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الخرينج يطلب أسماء من عينوا رؤساء أقسام في »الشؤون«

وجه النائب مبارك اخلرينج سؤاال 
لوزي���ر الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي طل���ب فيه تزويده 
بأس���ماء من مت تعيينهم رؤساء اقسام 
في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
من تاريخ 2007/1/1 حتى تاريخ ورود 
السؤال على ان يتضمن ذلك اسم من مت 

تعيينه رئيسا ألحد األقسام، واملؤهل 
العلمي احلاصل عليه، وتاريخ التعيني، 
واذا كان التعيني قد مت بعد العرض على 
جلنة ش���ؤون املوظفني، وقال: يرجى 
افادتي عما اذا كانت اللجنة قد وافقت على 
التعيني ام لم توافق عليه، مع تزويدي 

بصورة من محضر اجتماع اللجنة.

الخرافي هنأ نظيريه الفرنسيين
ورئيسة المجلس الوطني في سورينام

الوعالن: ما يقوم به السفير الديحاني من متابعات 
لمشاكل المواطنين محل تقدير من الجميع

الصرعاوي يحّذر من تأخير تسمية مدير شؤون 
ذوي اإلعاقة خشية استخدامها كورقة سياسية

الحريتي يناشد المبارك وقف إزالة
ديوانية الصيادين في السالمية

بعث رئيس مجلس االمة جاس���م اخلراف���ي ببرقية تهنئة الى 
رئيسة املجلس الوطني في جمهورية سورينام جينيفر جيرلينغز 

� سمونز مبناسبة انتخابها رئيسة للمجلس.
وقال اخلرافي في برقيته يسرني ان ازجي الى سعادتك تهنئة 
صادقة مبناسبة انتخابك رئيسة للمجلس الوطني في جمهورية 
س���ورينام الصديقة تقديرا وتأكيدا للثقة الت���ي تتحلني بها في 
االضطالع مبس���ؤولية تولي هذا املنصب، متمنيا لسعادتك دوام 
التوفيق والس���داد وموقنا من امكاناتك التي ستسهم في توثيق 
العمل املشترك بني مؤسستينا البرملانيتني والذي سنحرص جاهدين 
على استمراره ومنوه نحو مزيد من التواصل الى آفاق اكثر رحابة 

في قادم األيام.
كم���ا بعث اخلرافي ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيس اجلمعية 
الوطنية بيرنارد اكوييه ورئيس مجلس الشيوخ جيرارد الرشير 
في اجلمهورية الفرنسية وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالدهما.

اشاد النائب مبارك الوعالن 
بجهود سفيرنا لدى اجلمهورية 
العربي���ة الس���ورية عزي���ز 
الديحاني ومتابعته املستمرة 
ملش���اكل املواطنني الكويتيني 
في سورية، وخصوصا حالتي 
اللتني حدثتا لس���يدة  الوفاة 
كويتي���ة، والطف���ل الغريق، 
وغيرهما م���ن احلوادث التي 
الكويتيني  تصادف املواطنني 
ف���ي س���ورية ودوره البارز 
ف���ي إنهاء جمي���ع اإلجراءات 
الكويت  الى  املتعلقة بنقلهما 
في اسرع وقت، مشيرا الى ان 

ه���ذه اجلهود الطيبة تنم عن حرص الس���فير 
وموظفي وطاقم السفارة على تأدية مهام عملهم 

على اكمل وجه.
وقال الوعالن ان مساعي السفير الديحاني 
ليست بغريبة عليه ألنه دائم احلرص على الرعايا 

الكويتي���ني ف���ي اجلمهورية 
العربية الس���ورية، وش���ديد 
احلرص على متابعة كل كبيرة 
وصغي���رة تتعلق باملواطنني 
الكويتيني متابعا: نتقدم بالشكر 
اجلزيل لهذا الرجل الذي شرف 
منصبه ومث���ل الكويت خير 
متثيل في املهام املوكلة إليه، فما 
يقوم به السفير الديحاني محل 
تقدير م���ن اجلميع، ومنوذج 
يج���ب ان حتتذي ب���ه جميع 
سفاراتنا في اخلارج، مشيرا الى 
ان السفير الديحاني ال يدخر 
جهدا في القيام بزيارات ملناطق 
جتمع املصطافني الكويتيني خالل فترة قضاء 
إجازتهم في سورية، والوقوف على حاجاتهم 
وحل جميع املصاعب التي قد تواجههم، مؤكدا 
ان هذه الزيارات تشكل مصدر راحة وطمأنينة 

في نفوس املصطافني جميعا.

