
االحد  12  ديسمبر  2010   5محليات

عبرت عن استيائها مما نشر في وسائل اإلعالم

جمعية الطيارين والمهندسين: سجل »الكويتية« 
خال من الكوارث والحوادث منذ أكثر من 57 عامًا

تجمع الكويتيين البدون يطالب بتسهيالت 
تتيح الحقوق لغير محددي الجنسية

أصدرت جمعي���ة الطيارين 
الكويتية  الطيران  ومهندس���ي 
بيانا صحافيا حول رحلة 283 
)كويت � دكا( االربعاء 10 نوفمبر 
2010 أعربت فيه عن استيائها 
مما تناولته الصحف في اآلونة 
األخيرة آملة من اجلميع التروي 
في إصدار أي احكام أو بيانات 
الى ح���ن االنتهاء من التحقيق 
الذي مازال جاريا من قبل اإلدارة 
العامة للطيران املدني ومؤسسة 
اخلطوط اجلوية بحضور ممثل 
عن اجلمعي���ة كمراقب لضمان 
التحقيق م���ع طاقم  حيادي���ة 
الطائرة، واالستعانة بالشركة 
املصنعة )االيرباص( وقس���م 
البيانية  حتلي���ل املعلوم���ات 
للصندوق األسود بهيئة الطيران 

املدني للمملكة املتحدة.
وأكدت اجلمعي���ة: ان مبدأ 
السالمة هو خط أحمر ال نقبل 
املس���اس به من أي طرف كما 
نؤكد على ثقتنا بكفاءة وإخالص 
الطيارين الكويتين وإجراءاتهم 
في التعامل مع األحداث حسب 
األنظمة واللوائح للمحافظة على 
سالمة الركاب والطائرة ملا ميتاز 
به الطي���ار الكويتي من مكانة 

عالية وسمعة طيبة في مجال 
الطيران بشهادة جميع املنظمات 
احمللية والدولية ولنا الفخر ان 
احد الطيارين الكويتين يعمل 
منذ فترة طويلة في الش���ركة 
املصنعة للطائرات )االيرباص( 
مدربا لكل الطائرات في معظم 

شركات العالم.
كما ال يفوتنا ان نحمد اهلل 
على سالمة قائد الطائرة وأفراد 
طاقم الرحلة وركابها، ونتمنى 
الشفاء العاجل للطيار املساعد 
ونرجو الرحمة واملغفرة للراكب 
الذي توفي في املستشفى وألهله 
الصبر والس���لوان. وال تنسى 
اجلمعية ان تشيد بكفاءة إدارة 
سالمة الطيران باإلدارة العامة 
للطيران املدني الكويتي وجهودهم 
املبذولة في هذا الشأن لالرتقاء 
مبستوى السالمة، وبخصوص ما 
ورد من أخبار بخصوص الطلب 
من املؤسسة مراجعة شهادات 
املهندس���ن العاملن في مجال 
صيانة الطائرات أكدت اجلمعية 
ان مهندسي الطيران العاملن في 
املؤسسة لديهم شهادات ورخص 
من كليات ومراكز تدريب أوروبية 
وأميركية متخصصة معترف 

بها دوليا وبدونها فلن يسمح 
لطائراتها بالتحليق والهبوط 
في األجواء واملطارات األوروبية 
واألميركية كما يحدث مع بعض 
شركات الطيران ألسباب تتعلق 
الطيران،  مبس���توى س���المة 
وهناك أيضا فح���ص وتقييم 
دوري لدائرة الهندسة من قبل 
الطيران املدني الكويتي وجهات 
خارجية أخرى ضمن تفتيش 
رقابي صارم حسب اشتراطات 
منصوص عليها م���ن الهيئات 
واملنظمات الدولية على الشركات 
املشغلة للرحالت التجارية لنقل 
املسافرين، والدليل على كفاءتهم 
قي���ام هؤالء املهندس���ن بعمل 
الصيانة لعدة ش���ركات محلية 
وعاملية في مطار الكويت الدولي 
وفي معظم املطارات الدولية التي 
تهبط بها طائرات املؤسسة، حيث 
انهم امتداد ألجيال من مهندسي 
الطيران منذ س���تينيات القرن 
املاضي والى يومنا هذا وقد مت 
تأهيلهم على أعلى املستويات 
واكتس���بوا اخلب���رات الالزمة 
الطائرات  للتعامل مع جمي���ع 
العاملة باملؤسس���ة وطائرات 

الشركات األخرى.

