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 وجه النائب د.محمد احلويلة سؤاال لوزير النفط  6 
ووزير االعالم الشيخ احمد الفهد جاء فيه: يبذل العاملون 
في القطاع النفطي جهودا مضنية وجبارة في جميع 
الشركات النفطية، االمر الذي يتطلب من قيادات تلك 
الشركات حتفيزهم وتشجيعهم والعمل على تأهيلهم 
وتطوير قدراتهم بشــــكل منتظم ودائم وارسالهم في 
دورات خارجية وداخلية ومهمات رســــمية لالطالع 

على اخر ما توصلت اليه التقنيات والعلوم النفطية 
في جميع املجاالت، ومن االمور الرئيسية في حتفيز 
العاملني بالقطاع النفطي اتباع االساليب والطرق التي 
تشعر العاملني بالرضا الوظيفي جتاه جميع القرارات 
الصادرة عن القيادات النفطية على ان تســــتند تلك 
القرارات الى مبدأ الشفافية ومبدأ تكافؤ واتاحة الفرص 
للجميع دون استثناء ودون محاباة طرف على طرف 

آخر. وبناء عليه نأمل افادتنا باآلتي:
  نأمل تزويدنا بأســــماء جميع املوظفني احلاصلني 
على دورات خارجية او داخلية او مهمات رسمية في 
شركة البترول الوطنيةـ  مصفاة ميناء عبداهللا (قسم 
العمليات) خالل الفترة من ٢٠٠٥ الى ٢٠١٠ مع مدة كل 
دورة واســــم الدولة التي ذهب اليها كل منهم واملبلغ 

الذي مت صرفه لكل موظف. 

 الحويلة: ما أسماء الحاصلين على دورات خارجية من شركة البترول الوطنية؟

 الزلزلة: «المالية» تستكمل مناقشة  قانون المناقصات األسبوع المقبل

 أكد النائب عادل الصرعاوي انه في الوقت 
الذي يطالب فيه نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد جميع 
أعضاء مجلس األمة بضرورة فهم رســــائل 
صاحب السمو األمير التي حتث على تالحم 
أفراد املجتمع وتعاضدهم، والتي دائما محل 
اعتزاز وتقدير اجلميع، فإنه على الوزير الفهد 
نفســــه ضرورة فهم رسائل صاحب السمو 
األمير التي حتث على تالحم أفراد املجتمع 
وتعاضدهم والتي دائما ما كان يؤكد عليها 
سموه، وباألخص ما ورد مبضامني النطق 
الســــامي عند افتتاح دور االنعقاد العادي 
األول للفصــــل التشــــريعي الثالث ملجلس 
األمة املوافــــق ٢٠٠٩/٥/٣٠.وقال الصرعاوي 
في تصريح صحافي: كلف مجلس الوزراء 
في اجتماعه بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١ نائب رئيس 

مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان 
وأيضــــا وزيــــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء 
واألمانة العامة ملجلس 
الوزراء إلعــــداد اآلليات 
املناسبة ملعاجلة ودراسة 
امللفات الـ ٤ التي أشــــار 
إليها صاحب السمو األمير 
في النطق السامي والتي 
تناولت الوحدة الوطنية 
وتطبيق القوانني وتطوير 

وتعزيز اإلعالم الوطني في خدمة القضايا 
الوطنية.وتســــاءل الصرعاوي: أين الوزير 

الفهد من رســــائل سمو 
األمير من هذه القضايا 
وهي في عهدته؟ فلم تشهد 
الكويت إخالال في موضوع 
الوحدة الوطنية إال عندما 
كان امللف في عهدة الوزير 
الفهد، فهــــل قدم الوزير 
الفهد ملجلس الوزراء أي 
خطة أو تصور أو آليات 
محددة تكفل احملافظة على 
الوحــــدة الوطنية وعدم 

املساس بها؟ 
  ولم يشــــهد اإلعالم 
الوطني إخالال في موضوع 
القضايا الوطنية واإلساءة إلى الثوابت التي 

جبل عليها املجتمع الكويتي.