حذر النائب عادل الصرعاوي 
من التأخير في تسمية املدير العام 
للهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
كي ال يتم استخدام تسمية املدير 
العام كورقة سياسية وذلك وفق 
املعلومات املتاحة حيث تتجاذبها 
األطراف السياس����ية وذلك على 

حساب اخلبرة.
وأكد ان هناك اطرافا تس����عى 
لفرض اس����ماء كان لهم دور في 
املمارس����ات غي����ر القانونية في 
الفت����رة الس����ابقة ف����ي املجلس 
األعل����ى للمعاقني، وان مثل هذه 
التجاذبات قد تفضي بالنهاية الى 

فش����ل القانون قبل بدايته، وطالب رئيس مجلس 
الوزراء والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع بسرعة التدخل وحسم ذلك التأخير واختيار 
املدير العام على أسس منهجية معيارها الكفاءة ال 
احملس����وبية، فكون ان الهيئة أنش����ئت بقانون ومت 
إحلاقها مبجلس الوزراء واعتبار النائب األول ووزير 
الدف����اع رئيس مجلس ادارة الهيئة فهذه داللة على 
اهمية هذا امللف اال وهو ملف املعاقني الذي تعرض 
ولألسف لكثير من العبث، معتبرا ان احد ابرز قياس 
حتضر الشعوب من عدمها يعتمد على ما تقدمه الدول 
م����ن خدمات ملعاقيها وان أي تأخير في هذا اجلانب 
سينعكس سلبا على ما يعانيه املعاقون وأسرهم وهو 
ما يحدث بالفعل من تأخير إلجراءاتهم ومعامالتهم 
التي لم تنجز من تاريخ بداية العمل بالقانون اجلديد 
وحتول املجلس األعلى لشؤون املعاقني )سابقا( الى 
هيئة، فمن غير املقبول ان ينش����ر القانون بجريدة 
الكويت اليوم بتاريخ 2010/2/28 ويسري العمل به 

بتاريخ 2010/5/28 وإلى اآلن لم 
يتم وضع هيكل تنظيمي وكذلك 
لم تتم تسمية املدير العام، آمال 
اال يكون س����بب التأخير هو ما 
منى الى علمن����ا ان هناك اطرافا 
تريد استخدام منصب املدير العام 

للهيئة كورقة سياسية.
وتس����اءل الصرع����اوي عن 
املوظف����ني الذي����ن مت نقلهم الى 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني من 
تاريخ 2010/1/1 وحتى بداية سريان 
القانون اجلديد بتاريخ 2010/5/28. 
واختتم مكررا مطالبته لس����مو 
الوزراء والنائب  رئيس مجلس 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بسرعة 
التدخل بتعيني مدير عام للهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة كي ال تعاني هذه الفئة العزيزة على قلوبنا 
اكثر مما يعانيه املعاقون وأسرهم في جانب التأخير 
االداري وان تت����م مراعاة اجلوانب الفنية والعلمية 
التخصصية في اختيار املدير العام وان يكون املعيار 
احلقيقي هو التخصص والكفاءة املهنية ال ان يكون 

املعيار احملسوبية والترضيات.
من جهة أخرى، وجه الصرعاوي سؤاال للنائب 
األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر 
املبارك جاء فيه: منى الى علمي ان شركة انترناشيونال 
كارجو ايرالينز »لود اير« قد تقدمت بعرض لوزارة 
الدفاع لبيع طائرة او اكثر لنقل الركاب، متس����ائال: 
هل تقدمت الشركة املشار اليها اعاله بعرض لوزارة 
الدف����اع لبيع طائرات لنقل الركاب اذا كانت االجابة 
بنعم، يرجى تزويدي بنس����خة من العرض املقدم 

مبينا فيه عدد الطائرات ونوعها وقيمتها.