الكويتين  اعتب���ر جتم���ع 
الب���دون ان االحتفال بالذكرى 
ال� 62 للي���وم العاملي حلقوق 
االنس���ان يأتي م���ن ان قضية 
الكويتين البدون او ما يعرفون 
اصطالحا ب���� »البدون او غير 
محددي اجلنسية« مازالت قائمة 
بل وتعاني من التمييز واحلرمان 
من ابسط حقوق االنسان التي 
اكدت عليها شريعتنا االسالمية 
الدولية ومواد  والتش���ريعات 
الدس���تور الكويتي، بل ان هذا 
امللف مازال يراوح مكانه على 
الرغم من احلراك السياس���ي 
االخير وكثرة الوعود الرسمية 

والتصريحات الصحافية بن 
احلن واآلخر واملطالبة بضرورة 
حل هذه القضي���ة حال نهائيا 
واغالق هذا امللف لالبد. واضاف 
التجمع انن���ا نتطلع وبتفاؤل 
كبي���ر ال���ى الرغبة الس���امية 
للقيادة السياسية ومن خالل 
الس���امي  النطق  ما تضمن���ه 
بافتت���اح دور االنعقاد العادي 
الثالث من الفصل التش���ريعي 
ال���� 13 ملجلس االمة والذي اكد 
من خالله على ضرورة حل هذه 
القضية والتي ندعو بدورنا الى 
ترجمته���ا الفع���ال على ارض 
الواق���ع من خالل اس���تصدار 

القرارات االدارية جلميع اجلهات 
احلكومية والكفيلة بتقدمي جميع 
التس���هيالت واالجراءات التي 
تتيح جلميع الكويتين البدون 
التمتع بحقوقهم االنس���انية 
والتي تضمنها مشروع قانون 
املدني���ة والقانونية  احلقوق 
االنسانية لغير محدد اجلنسية 
مبجلس االمة كاستصدار بطاقة 
مدينة »هوية شخصية« وعقود 
الزواج والطالق وشهادات امليالد 
وشهادات الوفاة وذلك الى ان يتم 
التصورات  االنتهاء من وضع 
اخلاصة باحلل النهائي واعتمادها 

والعمل بها.

أقل من شهرين على إنشاء هيئة القوى العاملة .. هل »الشؤون« جاهزة؟
بشرى شعبان

أقل من شهرين تفصلنا عن املوعد القانوني إلنشاء 
الهيئة املستقلة للقوى العاملة ماذا أجنزت وزارة الشؤون 
في إعداد العدة إلنشاء هذه الهيئة التي ستكون مسؤولة 
عما يزيد على مليوني عامل في القطاع اخلاص س����واء 
من عمالة وافدة أو وطنية. مصادر مطلعة في الوزارة 
بينت ل����� »األنباء« انه ومنذ اقرار قانون العمل اجلديد 
في فبراير 2010 عملت الوزارة كل ما بوس����عها ليكون 
إجناز انش����اء الهيئة في املوعد احملدد ش����كلت اللجان 
املختصة لوضع الهيكل التنظيمي وتوصيف العمل في 

االدارات التي ستكون من ضمنها اختصاصات العاملن، 
تطوير القرارات مبا يتناسب مع الوضع القانوني اجلديد 
للعمال����ة في القطاع اخلاص، وم����ع مرور ما يزيد على 
8 ش����هور يرى املصدر ان ما مت إجن����ازه حتى اآلن هو 
صدور بع����ض القرارات التنظيمية لقط����اع العمل في 
الوزارة. واضاف الى جان����ب العمل على وضع الهيكل 
التنظيمي لكن لألسف لم ينجز شيء منذ هذا التاريخ، 
مشيرا الى ان هذا يدعو الى التساؤل هل فعال سيتم بدء 
العمل في الهيئة باملوعد احملدد أو س����يتم اتخاذ اجراء 
قانوني بتمديد العمل باألنظمة احلالية مبينا ان وضع 

قطاع العمل يختلف عن سابقه قانون املعاقن حيث ان 
الوضع ال يسمح بأن نصل الى مرحلة التطبيق للقانون 
دون استعداد وال ميكن ترك قضايا العمالة دون قوانن 
ومرجعية نافذة كمرحلة انتقالية. وزاد املصدر: وبالتالي 
جميع العاملن في قطاع العمل يتس����اءلون عن كيفية 
استمرار العمل بشكل قانوني في شهر فبراير في حال 
عدم صدور قرارات بإنشاء الهيئة وأمل املصدر ان يتم 
اجناز الهيكل التنظيمي واعتماده واتخاذ القرارات الالزمة 
قب����ل املوعد احملدد لكي ال يحدث إرباك في قطاع العمل 

يؤثر سلبا على أوضاع القطاع اخلاص.

