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قال عضو مجلس األمة علي الدقباس����ي ان أعضاء البرملان العربي الذين ميثلون دول مجلس 6
التع����اون اخلليجي عقدوا الليلة قبل املاضية اجتماعا تنس����يقيا ناقش العديد من املوضوعات 
املدرجة على جدول أعماله ومن أبرزها دعم مرشح املجموعة البرملانية اخلليجية النائب السعودي 

سعود الشمري لشغل منصب نائب رئيس البرملان العربي االنتقالي.
وقال عضو جلنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرملان العربي االنتقالي علي الدقباسي 
في تصريح ل� »كونا« ان املجموعة اخلليجية تدعم النائب الس����عودي الش����مري ملنصب نائب 

رئيس البرملان العربي.

الدقباسي: المجموعة الخليجية تدعم  الشمري لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

تعّهد نيابي بإدراج مطالب مدنيي »الدفاع« على جدول أعمال »الداخلية« البرلمانية 

الكويتي لعدم املطالبة بكوادر جديدة. 
وأضاف احلربش: مشكلة العاملني في الدفاع تأتي بعد ما شهدناه 
من مشاكل بني احملققني العسكريني واملدنيني في الداخلية، وبعد صراع 
قدمي نعلم به بني وكيل وزارة الدفاع ورئيس األركان السابقني فحتى 
اآلن يوجد 1200 موظف يتبعون األركان وال حقوق لهم وال عالوات، 
وكذلك األمر بالنسبة للعاملني في بعض اجلهات الذين أوقفت بدالتهم 
كالعاملني في »كاسكو« وغيرها، كل هذا حتى ال نطالب بكوادر أخرى 
ونفكر في احلفاظ على ما حتقق منها، فاملسؤولون في وزارة الدفاع 
ال يدققون عندما يوقعون على العقود املليارية لكنهم يدققون عندما 
يتعلق األمر بحقوق محاسب أو قانوني أو مهندس، أو صيدلي يعمل 

في الوزارة بذريعة احلفاظ على املال العام؟
وأشار احلربش إلى أنه التقى وكيل وزارة الدفاع احلالي وأفاده 
ب���أن الوزارة اعترضت على قرار الديوان في حني أن النقابة لم تفد 
بذلك، متعهدا مبس���اءلة الوزير عن هذا األمر.  ومتنى احلربش على 
النائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع أن يبادر لدى 
الديوان ويرفع الظلم عن هؤالء املوظفني وأن ينتزع حقهم، وفي حال 
التقاعس وفي وجود رئيس اللجنة في هذه الندوة فإننا سندرج هذا 
األمر على جدول أعمال جلنة الداخلية والدفاع ونس���تدعي النقابة 
وديوان اخلدمة املدنية واملس���ؤولني في وزارة الدفاع، متمنيا على 
العاملني في الوزارة االستمرار في الضغط حتى نيل حقوقهم وأن ال 
أحد ميلك حق منعهم من اإلضراب وحتى االعتصام وعلى من يواجه 

هذه االضرابات واالعتصامات أن يتحمل املسؤولية. 

حلول عسكرية

أما النائب عسكر العنزي فأكد أنه يولي أهمية كبيرة لهذا املوضوع 
وأنه منذ أن علم به يقوم بالتنسيق مع بعض املتخصصني والنقابة 
وأنه يؤيد ما قال���ه النائب احلربش في إدراج هذا األمر على جدول 
أعمال اللجنة، معربا عن أمل���ه بوجود حل قبل اللجوء إلى قنوات 
دستورية أخرى فلن يضيع حق وراءه مطالب فاملدنيون أبناء الدفاع 
مثل العس���كريني وهذه الزيادات والبدالت حق له���م أقره الديوان 
وصرف���ه وال يجوز للمس���ؤولني في الديوان اتخ���اذ القرارات على 

أهوائهم وحسب ظروفهم.