   باإلضافة إلى اإلساءة إلى عالقاتنا مع الدول 
الشقيقة والصديقة إال عندما كان امللف في 
عهدة الوزير الفهد، فهل هناك جوانب عملية 
وخطط عمل محددة اجلوانب تبناها الوزير 
الفهد من خالل العرض على مجلس الوزراء 
بهذا اخلصوص؟ ولم تشــــهد البالد إخالال 
وضربا وكســــرا وضياعا لهيبة القانون إال 
عندما كان ملف تطبيق القوانني عند الوزير 
الفهد، بــــل كان هو من يتجاوز القوانني في 
حني انه مكلف بالعمل على تطبيقها، هناك 
العديد من القضايا والقرارات التي تراجع عنها 
مجلس الوزراء ملخالفتها للقوانني والقرارات 
املعمول كان الوزير الفهد هو من تبناها وقام 
بعرضها على مجلس الوزراء، فهل يطلعنا 
الوزير الفهد على جهوده وخطواته اجلادة 

بتطبيق القوانني؟ 

 الصرعاوي: أين الوزير الفهد من تكليف  مجلس الوزراء 
  بإعداد آليات معالجة الوحدة الوطنية وتطبيق القوانين؟ 

 اجتمعت أمس جلنة الشؤون 
املاليـــة واالقتصادية البرملانية 
بحضـــور احلكومة الســـتكمال 
مناقشـــة مواد مشـــروع قانون 
العامة اجلديد، ومن  املناقصات 
املقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة 
املتبقي من مواد القانون االسبوع 

املقبل.
  وقال رئيـــس اللجنة النائب 
د.يوســـف الزلزلة في تصريح 
للصحافيني: إن االجتماع شـــهد 
توافقا جيدا مع ممثلي احلكومة 
وأجنزنا جزءا ال بأس به من مواد 
القانون وسنستمر في اجتماعاتنا 

األسبوع املقبل.
  وأشـــار الزلزلة إلى أن رغم 
أجواء االستجواب والتأزمي إال أن 
اللجنة املالية تواصل اجتماعاتها 
إلجنـــاز مشـــاريع ومقترحات 
القوانـــني املدرجـــة على جدول 

أعمالها.
  وعن أهمية مشـــروع قانون 

املناقصات اجلديد، قال الزلزلة: 
إن املشـــروع ســـيحل مجموعة 
كبيرة من السلبيات والثغرات 
املوجودة بالقانون احلالي وأبرزها 
عدم الشفافية وتقييد التظلمات 
وضعف قيمة احلد األدنى للشراء 

املناقصات  املباشر وقيام جلنة 
باتخـــاذ قراراتها من دون إعالن 

األسباب.
القانون  إن  الزلزلة:    وأضاف 
اجلديد سيرسخ مبدأ الشفافية، 
ويلزم جلنة املناقصات املركزية 

باإلعالن عن أسباب ما تتخذه من 
قرارات وعدم تقييد حاالت التظلم 
ولتكون مفتوحة. وذكر الزلزلة 
ان القانون اجلديد سيرفع احلد 
األدنى للشـــراء املباشر والبالغ 
٥ آالف دينـــار فقط من القانون 

احلالي والصادر في الستينيات 
من القرن املاضي أي منذ ٣٠ عاما، 
وقدمت جلنة املناقصات اقتراحا 
بزيادة القيمة الى ٢٠ ألف دينار، 
ووافقت اللجنة املالية على هذا 

االقتراح. 

 (متين غوزال)  النواب خالد السلطان ود. يوسف الزلزلة وأحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة املالية أمس 

 طالبت اإلدارة العامة للطيران 
املدني وزارة املواصالت مبخاطبة 
ديوان اخلدمة املدنية إلقرار زيادة 
العاملــــني في مراقبــــة معلومات 
الطيران، وجاء ردها بناء على سؤال 
مقدم من النائبة د.معصومة املبارك 