أسماء 234 مواطنًا مدعوين لمراجعة »الديوان« اليوم الستكمال مستندات التوظيف
أعلن ديوان اخلدمة املدنية أسماء 234 
مواطنا مدعوين ملراجعته اليوم )األحد( 
وذلك الستكمال مس�تندات التوظيف، 

وفيما يلي أسماء املدعوين:

موسى خضر طعمة اخلالدي  ٭
عبداهلل خليل محمود جوهر حيات  ٭

سالم فهد سالم العجمي  ٭
علي عويد محمد العويد الرشيدي  ٭

مشاري محمد يوسف الدعيج  ٭
نواف خليل ابراهيم اخلليفة  ٭

نواف يوسف طه راشد  ٭
مشعل براك سالم العازمي  ٭

عوض مهدي مسفر العجمي  ٭
فواز غازي علي البلوشي  ٭

بدر احمد بدر الفارسي  ٭
بدر محمد شاهر العتيبي  ٭

عبداهلل سالم محمود الصفار  ٭
احمد فالح عبداهلل سعيد  ٭

مشعل عبداهلل سيف الرشيدي  ٭
عبداهلل حمود دهام الرزني  ٭
فهاد عبداهلل محمد الفضلي  ٭
مشاري محمد الفي املطيري  ٭

خالد عبد الرضا نادر كرم  ٭
سامي جاسم محمد الباطني  ٭

أنور مطر عبداهلل العنزي  ٭
غالي عوض عويد الرشيدي  ٭

سلطان مناحي زيد العتيبي   ٭
معد احمد مشاري العدواني  ٭

غازي سعود سالم السالم  ٭
سفر مسفر هادي العجمي  ٭

فهد عبداحلميد حمد السني  ٭
موسى عبدالرحمن عيسى البالول  ٭

نايف خالد نزال املعصب  ٭
ابراهيم فؤاد محمد البحر  ٭
عامر سعد صالح العامر  ٭

مانع ادعيرم عبداهلل العجمي  ٭
عبداهلل بطحي ادحيالن املطيري  ٭

اسامة سعد عبداهلل احلمود  ٭
جابر علي فالح امليع  ٭

مشاري ضيف اهلل محمد العتيبي  ٭
عقاب مشعان محمد الديحاني  ٭

مشعل فهد ناصر الزايد  ٭
احمد عايض راشد الرشيدي  ٭

عبدالعزيز راشد محمد بورسلي  ٭
بجاد خالد عبد احملسن عادي  ٭

باسل عبدالعزيز يوسف عبدالرضا  ٭

سامي ثالب ماجد احلربي  ٭
فالح الفي مطر العنزي  ٭
فواز سعد نور املطيري  ٭
طالل راشد بدر العازمي  ٭

مشعل عبداهلل عبدالعزيز الهران  ٭
مسلم سعود مسلم اجلعيدان  ٭

فهد سعيدان بدري املاجدي  ٭
فهد علي سليمان ابوغيث  ٭

ريكان برجس ناصر سليمان  ٭
ناصر عبدالرحيم جاسم الفودري  ٭

منصور عبدالوهاب عباس خورشيد  ٭
حسن شمالن عبداهلل الرومي  ٭

حمد ناصر محمد الدوسري  ٭
دالن سعيد حمد الرويعي  ٭
خالد حامد تركي الشمري  ٭

علي عبدالصاحب جاسم شمساه  ٭
طالل عيسى هادي العجمي  ٭
مبارك محمد مبارك العجمي  ٭

محمد مبارك علي املعصب  ٭
فهد سالم جنم النجم  ٭

طالل حمد حسن املريخي  ٭
العبيد عبداهلل منصور املطيري  ٭

يوسف محمد حامد احملضاري  ٭
عبداهلل طامي علي العازمي  ٭
حمد عبداهلل سعيد الكداري  ٭