العبدالهادي: وزارة الدفاع يجب أن تس�اوي بين العاملين المدنيين والعسكريين 

الحرب�ش: س�نتحقق م�ن المعلوم�ات ح�ول ب�دالت المدنيي�ن في ال�وزارة
عس�كر: س�نجد الحلول مع النائب األول والقضية على جدول أعم�ال »الداخلية والدفاع «

القحطاني: يستقوون علينا بالبنك الدولي وتوني بلير يساءل في بريطانيا ومستشار في الكويت

ناهس: القضاء مالذن�ا اآلمن والحكومة تتعامل بتفرقة م�ع المهنيين وأصحاب التخصصات
بدالت وكوادر ومينحهم حقوقا في موقع عمل معني ويحرمهم منها 

في موقع عمل آخر.
وأكد محامي النقابة أهمية التمسك بالعنصر البشري والكفاءات 
الوطنية ألنها رأس املال احلقيقي ألي تنمية، مش���يرا إلى أن وزارة 
العدل تشهد تسربا كبيرا في املتخصصني العاملني فيها من الكويتيني 
وأنها بحاجة ماس���ة ألكثر من ألف قانوني متخصص إلجناز ما هو 
معروض عليها في مختلف أروقة احملاكم واإلدارات إال أن عدم منح 

احلقوق وعدم وجود التشجيع يجعلها طاردة للكفاءات.

مساءلة نيابية

النائ���ب د.جمعان احلربش أعرب عن اعتزازه بالتواجد بجمعية 
املهندسني التي أصبحت معقال ألصحاب احلقوق ونتمنى أن تستمر 
في ذلك وتعمل على ترشيده ونبارك مشاركتها في الدراسات العلمية 
التي نراها حول القضايا الفنية التي تهم البلد، أما بخصوص العاملني 
في الدفاع وحقوقهم فهم ش���ريحة أخرى نحارب بها للحفاظ على 
كادرها حتى ال نطالب بكوادر أخرى، مش���يرا إلى سياس���ة ومنهج 
حكومي حالي يركز على الهاء النواب والعاملني في الدولة والشارع 

ظ���ل هذا التخبط اإلداري وغير التنموي، موضحا أن خطة التنمية 
احلكومي���ة حتتاج إلى كفاءة أبنائها وقطاعها اخلاص وأنه البد من 
تأهيل الش���باب الكويتي وحتقيق التنمية البش���رية أوال لتحقيق 
التنمية التي تنشدها احلكومة، وأن الكثير من القرارات تبقى حبرا 
على ورق فاجلهاز احلكومي غير قادر على متابعتها وتنفيذها ألنه 

يفتقر إلى العنصر البشري املؤهل والقادر على ذلك.

تفرقة حكومية

ث���م حتدث محام���ي النقابة ناهس العنزي قائ���ال انه يؤثر عدم 
احلديث عن قضية منظورة أمام القضاء الكويتي الذي نعتز جميعا 
ب���ه وهو مالذنا اآلمن الذي نلجأ إلي���ه، لكن على املظلوم واملتضرر 
أن يس���عى بجد لنيل حقه، متمنيا م���ن العاملني في الدفاع مؤازرة 
نقابتهم في جهودها.  وأعرب العنزي عن ثقته الكاملة بعدالة قضية 
العاملني في وزارة الدفاع الذين تضرروا من قرارات ديوان اخلدمة 
املدنية، معربا عن ثقته باستعادة حقوقهم من خالل القضاء اإلداري 
الكويتي املتميز، فالديوان يفرق في التعامل بني ش���رائح املوظفني 
م���ن نفس الصالحيات واملؤهالت العلمي���ة والفنية فنراه يعطيهم 

أمير زكي
أكد عدد من النواب اهتمامهم بقضية العاملني املدنيني في وزارة 
الدفاع والذين أبلغتهم ال���وزارة مبطالبة ديوان اخلدمة املدنية لها 
بإيقاف بدالتهم واسترداد هذه البدالت التي مت صرفها قبل أكتوبر من 
العام 2008، حيث أكد رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي والنائب 
د.جمعان احلربش على إدراج هذه القضية على جدول أعمال جلنة 

»الداخلية والدفاع« في املجلس.
جاء ذلك في الندوة التي أقامتها نقابة العاملني املدنيني في وزارة 
الدفاع بجمعية املهندس���ني الكويتية وأدارها رئيس النقابة م.أحمد 
العنزي وش���ارك فيها النائب د.جمع���ان احلربش والنائب م.ناجي 
العبدالهادي والنائب عسكر العنزي ومحامي النقابة ناهس العنزي 
ورئيس اجلمعية م.طالل القحطاني ورئيس النقابة م.أحمد العنزي 

وأعضاء النقابة وحشد من العاملني في الوزارة.