وجاء نص اإلجابة كالتالي:
  البند األول من السؤال: ملاذا لم 
يتم منح ضباط معلومات الطيران 
العاملــــني في مراقبــــة معلومات 
ـ إدارة املالحة اجلوية  الطيــــران 
البدالت واملكافآت التشجيعية وبدل 
طبيعة العمل والعالوات اخلاصة 
وعالوة املستوى الوظيفي أسوة 
بزمالئهم العاملني في املالحة اجلوية 
(ضباط الــــرادار ـ ضباط املراقبة 
اجلويةـ  مساعدي الرادارـ  مساعدي 

املراقبة اجلوية)؟
  وجاءت اإلجابة: يرجع السبب 
الى تعاظم املهام واألعباء الوظيفية 
التي يقوم بها املراقبون اجلويون 
نتيجة للزيادة الهائلة التي طرأت 
على حركة النقل اجلوي واملالحة 
اجلوية في ظل سياسة فتح األجواء 
التي انتهجتها الكويت برغبة أميرية 
سامية من صاحب السمو األمير 
وتوجيهاته بجعل الكويت مركزا 

ماليا.
  وممــــا جتدر اإلشــــارة اليه ان 
العاملني في هذا املجال يتعرضون 
ملخاطــــر مرضية مزمنــــة نتيجة 
لطبيعــــة أعمالهم مثــــل «أمراض 
القلب ـ الضغط ـ السكري ـ القرح 
املعدية» وما يستتبع ذلك من عزوف 
الكثير منهم عن العمل في هذا املجال 
واالجتاه ملهن أخرى بالقطاع اخلاص 
او طلــــب التقاعد املبكر مما يؤثر 
تأثيرا سلبيا على مستقبل املالحة 
اجلويــــة بالبالد، حيث ان طبيعة 
أعمالهم تتسم مبهام خطرة تتمثل 
في وجــــوب احملافظة على أرواح 
املسافرين وسالمة الطائرات وما 
يتطلبه ذلك من شدة التركيز بعيدا 
عن أي توتر، باإلضافة الى ذلك فإن 
هذه الوظائف تعتبر من الوظائف 
الطاردة بسبب املسؤوليات الكبيرة 
التي تقــــع على عاتق شــــاغليها 
وضعف املقابل املــــادي الذي كان 
مينح لهم، وعندما طلبت اإلدارة 
زيادة بــــدالت ومكافآت هذه الفئة 
كان نتيجة لتدني رواتبهم مقارنة 
بقرنائهم بالدول املجاورة والذين 

يتقاضون عــــالوة مراقبة دورية 
تفوق البــــدالت املماثلة للعاملني 
أما فيما يخص ضباط  بالكويت، 
معلومات الطيران فإن املهام واألعباء 
التي يقومون بها تختلف عما يقوم 
به املراقبون اجلويون، وعلى الرغم 
من ذلك قامت اإلدارة مبخاطبة وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة بشــــأن طلب زيادة 
للموظفني العاملني باإلدارة العامة 
للطيران املدني ومن ضمنهم فئة 
العاملني مبراقبة معلومات الطيران 
ممن لم تشملهم الكوادر أو املزايا 
الوظيفيــــة األخرى لعرضها على 
مجلس اخلدمة املدنية لطلب إقرارها 
لهم، وعن البند الثاني من السؤال 
والذي جاء فيه: هل تعتبر مراقبة 
معلومات الطيران من ضمن الهيكل 
التنظيمي إلدارة املالحة اجلوية؟ 
وإذا كانــــت مــــن ضمــــن الهيكل 
التنظيمي فلمــــاذا لم يتم منحهم 
البدالت واملكافآت التشجيعية وبدل 
طبيعة العمل والعالوات اخلاصة؟ 
وجاءت اإلجابة: نعم تعتبر مراقبة 
معلومات الطيران من ضمن الهيكل 
التنظيمي إلدارة املالحة اجلوية، 
أما فيما انه لم يتم منحهم البدالت 
واملكافآت التشجيعية وبدل طبيعة 
العمل والعالوات اخلاصة فيرجع 
ذلك ملا سبق ذكره في إجابة البند 
األول من السؤال: وعن البند الثالث 
من السؤال الذي جاء فيه: هل في 
بطاقة التوصيف الوظيفي لكل من 
«ضباط الــــرادار ـ ضباط املراقبة 
اجلوية ـ مساعدي ضباط الرادار 
ـ مساعدي ضباط املراقبة اجلويةـ  
ضباط معلومات الطيران» أي مهام 
وظيفية مشتركة؟ جاءت اإلجابة: 
نعم هناك مهام وظيفية مشتركة 
بني «ضباط الرادارـ  ضباط املراقبة 
اجلوية ـ مساعدي ضباط الرادار 
ـ مساعدي ضباط املراقبة اجلوية 
ـ ضباط معلومــــات الطيران» في 
بطاقــــة الوصــــف الوظيفي وهي 