احمد مبرك سيف العازمي  ٭
محمد سلمان جابر الشمري  ٭

مشاري غازي محسن البديني  ٭
معضد محمد فهاد سعد  ٭
مشعل علي بالل العلي  ٭

بدر احمد نهار احلسيني  ٭
عبداهلل محمد عباس عبداهلل  ٭
خالد معيض محمد العجمي  ٭

جاسم محمد عثمان اخلليفي  ٭
احمد فرحان سويلم العنزي  ٭

عبدالرحمن عبداهلل محمد احمليالني  ٭
طالل محمد علي القالف  ٭

عمر عبداهلل حريفان الفضلي  ٭
فهد فالح صانوت العازمي  ٭

احمد عبداحملسن انور سمسم  ٭
فايز ماجد بدر املطيري  ٭

فيصل يوسف عبداهلل العميري  ٭
عبداهلل ناصر عجيل العنزي  ٭

فهد بندر علي العتيبي  ٭
مفرح محمد مفرح العجمي  ٭

فيصل متعب عوض الرشيدي  ٭
عيسى محمد عبدالرحمن التركيت  ٭

عبدالعزيز عبداهلل سعود ضويعن  ٭

عبداهلل صنهيت متعب املطيري  ٭
عبدالرحمن محمد عبداهلل الكندري  ٭

سعد مراجي رباح العنزي  ٭
فالح ناصر علي النقي  ٭

عبداهلل خالد مشاري احلماد  ٭
شمالن ابراهيم ناصر الناصر  ٭

بدر ناصر راشد العبدلي  ٭
عبداهلل دخيل سعد الرشيدي  ٭
عبداهلل محمود حبيب عباس  ٭

عبداهلل احمد عبداهلل اجلريسي  ٭
محمد جاسم بادي جاسم  ٭

عمر فهيد مهدي طفيل   ٭
علي فهد جابر العتيبي  ٭

محمد فيصل مهنا محمد  ٭
عثمان صالح حمد البناي  ٭
عادل عبداهلل حمد اخلالد  ٭

مشاري سعران مثال املطيري  ٭
خالد رجعان زمام السليماني  ٭

عبداهلل مساعد حمود الشايجي  ٭
انور فهيد عبداهلل العنزي  ٭
باسل سعود مريغ العنزي  ٭

عبداهلل ناصر هزاع العتيبي  ٭
عبدالعزيز مرزوق البدهة الرشيدي  ٭

عبداهلل سعيد محمد الهاجري  ٭
حمد فرحان عواد العنزي  ٭
وليد خالد رحيم املطيري  ٭

مبارك مزيد زيد عرادة  ٭
عبد الوهاب محمود الرفاعي  ٭

عبدالرحمن خلف حديد العنزي  ٭
عبداهلل متروك وقاف العنزي  ٭
محمد حسن سليمان القطان  ٭
جراح فوزان حمد العدواني  ٭

حمود محمد عبداهلل العنزي  ٭
نايف باني نايف الهاجري  ٭

يوسف علي حسن الصراف  ٭
فهد فالح خلف العازمي  ٭

خليفة مفرج عوض اخلليفة  ٭
احمد هابس خليف احلربي  ٭

يوسف عبداحلميد خلف الدعاس  ٭
عبداهلل سالم علي العوض  ٭
محمد احمد سعد الشيتان  ٭

عثمان محمد عثمان اخلليفي  ٭
عبداهلل عثمان سعد اخلوالد  ٭

حسن عبد الرضا عاشور القالف  ٭
عبداهلل محمد ناصر دويع  ٭

عبد الرزاق ذريان فارس العنزي  ٭
عثمان حسن عايد الشمري  ٭

نواف فهد عبدالرحمن البناي  ٭

مالك فاضل حمود الصباح  ٭
خالد سهل علي املطيري  ٭

ناصر بدر عبدالعزيز املذكور  ٭
طالل سالم جاسم الشمري  ٭

عبدالعزيز سعود ندا العنزي  ٭
خالد مرزوق مطر العازمي  ٭
خالد عبداهلل خالد الرقيب  ٭

سليمان عبدالعزيز احمد الهبدان  ٭
نايف عايض ناصر العازمي  ٭

بسام رشيد سهو السبهان  ٭
عامر رفاعي صنت الديحاني  ٭

فهد سعد مساعد الدهام  ٭
عبداهلل يوسف احمد الكندري  ٭
مساعد عبداهلل حسن الشمري  ٭
عبداهلل طلق مرزوق العازمي  ٭