النائ���ب حس���ني  ناش���د 
احلريتي رئيس مجلس الوزراء 
باالنابة الش���يخ جابر املبارك 
التدخ���ل ش���خصيا، واصدار 
ازالة ديوانية  أوامره بتأجيل 
الصيادين في الساملية املقررة 
مطلع الشهر املقبل، حلني توافر 
البديل املناسب الذي يستوعب 
العدد احلالي ألعضاء الديوانية 

والبالغ نحو ألفي شخص.
وأضاف في تصريح صحافي 
مبجلس االمة امس، ان الشيخ 
جابر املبارك، ومبا ُعرف عنه 
من مواقف انس����انية متعددة 

لن يرضى بأن مُتس احلي����اة الكرمية إلخوانه 
الصيادين، والذين هم من املواطنني املتقاعدين 
الذين خدموا البالد، وال يريدون اكثر من مبنى 
يلتق����ون فيه وميارس����ون هواياتهم في أجواء 
اجتماعية، معربا عن ثقته بتفهم رئيس الوزراء 
باالنابة معاناة اخوانه، واملبادرة الى اصدار قرار 
بتأجيل ازال����ة الديوانية الى حني توافر البديل 

املناسب.
وأوضح احلريتي انه يأمل من اجلهات املعنية 

التح���رك من اجل تأجيل ازالة 
الديواني���ة، وق���ال: نحن مع 
تطبيق القانون، وال أحد ضد 
هذا املب���دأ، لكن يحدونا االمل 
بأن يكون هناك حترك يتناسب 
واملعاناة الش���ديدة املتوقعة، 
اذا ما متت إزالة الديوانية قبل 

توافر البديل.
القانون  وأكد ان تطبي����ق 
لن يعت����رض عليه احد، لكنه 
ذّكر بأن ديوانية الصيادين في 
الساملية أقيمت مبوافقة اجلهات 
املختصة، ومضى على انشائها 
عشرات السنني، وتشرف عليها 
وزارة الشؤون طيلة هذه الفترة، األمر الذي يثير 
الدهشة امام هذا التس����رع بإزالتها قبل توفير 
البديل. وأشار احلريتي الى انه سيطلب من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، املعنية باإلشراف 
على هذه اجلهات، أن تخاطب جلنة اإلزالة بتأجيل 
اإلزالة، انتظارا لتواف����ر البديل، مؤكدا ان أحدا 
لن يقف متفرجا أمام معاناة حقيقية ستحصل 
ملواطنني كويتي����ني إذا ما أزيلت الديوانية على 

عجل.
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البراك يطالب بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية
 لقانون ذوي االحتياجات الخاصة

الهيفي: المجلس والحكومة حققا إنجازات تشريعية غير مسبوقة

الدويسان: بعض مراكز اإلطفاء تعاني نقصًا في المعدات والموارد البشرية
األقسام حسب الهيكل التنظيمي 
لإلدارة موضحا به املؤهل العلمي 
والتخصص واخلبرات السابقة 
ومدة شغل الوظيفة مع بيان اسماء 
من مت استثناؤهم من اي شرط من 

شروط شغل وظيفة كل منهم.
الهي����كل التنظيم����ي ملكت����ب 
الشؤون القانونية متضمنا أسماء 
شاغلي الوظائف اإلشرافية باإلدارة 
ومؤهالتهم وتخصصاتهم وتاريخ 

شغل مراكزهم.
املقدمة  التظلمات  صورة من 
الق����رارات  العامل����ني على  م����ن 
الوظائف  الصادرة لشغل جميع 
في األسئلة الواردة أعاله مع بيان 
أسماء وسيرة وخبرات املتظلمني 
وتدرجه����م الوظيفي ومؤهالتهم 
العلمية والردود  وتخصصاتهم 
واإلجراءات التي اتخذت حيال كل 

تلك التظلمات.

كان مسمى االجازة من يناير 2006 
حتى تاريخ الرد على السؤال.