تتمثل في:
  يقوم ضابط معلومات الطيران 
بتزويد املراقبني اجلويني مبعلومات 
خاصة عــــن اخلرائــــط املالحية 
لعمليات هبوط الطائرات، ويقوم 
ضباط معلومات الطيران بإيصال 
أي معلومات تصلهم من اإلدارات 
ذات العالقة مثل إدارة اإلنشاءات 

أو إدارة األرصاد اجلوية عن حالة 
املمرات أو مــــدارج الطائرات غير 
الصاحلة للعمل او التي تؤثر على 
سالمة احلركة اجلوية أو في حالة 
الطقس الذي يؤثر في سير حركة 
الطيران، ويقوم ضباط معلومات 
الطيران مبد املراقبني اجلويني بخط 
سير رحالت الطيران التي تصلهم 
من شركات الطيران املختلفة بعد 

مطابقتها ومراجعتها.
  ومما سبق يتضح انه ال يوجد 
اي أوجه شبه فيما يقوم به ضباط 
معلومات الطيران مع ضباط املراقبة 
اجلوية والرادار أو مساعديهم حيث 
ان اخلطأ في عمل ضباط معلومات 
الطيران يجوز إصالحه أو تعديله 
أما في عمل املراقبني اجلويني فاخلطأ 
ميثــــل كارثة بشــــرية ال قدر اهللا 
وازهاق األرواح وتبديد ممتلكات 
خاصة وعامة.أما عن البند الرابع 
من الســــؤال فقد جاء فيه يرجى 

تزويدي بالبيانات التالية:
  الهيكل التنظيمي إلدارة املالحة 

اجلوية.
  وبطاقة التوصيف الوظيفي لكل 
من (ضباط الرادارـ  ضباط املراقبة 
اجلويةـ  مســــاعد ضباط الرادارـ  

ضباط معلومات الطيران).
  والبرنامج التدريبي أو املنهج 
الدراســــي الذي يدرس في معهد 
املالحة واالتصاالت لكل من (ضباط 
الرادار ـ ضبــــاط املراقبة اجلوية 
ـ مســــاعد ضباط الرادار ـ مساعد 
ضباط املراقبــــة اجلوية ـ ضباط 

معلومات الطيران).
  وشروط شغل الوظيفة لكل من 
(ضباط الــــرادار ـ ضباط املراقبة 
اجلوية ـ مســــاعد  ضباط الرادار 
ـ مساعد ضباط املراقبة اجلوية ـ 

ضباط معلومات الطيران).
  واجراءات العمل املشتركة بني 
مراقبة عمليــــات املراقبة اجلوية 
(البرج والرادار) ومراقبة معلومات 

.(AIS) الطيران
  ودرجة التعيني بعد التخرج لكل 
من (ضباط الرادارـ  ضباط املراقبة 
اجلويةـ  مســــاعد ضباط الرادارـ  

ضباط معلومات الطيران).
الهيكل    وكانت اإلجابة بإرفاق 

التنظيمي إلدارة املالحة اجلوية.
  وبطاقة التوصيف الوظيفي لكل 
من (ضباط الرادارـ  ضباط املراقبة 

العمل في أقســــام املالحة اجلوية 
اجــــراءات عمــــل خاصــــة ملراقبة 
معلومــــات الطيــــران (AIS)، وإذا 
كانت اإلجابــــة باإليجاب فيرجى 
 MATS تزويدي بها، جاءت اإلجابة
تعني دليل خدمات احلركة اجلوية 
وهو يحتوي على جميع اخلدمات 
التي تخص ادارة املالحة اجلوية 
ومن ضمن هــــذه اخلدمات خدمة 
معلومات الطيران ويوجد في هذا 
الدليل (MATS) الفقرة رقم (٥٫٨) ما 
ينظم عمل قسم معلومات الطيران.