موجز نقابي 

وقد رئيس النقابة م.أحمد العنزي بيانا شرح فيه جهود النقابة 
احلضارية للتعامل مع هذا املوضوع ولقاءاتها مع املسؤولني حتى 
داء القرار الصدمة بإيقاف هذه البدالت، بل وطلب الديوان من الوزارة 
استرجاع ما مت صرفه فقامت النقابة باللجوء إلى القضاء لكن حتى 
بت القضاء البد من حترك على جميع األصعدة حلفظ حقوق العاملني 

املدنيني في الوزارة.

تخبط إداري

 النائ����ب م.ناجي العبدالهادي الذي أكد أن مث����ل هذه القرارات تدل 
على التخبط اإلداري الذي تش����هده األجهزة احلكومية وخاصة ديوان 
اخلدمة املدنية، موضحا أن املدني����ني في الدفاع يعملون بنفس امليدان 
الذي يعمل به العسكريون وما صرف حق لهم بقرار من الديوان واألصل 
هو االستمرار بصرف هذه البدالت حتى ال تصبح وزارة الدفاع طاردة 
للكفاءات الوطنية من املدنيني الذين يشهد لهم اجلميع باإلخالص بالعمل 
على مدار العام.  وطالب العبدالهادي النائب األول ووزير الدفاع بالتصدي 
للديوان والضغط حتى عودة هذه احلقوق والعمل على إدراج املهنيني 
املدنيني ومن جميع التخصصات في املنظومة العسكرية ألنهم عاملون 

دائمون فيها، بل والعودة إلى صرف بدالتهم املتوقفة.

استقواء خارجي

ثم حتدث رئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني قائال: اننا 
نفتخ���ر بأن نكون جنبا إلى جنب مع اخواننا املهنيني واملدنيني في 
وزارة الدفاع للذود عن حقوقهم، مشيرا إلى أنهم سلكوا كل الطرق 
احلضارية من خالل نقابتهم، إال أننا ولألسف نتعامل مع جهاز حكومي 

بات ال يفهم إال لغة الضغط وخاصة في ديوان اخلدمة املدنية. 
وزاد القحطاني: ان العاملني ف���ي الدفاع من أمهر العمالة الفنية 
واملهنية في البالد ويشهد لهم إجنازاتهم فهم حاصلون على أكثر من 
جائزة أبرزها جائ���زة التميز اإلداري خليجيا وجائزة أفضل مبنى 
معماري، فلم يخل أي منهم بعمله وكان مثاال يحتذى مبا يقوم به. 
وتس���اءل رئيس املهندس���ني: ملاذا نتعامل مع العنصر البشري 
والكفاءة الكويتية بهذه الطريقة؟ وكل وزير بات يهدد العاملني من 
املهنيني وكأن الوزارة دولة له وكأن املطالبة باحلقوق ذنب ال يغتفر، 
فالتربية والصحة ال تريدان املهندسني بل وتبلغهم استغناءها عنهم 
ألنهم يطالبون بحقوقهم، ثم نس���تعني بالبنك الدولي ملواجهة هذه 

املطالب املتنامية من أبناء الكويت في مختلف مواقع العمل. 
وانتقد القحطاني سياسة االستعانة بالبنك الدولي، موضحا أننا 
لم نسمع مبا قدمه بلير لبريطانيا واليزال مساءال أمام جلنة التحقيق 
في البرملان البريطاني ثم نس���تعني نحن به، مشيرا إلى ان الكويت 
تزخر بالكفاءات الوطنية والتي قدمت الكثير من الرؤى ومنها جمعية 
املهندسني الكويتية التي قدمت رؤيتها للكوادر التي تهدف إلى التنمية 
البش���رية قبل إقرار احلقوق املالية وعلى مبدأ مكافأة املجد وتأهيل 

املقصر ألننا نتعامل مع أبناء الكويت فهم مستقبلها. 
وشكك القحطاني في القدرة على حتقيق التنمية التي ننشدها في 

في ندوة نظمتها نقابة العاملين بالوزارة في جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس األول

د. جمعان احلربش عسكر العنزي ود. جمعان احلربش واحملاضرون في الندوة يستمعون حلديث القحطاني