كشف تفصيلي بأسماء العاملني 
من مديري احملافظات ورؤس����اء 
املراكز ورؤس����اء النوبات خالل 
املدة م����ن 2008 حتى تاريخ الرد 
على الس����ؤال، مبينا فيه اخلبرة 
الس����ابقة ف����ي مج����ال الوظيفة 
والتدرج الوظيفي واملؤهل العلمي 
وتخصص كل منهم مع تزويدي 
بالش����روط والقوانني والقرارات 
التي حتدد وتنظم ش����غل كل من 
هذه الوظائف ومدى توافرها في 

شاغليها احلاليني.
صورة من الشروط والضوابط 
التي حتدد شغل وظيفة مديري 
االدارة واملراقبني ورؤساء األقسام 

باالدارة العامة لالطفاء.
كشف تفصيلي لشاغلي وظائف 
مديري االدارة واملراقبني ورؤساء 

واضح للقرارات والقوانني. وطلب 
التنظيمي  الهيكل  افادته باآلتي: 
الوظيفي النهائي واملعتمد وصورة 
من قرارات االعتم����اد من ديوان 
اخلدمة املدنية. وأسماء املستوفني 
لشروط شغل منصب نائب مدير 
عام واملرشحني وأسماء املتقدمني 
ان وجدت واألس����باب التي دعت 
االدارة لعدم شغل تلك املناصب 

حسب الهيكل التنظيمي. 
كشف يبني عدد مكافآت االعمال 
املمتازة التي يتقاضاها نواب املدير 
الع����ام والقياديون ب����االدارة من 
مارس 2006 حتى تاريخ الرد على 
السؤال مع بيان قيمتها والسند 

في ذلك.
الندب لوظيفة نائب  قرارات 
مدي����ر عام في ح����ال متتع نائب 
املدير العام املختص بإجازة دورية 
وإدارية ومهمة رسمية ودورة أو أيا 

االدارة العامة لالطفاء ومراكزها 
وأقسامها من صعوبات وما يتكبده 
البعض م����ن العاملني بقطاعاتها 
واداراته����ا املختلفة من معوقات 
وظلم نتيجة تعسف في استخدام 
السلطة وجتاوزات ادارية في تخط 

النمالن  النائب سالم  طالب 
وزير الصحة إقرار الكادر الفني 
ملفتشي اخلدمات الفندقية شامال 
بدل معاملة وبدل عدوى وبدل 
خطر وبدل طبيعة عمل السيما 
ان االعمال املناطة بشاغلي هذه 
الوظيفة تعتبر من األعمال املهمة 
واخلطرة ودورها الرئيسي هو 
حماي���ة املنش���أة الصحية من 
األم���راض واألوبئ���ة من خالل 
االش���راف على عقود التنظيف 
الداخلي والتخلص من  والنقل 
النفاي���ات بأنواعه���ا املختلفة 

والعقود اخلاصة بالغسيل والتعقيم وقال النمالن ان من اهم مبادئ 
الرضا الوظيفي الذي تسعى الدولة بكافة اجهزتها لتحقيقه ألبنائها 
خريج���ي مثل هذه الدورات هو احلصول على احلوافز املش���جعة 
في مثل هذا املجال احليوي، وذلك للمحافظة على اس���تمرار اعداد 
الك���وادر الفنية املدربة للعمل في مجال الفندقة في وزارة الصحة 
ملا لها من دور مهم، واستغرب العازمي أنه قبل ست سنوات اقرت 
وزارة الصحة بدل طبيعة عمل إال أن هذا لم يحدث وان ما اقر هو 
مكافأة تش���جيعية مببلغ 25 دينارا لكل العاملني بشكل عام وهم 
مبثابة احل���ارس على عقود الوزارة مع الش���ركات اخلاصة التي 
تقدر باملاليني وان االهتمام بهذه الفئة سيعود بالنفع على الوزارة 

واالهتمام بعملها.