وعن البند السابع من السؤال الذي 
جاء فيه: لقد مت عمل خارطة الطريق 
لتحويل مراقبة معلومات الطيران 
الى ادارة معلومات الطيران حسب 
توصيات املنظمة العاملية للطيران 
 ICAO roadmap for (اإليكاو) املدني
the transition from AIS to AIM فما 
األسباب التي حالت دون البدء في 
تنفيــــذ توصيات اإليكاو لتطبيق 
التحول حســــب اجلدول املعد في 

خارطة الطريق؟
  جاءت اإلجابة: نظام AIM هو 
نظــــام إدارة معلومــــات الطيران 
املستقبلي واإلدارة العامة للطيران 
املدني في الكويت بصدد التحول لهذا 
النظام بعد استيفاء جميع املتطلبات 
الدولية حسب توصيات املنظمة 
الدولية للطيران املدني ICAO ووفقا 
للخطة االقليمية للمنظمة علما بأنه 
ال توجد اي دولة في اقليم الشرق 
األوســــط قد حتولت كليا الى هذا 

النظام.
  أما عن البند الثامن من السؤال 
الذي جاء فيه: هــــل قامت اإلدارة 
العامة للطيران املدني مبراســــلة 
ديوان اخلدمــــة املدنية للمطالبة 
باملميــــزات الوظيفيــــة لضبــــاط 
معلومات الطيران العاملني في إدارة 
املالحة اجلوية؟ مع تزويدي بجميع 
املراسالت التي متت بني الطيران 
املدني وديوان اخلدمة املدنية من 
عــــام ٢٠٠٥ حتى تاريخ ردود هذا 

السؤال؟
  فجاءت اإلجابة: نعم قامت اإلدارة 
العامــــة للطيران املدني مبخاطبة 
ديوان اخلدمــــة املدنية للمطالبة 
باملميــــزات الوظيفيــــة لضبــــاط 
العاملني في  معلومات الطيــــران 

إدارة املالحة اجلوية.
  مرفق رقم (٤) يوضح املراسالت 

التي متت بني الطيران املدني وديوان 
اخلدمة املدنية من عام ٢٠٠٥ وحتى 

تاريخ ردود هذا السؤال.
  علما بأنه قد سبق لإلدارة العامة 
للطيران املدني مخاطبة معالي وزير 
الدولة لشــــؤون مجلس الوزراء 
بالكتــــاب رقــــم ٢٥٢٦/٣١ بتاريخ 
٢٠١٠/٣/٩ بشأن طلب زيادة البدالت 
واملكافآت لكافة العاملني باإلدارة، 
إال انــــه قد متت املوافقة فقط على 
منحهــــا للعاملني بــــإدارة املالحة 
اجلوية (مراقبي الرادار واملراقبة 
اجلوية ومساعديهم) باالضافة الى 
املهندسني الكويتيني، وكانت املكافأة 
املخصصة لفئة ضباط معلومات 
الطيران فــــي الكتاب تقدر  بنحو 
٧٣٠٠٠ د.ك ثالثة وســــبعون ألف 
دينار لعدد ٢٢ موظفا من موظفي 
ضباط معلومات الطيران، كما هو 
مشــــار إليه باجلدول رقم (٥) من 
املرفق رقــــم (٤) كما قامت اإلدارة 
مبخاطبــــة معالي وزيــــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء بالكتاب 
رقم ١٠٧٦٠/٣١ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٧ 
املالية  ملناشدته إلقرار املتطلبات 
لباقي الفئات التي لم حتصل على 
أية زيادات ومن بينها فئة ضباط 
معلومــــات الطيران وقد مت تقدير 
الزيادة لهم في هذا الكتاب مببلغ 
وقــــدره ١٢٢٠٠٠ د.ك مائة واثنان 