»الصحية« تمنح وزارة الصحة شهرين
 إليجاد آلية إلصدار شهادات ميالد ألطفال البدون

العدوة يشيد بقرار الحكومة إطالق اسم الخضير على أحد الشوارع

منحت جلنة الشؤون الصحية البرملانية مهلة 
نهائية لوزارة الصحة مدتها شهران إليجاد آليات 
إلصدار ش����هادات امليالد ألطف����ال البدون من دون 

احلاجة الى ذكر جنسية االبوين.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة د.روال دشتي في 
تصريح للصحافيني عقب االجتماع الذي عقد امس 
بحضور ممثلني عن وزارت����ي الصحة والداخلية 
»نريد أن نزف بشرى للبدون بأننا ابلغنا الوزارة 
انها ان لم تلتزم بهذا االمر فإننا س����نحيل تقريرنا 
بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم 
املواليد والوفيات الى مجلس االمة«، مش����يرة الى 

ان املعنيني وعدوا خيرا في هذا اجلانب.
وأوضحت دش����تي ان اللجنة الصحية مهتمة 
بإصدار شهادات امليالد ألطفال البدون لكي يتمتعوا 
بكل اخلدمات الصحية والتعليمية أسوة بنظرائهم 
في الكثير من دول العالم، معربة عن املها في ان 
تبادر اجلهات املعنية في ح����ل هذه القضية دون 
احلاجة الى ممارس����ة املجلس صالحياته في هذا 

االجتاه.

اشاد النائب خالد العدوة بقرار مجلس الوزراء إطالق 
اسم النوخذة »عوض محمد اخلضير« على احد الشوارع 
مبنطقة الفحيحيل، حيث ان النوخذة »اخلضير« من اعالم 
تل����ك احلقبة، حقبة ما قبل البترول م����ن تاريخ الكويت، 
وممن قطن منطق����ة الفحيحيل مع قبائل وعوائل الكويت 
في الفحيحيل وفي املنطقة اجلنوبية، وقد امضى اكثر من 
27 عاما في حياة البحر نوخذة متمرسا له الدراية واخلبرة 

وقد اشار اليه مؤرخ الكويت الشيخ مرزوق الشمالن.
وه����ذا القرار وان جاء متأخ����را اال انه قد يكون البداية 
لتصحيح وضع كان يحجب رجاالت قدموا للكويت الكثير 
وهم جزء من تاريخها، وبعض اللجان التي تتولى اطالق 

االسماء على الشوارع واملدارس والساحات والضواحي في 
مجلس الوزراء كانت تنظر بعني واحدة قاصرة.

فعلى سبيل املثال: في محافظتي مبارك الكبير واالحمدي 
قد اغفلت هذه اللجان رجاالت للكويت كان لهم االثر البالغ 
في صنع ماضي الكويت واملشاركة في بنائها وفي مستقبلها، 
مضيفا: وليس فقط اغفال اس����ماء النواخذة من ابناء هذه 
املنطقة وامنا حتى الذين اشتركوا وساهموا في نسج دستور 
الكويت، ووضع مسودته ومواده في املجلس التأسيسي 
عام 1962 لم تخلد اسماؤهم وانتقلوا الى رحمة اهلل، وجاء 
ناس من بعدهم في مجالس متعاقبة اطلقت اسماؤهم على 
شوارع الكويت ونذكر منهم النوخذة فهد الهمالن وكذلك 

العم »خليف����ة طالل اجلري« رحمه اهلل تعالى، وكانت له 
اس����هامات كبيرة في مناحي عدة، وقد قدمت مقترحا منذ 
سنوات بإطالق اسمه على احد الشوارع لكن هذه اللجان 
كما قلنا ال ترى اال بعني واحدة، وكذلك زمالؤه في املجلس 
التأسيسي امثال النائب نايف حمد الدبوس، ومن املجلس 
الذي بعده حزام اللميع. وقال العدوة: ال ميكن ان نستطيع 
ان نحصي رجاالت الكويت في الدائرة اخلامسة الذين قدموا 
أعظم ما لديهم من اجل الكويت سواء حقبة ما قبل النفط 
او مع بدايات تأسيس الدولة احلديثة، مضيفا: وكذلك منهم 
الشهداء الذين سقطوا من اجل الكويت في هذه املناطق لم 

تخلد اسماؤهم ولم يجعل لهم نصب يذكر تضحياتهم.

دون الحاجة لذكر جنسية األبوين

د. سلوى اجلسار ود. روال دشتي خالل اجتماع اللجنة الصحية