االدارة وجهوده����ا ال����ى مواجهة 
األحداث وتقدمي العون في الكوارث 
الطبيعية والوقاية منها، وتأكيدا 
على متكني اإلدارة من العمل بعيدا 
عن الروت����ني والقيود اإلجرائية 
له����ا ميزانية  املطولة خصصت 
ملحقة مبيزانية الدولة تتيح لها 
توفير االمكانات املادية واألجهزة 
واملعدات الالزمة ألعمالها وتقييم 
الدور احليوي واملهم الذي يقوم 
به أفرادها مبختلف تخصصاتهم، 
وعلى الرغم من العمل اخلطر الذي 
يندرج ضمن األعمال الشاقة التي 
يقوم بها منتسبو اإلدارة العامة 
لإلطفاء، مازال����ت بعض اداراتها 
ومراكزها تعاني نقصا في املعدات 
واملوارد البشرية مع عدم الوفاء 
باالحتياجات املادية والضرورية 
للق����وى البش����رية العامل����ة بها 
وصوال الى أس����باب م����ا تعانيه 

طالب النائب فيصل الدويسان 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل بتزويده بأسماء 
اعض����اء مجل����س ادارة ش����ركة 
»كافكو« »الشركة الكويتية لتزويد 
الطائرات بالوقود« مع ذكر صفته 
واس����م اجلهة التي ميثلها سواء 
حكومية او شركات او مؤسسات 
مع مكافآت اعضاء مجلس االدارة 
او أي مميزات تعطى لهم بصفتهم 
اعضاء مجلس بالشركة. كما وجه 
الدويسان سؤاال الى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان جاء فيه: حرص القانون 
رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال 
اإلطفاء على تأكيد الهدف من انشاء 
اإلدارة العامة لإلطفاء وهو العمل 
على توفير احلماية الالزمة وحماية 
املمتلكات ووقاية البالد من احلرائق 
واالنهيارات، وزاد: وميتد نشاط 

عدد االس����ئلة خالل الفصل التشريعي 
احلالي تتراوح من 511 إلى 803 أسئلة عن 
الفترة املماثلة في الفصول التشريعية 
السابقة والوزراء أجابوا عن 1609 أسئلة 
وهو رقم ضخم بالرغم انه لم مير سوى 
عام واحد منذ انطالق الفصل التشريعي 
احلالي. وأشار الى ان ذلك يعني حسابيا 
ان الوزراء يردون على 4.6 أسئلة يوميا 
في حال استثناء أيام االجازات والعطالت 

الرسمية.

مجلس األمة من العام 2002.
وعلى صعيد األسئلة البرملانية قال 
الهيفي ان هناك طفرة واضحة في تعاون 
احلكومة فيما يخص الرد على أس����ئلة 
النواب مؤك����دا ان دوري االنعقاد األول 
والثاني من الفصل التش����ريعي احلالي 
شهدا أكبر عدد من األسئلة مقارنة بالفترة 
املماثلة من الفصول التش����ريعية ال� 10 

وال� 11 وال� 12.
وأوضح انه هن����اك زيادة كبيرة في 

نوعية تش����كل قوام البنية التشريعية 
للخطة التنمي����ة حيث مت اجناز قوانني 
كانت معطلة في مجلس األمة وعلى سبيل 
املثال اخلصخصة واقرار هيئة أسواق 
املال. وقال انها من القوانني املهمة التي 
تس����اهم في مجال االصالح االقتصادي 
اضافة الى قانوني العمل في القطاع األهلي 
واملعاقني واخلطة االمنائية للدولة والتي 
صدرت بقانون ألول مرة منذ ربع قرن 
فضال عن 27 اتفاقية بعضها محال على 

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس 
األمة باإلنابة احمد الهيفي ان احلكومة 
ومجلس األمة حققا في دوري االنعقاد 
األول والثاني من الفصل التشريعي احلالي 
اجنازات تش����ريعية غير مسبوقة كما 
ونوعا. وقال الهيفي ل� »كونا« ان تعاون 
السلطتني التنفيذية والتشريعية االيجابي 
كان وراء هذه الطفرة التشريعية التي 
جاءت وسط مواجهة احلكومة لسبعة 
استجوابات في سابقة لم حتدث من قبل 