وعشرون الف دينار.
  من جهـــة أخـــرى، خاطبت 
العامـــة للطيران املدني  اإلدارة 
ديوان اخلدمـــة املدنية بالكتاب 
رقم ٩٩٧٢/٣١ بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢٩ 
بشـــأن اضافة ثالث عالوات الى 
التي يتم تعيني ضباط  الدرجة 
معلومات الطيران عليها اخلامسة 
اســـوة بالعاملني بإدارة املالحة 
اجلوية من املراقبني اجلويني، اال 
ان مجلس اخلدمة املدنية بالكتاب 
رقم ٢٠١٠٠٢٠٠٧٥٦٤ املؤرخ في 
٢٠١٠/٦/٧ قـــرر عـــدم املوافقة 
على طلـــب اإلدارة منحهم ثالث 

عالوات.
  وعن البند التاسع من السؤال: 
نظرا للتطور والتقدم التكنولوجي 
احلاصل في مفهوم املالحة اجلوية 
واالتصاالت CNS/ATM وتنفيذا 
للمشاريع املستقبلية في قطاع 
خدمات املالحة اجلوية في مطار 
الكويت الدولي التي تخدم خطة 

التنمية للسنوات ٢٠١٠ـ٢٠١٤ هل 
قامت اإلدارة العامة للطيران املدني 
مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
إلعادة تنظيم الهيكل التنظيمي 
إلدارة املالحـــة اجلوية وخاصة 
املراقبة اجلوية ومراقبة معلومات 
الطيران ملواكبة التطورات العاملية 
في مجال املالحة اجلوية والطيران 
املدني؟ واذا مت ذلك يرجى تزويدي 
بجميع املراسالت التي متت بني 
الطيران املدني وديوان اخلدمة.

  جاءت اإلجابة: تقوم االدارة 
العامة للطيـــران املدني متمثلة 
في إدارة الشؤون اإلدارية في كل 
ســـنة مالية قبل اعداد مشروع 
ميزانيتها مبخاطبة كافة مدراء 
االدارات العاملة بها ملوافاتها في 
حالـــة اضافة او تعديل او إلغاء 
مراقبات او اقســـام او شعب في 

الهياكل التنظيمية التابعة لها.
  وعلى ضوء ردود كل إدارة يتم 
اضافة او تعديل او حذف في هذه 
الهياكل وفقا ملا تتطلبه مقتضيات 
كل ادارة استنادا للتطور والتحديث 
حيث يتم ارفاقها مع مشـــروع 
االدارة لدراستها من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية للموافقة عليها، 
ومن املعلوم ان كل هيكل تنظيمي 
بـــاالدارة العامة للطيران املدني 
يتم التعديل عليه من قبل مدراء 
االدارات ومسؤولي القطاعات وفقا 
العاملية  للمتغيرات والتطورات 
وخاصة املنظمة العاملية للطيران 
املدني ICAO فـــي مجال املالحة 

اجلوية.
  أما عن البند العاشر من السؤال: 
كم عدد ضباط معلومات الطيران 
العاملني في إدارة املالحة اجلوية؟ 
وما التكلفة التقديرية ملبالغ املزايا 
الوظيفية فــــي حالة املطالبة لهم 
بإقرارهــــا؟ مع تزويدي بكشــــف 
باملبالغ املقترحة والتكلفة الكلية 

لهذه املبالغ؟
  فجاءت اإلجابــــة: عدد ضباط 
معلومات الطيران بإدارة املالحة 
اجلوية هــــم ٢٢ موظفا والتكلفة 
التقديرية ملبالغ املزايا الوظيفية 
في حالة املطالبة بإقرارها هو مبلغ 

١٢٢٠٠٠ د.ك.
  مرفــــق رقم ٥ كشــــف يوضح 
املبالــــغ املقترحة والتكلفة الكلية 

لهذه املبالغ. 

اجلويةـ  مســــاعد ضباط الرادارـ  
ضباط معلومات الطيران).

