناء تأدية واجبهم 
الوظيفي اليومي واحلد من احلرية الشخصية لهؤالء 
املوظفني، خاصة ألخواتنا املوظفات؟ وهل يوجد عقد 
لتعي���ني حراس أمن في املنش���أة او مبنى بيت الزكاة 
الكويتي؟ علما ان املبنى يحظى مبراقبة دقيقة واحلرس 

تقع حتت مسؤوليتهم مراقبة دخول او خروج اي فرد 
كان الى املبنى؟ ومن القيادي املسؤول في بيت الزكاة 
الذي قام بوضع الكاميرات ومراقبة للموظفني؟ وملاذا لم 
تتم إزالة األكشاك )الغرف اجلاهزة( التابعة لبيت الزكاة 
الكويتي حتى تاريخه علما ان الكثير من هذه األكشاك 
تقع حتت طائلة التع���دي على أمالك الدولة ومخالفة 
ألحكام قانون أمالك الدولة وقانون بلدية الكويت؟ وهل 
هناك جتاهل من قبل جلنة إزالة التعديات على أمالك 
الدولة بسبب صلة القرابة مع أحد املسؤولني في بيت 
الزكاة؟ وهل توجد موافقات وتخصيص أراض لبيت 
ال���زكاة من قبل املجلس البلدي وبلدية الكويت؟ وهل 
مت إب���رام عقود مع إدارة أمالك الدولة في وزارة املالية 
بخصوص تلك األراضي؟ فإذا كانت اإلجابة باإليجاب 
يرجى تزويدي بتلك العقود والقرارات؟ أما بخصوص 
حادثة س���رقة أموال او فقد أموال من فرع بيت الزكاة 
الكويتي الكائن في منطقة ضاحية عبداهلل السالم خالل 
السنتني املاضيتني، فهل مت التحقيق في تلك احلادثة؟ 
وهل مت إب���الغ اجلهات األمنية املختصة بذلك؟ يرجى 

موافاتنا بنسخ من نتائج تلك التحقيقات.

في اقتراح بقانون قدمه البراك والدقباسي والعدوة والطاحوس والصيفي

النمالن: هل تم صرف بدل عدوى
 للعامالت بوظيفة مجهز أغذية؟

وجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزيرة التربية 
ووزي���رة التعليم العالي د.موضي احلمود قال فيه: 
بناتنا واخواتنا العام���الت بوزارة التربية بوظيفة 
مجهزة اغذية لرياض االطفال يقمن بعمل فحص سنوي 
اجباري بإدارة فحص العمالة الوافدة بوزارة الصحة 
حيث يتزاحمن مع العمال والعامالت االجانب الذين 
ال نعل���م من املريض فيهم مما قد يصيبهن بامراض 
وينقل االمراض الطفالنا، مضيفا: ونظرا لالزدحام 
الشديد واالستياء والتذمر من املوظفات املواطنات 
املجبورات على عمل اش���عة وفحص دم للتأكد من 
سالمتهن، مع توجه وزارة التربية بإغالق املقاصف 
باملدارس وعودة االفطار الصباحي للطالب باملرحلة 
االبتدائية. وتساءل: هل مت عمل خطة لفحص املوظفات 
مبستش���فيات احلكومة اآلمنة وجتنيبهن االختالط 
بالعمال���ة االجنبية بدال من االس���تمرار في االهمال 
املتعم���د من قبل الوزارة، وه���ل مت صرف بدل نقل 
عدوى )أوبئة(، وهل مت ترغيب املواطنات في العمل 
بهذه الوظيفة الطاردة بإضافة بدل وعالوة مناسبة 

لهن، ومن املسؤول اذا ال قدر اهلل نقل اليهن املرض 
عن طريق العمالة االجنبية املخالطة لهن بالفحص 
وبالتالي ينقل املرض الطفالنا وما االجراء في حالة 
حدوث هذا، وهل هناك خطة من قبل الوزارة لالهتمام 
بهذه الفئة من املوظفني حيث انهن يقمن بعمل جبار 
يستحق االهتمام اكثر. كما وجه سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الساير جاء فيه: تنص املادة 15 من الدستور 
على انه »تعنى الدولة بالصحة العامة وبوس���ائل 
الوقاية من االمراض واالوبئة« وقد قامت وزارة الصحة 
بفتح عيادات لالسنان في اغلب املستوصفات ومن 
الواجب جتهيز هذه العيادات بشكل كامل، فقد لوحظ 
ان بعض هذه العيادات تفتقر الجهزة تصوير االشعة، 
وتساءل: ملاذا ال تقوم الوزارة بتوفير اجهزة االشعة 
بجميع عيادات االسنان؟ وهل هناك ميزانية معتمدة 
لتوفير هذه االجهزة العامة، اذا كانت االجابة بنعم 
يرجى افادتي بتاريخ اعتماد هذه امليزانية، وهل مت 
صرف هذه امليزانية واذا كانت االجابة بال فما االسباب 

التي ادت الى عدم توفير هذه االجهزة.

الزلزلة إلدراج تبعية إدارة المعادن إلى هيئة الصناعة
قدم النائب د.يوس���ف الزلزلة اقتراحا برغبة قال فيه ان بعض 
االعمال التي يقوم بها بعض موظفي الدولة هي اعمال فنية صرفة 
تندرج، وفي كثير من االحيان حتت مسمى االعمال الشاقة، وموظفو 
ادارة املعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة تنحصر اختصاصاتهم 
في االشراف والرقابة على جتارة وصناعة واستيراد املعادن الثمينة 
ومشغوالتها واالصناف املطلية وامللبسة واملطعمة واالحجار ذات 
القيمة، وفحص وحتليل ودمغ ومراقبة مشغوالت املعادن الثمينة 
»الذهب والفضة والبالتني« واالصناف االخرى واملنتجات املستخدمة 
فيها واالحجار ذات القيمة مثل الزمرد والياقوت والزفير واألملاس 

..الخ، وتسجيل ومتابعة والكشف على ورش انتاج املشغوالت الثمينة 
احمللية، والكشف على املعادن الثمينة ومشغوالتها املستوردة من 
اخلارج والتأكد من مطابقتها للعيارات القانونية املرخص بتداولها 
في الكويت وتس���جيل الشركات املوردة. واكد الزلزلة ان هذه كلها 
تعتبر اعماال فنية بحتة، وعلى هذا االس���اس يجب ان تندرج هذه 
االدارة حتت اشراف الهيئة العامة للصناعة وتكون وظائفهم فنية. 
وينص االقتراح عل���ى »ادراج تبعية ادارة املعادن الثمينة للهيئة 
العام���ة للصناعة واعتبار وظائفهم فني���ة وتصرف لهم العالوات 

الفنية اخلاصة بذلك«.

د.محمد العفاسي