في أي فصل تشريعي سابق.
واضاف ان الطفرة التشريعية تبدو 
واضح����ة مقارنة مبا حتق����ق في دوري 
االنعق����اد األول والثاني م����ن الفصول 
التشريعية السابقة موضحا ان احلكومة 
ومجلس األمة أجنزا في الفصل التشريعي 
احلال����ي 75 قانونا يش����مل امليزانيات 
واالتفاقيات منه����ا 57 في دور االنعقاد 
الثاني املاضي. واوضح ان مجلس االمة 
أجنز في دوري االنعقاد األول والثاني من 
الفصل التشريعي العاشر 63 قانونا وفي 
الفصل احلادي عشر 70 قانونا والثاني 

عشر 20 قانونا.
واش����ار الى ان االجناز التش����ريعي 
الواضح في الفصل التش����ريعي احلالي 
لم يكن رقما فحسب وامنا شهد تشريعات 

استغرب رئيس جلنة شؤون املعاقني النائب 
مسلم البراك من التباطؤ احلكومي في تطبيق 
قانون املعاقني وعدم اصدار اللوائح التنفيذية، 
مؤكدا ان اللجنة قد ابلغت املؤسس���ات املعنية 
بضرورة تطبيق القانون رقم 2010/8 واخلاص 
بحقوق املعاقني واعطيناهم مهلة مدة 6 شهور اال 
ان احلكومة قد رفضت هذه املدة وطالبت بثالثة 
شهور فقط. واضاف البراك عقب اجتماع اللجنة 
ان اطالق تفسيرات معينة على لوائح القانون 
غير جائزة، مستدال بذلك انه عندما طالبت اللجنة 
من بنك التسليف واالدخار بضرورة منح 10 آالف 
دينار كمنحة الصحاب االعاقة ردوا علينا بانه 
غير جائز منحهم هذه املنحة وذلك لكونه مبلغا 
غير مس���ترد مؤكدا ان ص���رف هذه املنحة بات 

ضرورة ملحة وذلك الحتياجات املعاق اخلاصة. 
واش���ار البراك الى ان اللجنة قد رفضت ردود 
»التسليف« بهذا األمر ونشكرهم على تعاونهم 
حيث ابدى مدير الشؤون القانونية استعداده لنقل 
اطروحات اللجنة، مؤكدا ان اللجنة في تفسيرها 
لهذه املنحة غير قابل للنقاش. ولفت البراك الى ان 
مؤسسة التأمينات االجتماعية قد ارسلت الدارة 
الفتوى والتشريع عدة كتب لتفسير بعض مواد 
هذا القانون، مؤكدا ان القضية ما هي ب� »هوى« 
الفتوى والتش���ريع او »التأمينات االجتماعية« 
لتفسر القانون كما تريد، مطالبا جميع االدارات 
بتطبيق القانون كما هو، وطالب بضرورة ان تكون 
هذه النقاط »مفهومة« لهم، مش���يرا الى ان هذه 
النقطة لم ترد اطالقا في قانون 96/49 الذي الغاه 

القانون اجلديد رقم 2010/8 الفتا الى ان النقاش 
مع اجلهات املس���ؤولة اليوم )أمس( كان مثمرا 
وجيدا. ومتنى البراك من اجلهات املسؤولة ان 
تطبق اللوائح التنفيذية لهذا القانون والذي يجب 
ان تصدر ويتم التعامل معها من خالل الهياكل 
التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون وان تصدر 
العطاء املعاقني حقوقه���م. وعن مبررات وزارة 
الشؤون ومؤسسة التأمينات االجتماعية والعمل 
وبنك التسليف واالدخار قال البراك انها مبررات 
غير جادة وعليهم ان يطبقوا القانون فورا مؤكدا 
ان القان���ون نافذ من تاريخ 5/28 املاضي وعلى 
اجلهات املعنية بضرورة االسراع بتطبيقه لهذه 
الفئة التي رعاها صاحب السمو األمير مبباركته 

وتوافق حكومي ونيابي بهذا الشأن.

سالم النمالن

النمالن إلقرار الكادر الفني
لمفتشي الخدمات الفندقية
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