احمد سامي احمد املخيزمي  ٭
مقداد محمد اسد حيدر  ٭

سرور جرمان سرور املطيري  ٭
عبداهلل علي مثعي الصواغ  ٭

بسام سعد فهيد احلريتي  ٭
سالم احمد محمد سالم  ٭

محمد درمييح مطر املطيري  ٭
ناصر دهام محماس املطيري  ٭
مشعان ذياب سالم العازمي  ٭

عمر عبداهلل يعقوب املضاحكة  ٭
ناصر مرزوق ناصر بن شبو  ٭

مشعل خلف عبداهلل احلسيني  ٭
عبدالرحمن باسم محمد القعود  ٭

عبداهلل مسفر عبيد الشالحي  ٭
عبداهلل سعود عبدالعزيز الراشد  ٭

حمود شامخ التويخ الرشيدي  ٭
عبداهلل شعوان حصيبان دخيل اهلل  ٭

محمد عبداهلل محمد العجمي  ٭
احمد برجس ظاهر الشمري  ٭
سعد عوض مهدي الرشيدي  ٭

فالح طالل محمد العجمي  ٭
عبداهلل محمد حسن الريس  ٭
عبداهلل علي محمد املصري  ٭

محمد عبد اللطيف صالح السعيد  ٭
سعود محمد احمد السنان  ٭
محمد فهد سحاب املطيري  ٭

عبداهلل عبد اللطيف العوضي  ٭
عمر بدر ناصر الرشيدي  ٭

عبدالرحمن فهيد عايد الصليلي  ٭
سليمان عبد الكرمي جاسم الزيد  ٭

مشرف فهد سعيد العجمي  ٭
عبدالرحمن عبداهلل فالح الصليلي  ٭

منصور عوض مفلح السعدي  ٭

مشاري عصام يعقوب الربيعان  ٭
بدر سالم سمري العازمي  ٭

نواف سليمان يعقوب اجلويهل  ٭
فهد عناد خلف الشمري  ٭

نواف شويص وسمي علي  ٭
مشعل سلمان مطلق املطيري  ٭
سالم مصبح عايض العنزي  ٭
مضحي ملهاب عيد الرشيدي  ٭

عبدالرحمن عبداهلل حسن الكندري  ٭
مانع طارق عبداهلل العجمي  ٭
محمد غازي مطلق املطيري  ٭
 ٭ محمد هادي خلف العنزي
 ٭ علي غازي حبيب العنزي
ماجد علي عبداهلل املطيري  ٭
 ٭ جراح مبارك شطي العنزي

بندر وحيد عامر الشمري  ٭
 ٭ نايف هندي سعدون املطيري

عبدالعزيز هداب يوسف الكوس  ٭
 ٭ فيصل عيد فهران العتيبي

مبارك احمد مفرح الهرشاني  ٭
غنام فالح مطلق املطيري  ٭

 ٭ مشعل ثامر سلطان املطيري
 ٭ أحمد فرحان هندي العنزي

عبداهلل فالح سيف النامي  ٭
 ٭ فهد سلطان حسن املثال

فهد مبارك عبداهلل حسن  ٭
 ٭ خالد تركي خالد املطيري

 ٭ الفي غالي قطيم الهرشاني
 ٭ سليمان خالد احمد البدر

 ٭ احمد جاسم شافي العنزي
 ٭ طالل طارق عبد الرزاق املال

فهد فواز محمد العنزي  ٭
 ٭ سعد صنيتان عبداهلل الديحاني

 ٭ فهد جابر عون العطية
 ٭ عمران عبداحلميد عايد العنزي

 ٭ فارس عادل يوسف الشمري
سعود عزيز عبدالرزاق الهاجري  ٭

منيف فايز رخيص الفضلي  ٭
علي سالم طامي الهاجري  ٭

رجا مبارك عبداهلل الظفيري  ٭
احمد هاشم احمد الرفاعي  ٭

محمد ناصر محمد العجمي  ٭
فهد حمد جار اهلل املري  ٭

منيزل فرحان منيزل السعيدي  ٭
مطرب علي سعد الهاجري  ٭

صالح مضحي صالح الصليلي  ٭
حمد محمد عبد العالي الرشيدي  ٭

نواف محمد مبارك سعيد  ٭