  والبرنامج التدريبي أو املنهج 
الدراســــي الذي يدرس في معهد 
املالحة واالتصاالت لكل من (ضباط 
الرادار ـ ضبــــاط املراقبة اجلوية 
ـ مســــاعد ضباط الرادار ـ مساعد  
ضباط املراقبــــة اجلوية ـ ضباط 

معلومات الطيران).
  وشروط شــــغل الوظيفة لكل 
مــــن (ضبــــاط الــــرادار ـ ضباط 
املراقبة اجلوية ـ مســــاعد ضباط 
املراقبة اجلويةـ  ضباط معلومات 

الطيران).
  وشروط شغل الوظيفة لكل من 
(ضباط الــــرادار ـ ضباط املراقبة 
اجلويةـ  مســــاعد ضباط الرادارـ  
مســــاعد ضباط املراقبة اجلوية ـ 
ضباط معلومات الطيران) وهي 
كالتالــــي: احلصول على شــــهادة 
الثانويــــة العامة ودبلوم تدريبي 
مدته ســــنتان تخصص املراقبة 
اجلوية أو معلومات الطيران وفقا 

للتخصص.
  واجراءات العمل املشتركة بني 
مراقبة عمليــــات املراقبة اجلوية 
(البرج والرادار) ومراقبة معلومات 

الطيران (AIS) هي كالتالي:
  يقوم ضباط معلومات الطيران 
بتزويد املراقبني اجلويني مبعلومات 
خاصة عــــن اخلرائــــط املالحية 
لعمليات هبوط الطائرات. ويقوم 
ضباط معلومات الطيران بإيصال 
أي معلومات تصلهم من اإلدارات 
ذات العالقة مثل إدارة اإلنشاءات 
او ادارة االرصاد اجلوية عن حالة 
املمرات أو مــــدارج الطائرات غير 
الصاحلة للعمل أو التي تؤثر على 

سالمة احلركة اجلوية أو في حالة 
الطقس الذي يؤثر في سير حركة 

الطيران.
  ويقوم ضباط معلومات الطيران 
بعد املرافقني اجلويني بخط سير 
رحالت الطيران التي تصلهم من 
شــــركات الطيــــران املختلفة بعد 

مطابقتها ومراجعتها.
  ودرجــــة التعيني بعد التخرج 
لكل من (ضبــــاط الرادار ـ ضباط 
املراقبة اجلوية ـ مســــاعد ضباط 
الرادارـ  ضباط معلومات الطيران)، 

وهي كالتالي:
الرادار    يعني كل من: ضابــــط 
وضباط املراقبة اجلوية بالدرجة 
اخلامسة مبجموعة الوظائف العامة 

مضافة إليها ثالث عالوات.
  ويعني ضباط معلومات الطيران 

بأول مربوط الدرجة اخلامسة.
  ويعــــني مســــاعدي ضبــــاط 
مراقبة الرادار أو اجلوية بالدرجة 

السادسة.
  وعن البند  اخلامس من السؤال 
بشأن هل يوجد في الوثائق الدولية 
العاملية  الصادرة مــــن املنظمــــة 
للطيران املدني (اإليكاو) ما ينص 
على التنسيق والتعاون فيما بني 
قســــم املراقبة اجلويــــة ومراقبة 
معلومات الطيــــران، مع تزويدي 
بالوثائق، فقد جاءت اإلجابة بنعم 
يوجد في الوثائق الدولية الصادرة 
 (ICAO) من املنظمة العاملية املدنية
ما ينص على التنسيق والتعاون 
فيما بني قســــم املراقبــــة اجلوية 

ومراقبة معلومات الطيران.
  وعن البند السادس من السؤال: 
هل يوجد في كتيب خدمات احلركة 
اجلوية (MATS) الذي ينظم اجراءات 

 «الطيران المدني»: طالبنا «المواصالت» بمخاطبة «الخدمة المدنية»
  إلقرار زيادة العاملين في مراقبة المعلومات ممن لم تشملهم الكوادر والمزايا 

 د.وليد الطبطبائي 

 عادل الصرعاوي 

 شـــارك النائـــب د.وليـــد 
الطبطبائي في حفل االستقبال 
لســـفينة «مرمرة» الذي اقيم 
امـــس االحـــد ٢٦ ديســـمبر 
باسطنبول كما شارك في حفل 
االستقبال اآلالف من المواطنين 
االتراك والنشـــطاء االجانب 
الذين شـــاركوا في أســـطول 
قافلة «الحرية». كما اكد قرار 
الذي جاء بعد  المتحدة  األمم 
حادث الهجوم على أســـطول 
«الحرية» أنه مأساة انسانية 
تدور في غزة وأن الحصار غير 
قانوني وغير شـــرعي. وذكر 
ايضا نفس القرار ان اسرائيل 
قامت فجر يوم ٣١ مايو ٢٠١٠ 
باالعتداء على الســـفن، وقتل 
٩ مدنيين عـــزل، وجرح ٥٤ 
آخرين، ومصادرة ممتلكاتهم 
والمساعدات االنسانية وخطف 

الخارجية التركية السفن من 
اســـرائيل قامـــت مجموعات 
الجنائية بمعاينة  الشـــرطة 
السفن وجمع األدلة، وسلمت 
الســـفينة لمالكتها مؤسسة 
الغوث االنسانية (IHH) التي 
حافظت على الوضع االصلي 
للسفينة، ليكون شاهدا على 
الدمـــوي والجريمة  الهجوم 
السفينة  الشنعاء. كما عادت 
الـــى اســـطنبول  «مرمـــرة» 
الرصاص  في ذكرى عمليـــة 
المصبوب التي قامت اسرائيل 
بتنفيذها ضد اهل قطاع غزة 
والتـــي راح ضحيتهـــا ١٥٠٠ 
مدني بريء، وهكذا سيتم لفت 
اهتمام ونظر المجتمع الدولي، 
لما تقترفه اســـرائيل في حق 
االنســـانية وما اقترفته بحق 

مشاركي اسطول الحرية. 

المشاركين وتعذيبهم واساءة 
معاملتهم واعتقالهم تعسفيا 
وتحت تهديد السالح والقتل 
العمد، اضافة الى انتهاك القانون 
الدولي والقانون الدولي لحقوق 
االنسان. وبعد ان استرجعت 

 الطبطبائي شارك في استقبال سفينة «مرمرة»

 «الحركة الدستورية» تؤكد مشاركتها 
  في االستجواب ورفض السرية

 أكد المحامي أسامة الشاهين المسؤول اإلعالمي 
للحركة الدستورية اإلسالمية ان االستجواب 
فرصة حقيقية إلصالح االنحراف في أداء السلطة 
التنفيذية، وتمكين الشعب من سماع الحقائق 
مسؤولية اإلعالم الحكومي والخاص والحر، من 
خالل التغطيات الموضوعية والمهنية المسؤولة، 
كما انه واجب اعضـــاء مجلس األمة من خالل 
رفض سرية الجلســـة والحفاظ على علنيتها 

الواجبة والمستحقة.
  وشدد المسؤول االعالمي للحركة الدستورية 
االسالمية على ان اســـتجواب عضو البرلمان 
المنتخب والممثل عن األمة لرئيس مجلس الوزراء 
او اي من الوزراء يجب اال يكون مناسبة لتخوين 
الداعمين لالستجواب او التشكيك في وطنيتهم 

وحرصهم على الكويت، فتحقيق الصالح العام 
وصيانة مبادئ الدستور والحفاظ على كرامات 
الناس وحقوقهم القانونية واألساسية، على حد 

قول المحامي أسامة الشاهين.
  وجدد المسؤول اإلعالمي للحركة الدستورية 
اإلسالمية في ختام تصريحه على موقف الحركة 
المشـــارك في االستجواب والداعم له في اطار 
الموضوعية والمصداقية والبعد عن التشهير 
والشـــخصانية وهو ما تحرص عليه الحركة 
باستمرار في ممارساتها البرلمانية واالعالمية 
كافـــة، وتدعو جميـــع الفعاليات السياســـية 
واإلعالمية والصحافية النتهاجه وعدم االنجراف 
وراء اإلعالم الفاسد وصحف الفتن وموقظيها 

بحسب قول المحامي أسامة الشاهين. 

 د.محمد البصيري  د.معصومة املبارك 

 الشـاهين: المسـاءلة فرصـة حقيقية إلصالح 
أداء الحكومـة وتمكين الشـعب من سـماع الحقيقة


