الكندري« :املالية» ملزمة بصرف مزايا متقاعدي «كاسكو»
قال النائب الدكتور عبدالكرمي الكندري إن وزارة املالية ملزمة بقوة قانون رقم  2020-68املقر باملجلس السابق بصرف املزايا املالية ملتقاعدي شركة كاسكو فتنفيذ القانون ليس
خيارا ً لها وما يحصل من تعطيل لتشريع دخل حيز التنفيذ والتعذر بعدم وجود سيوله أو ضعف في إيرادات الشركة ال شأن للمتقاعدين به.
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عقد أمس في مجلس األمة حتت رعاية الغامن

مؤمتر متكني املرأة واألسرة يدعو إلى تضافر
جهود السلطتني إلقرار حقوق أبناء الكويتيات

ريا�ض عواد

مرزوق الغامن

دعا رئيس مجلس األم��ة مرزوق
ال���غ���امن ال��س��ل��ط��ت�ين التشريعية
والتنفيذية إلى وضع قضايا املرأة
على طاولة البحث والنقاش واحلوار
ال��دائ��م ،م��ؤك��دا ً أن امل���رأة الكويتية
أثبتت دوره��ا الفاعل واحليوي في
كافة مناحي البناء الوطني.
وق��ال الغامن في تغريدات على
حسابه الشخصي ف��ي «تويتر» «
مبناسبة ي��وم امل���رأة العاملي ال��ذي
يصادف يوم الغد ،حيث يحتفل فيه
العالم بأسره بعطاء املرأة ودورها
املفصلي ،أحيي املرأة الكويتية التي
ما انفكت تثبت عاما بعد عام ،دورها
الفاعل واحل��ي��وي في كافة مناحي

مسيرة البناء الوطني».
وأض��اف ال��غ��امن» ال يسعني في
ه��ذا ال��ي��وم ،إال أن أدع��و السلطتني
التنفيذية وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وك��اف��ة
مؤسسات املجتمع املدني إلى وضع
قضايا امل��رأة العالقة وغير املكتملة
على طاولة البحث والنقاش واحلوار
الدائم».
وذك���ر ال��غ��امن إن قضايا امل��رأة
ومتكينها من استكمال لعب دورها
الريادي في الكويت ليست ترفا فكريا
أو جهدا تنظيريا خارج السياق ،بل
هي ض��رورة قصوى تصب مباشرة
في دعم كل أوجه التنمية املستدامة
التي يطمح إليها املواطن الكويتي

احلميدي يقترح إحالل املواطنني
محل الوافدين في وزارات وجهات
الدولة السيادية خالل عام
أعلن النائب ب��در احلميددي عن
تقدمه باقتراح برغبة قال في مقدمته:
يعتبر اس��ت��ق��رار ال��دول��ة وحتقيق
حمايتها واألم����ن ال��ع��ام واخل���اص
فيها أس��اس البقاء ب��ل واحل��ي��اة في
ظ��ل زخ���م ال��ت��دخ�لات األج��ن��ب��ي��ة في
ش��ؤون��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة وال���ول���وج إل��ى
مرافقها احلساسة ذات البعد األمني
الشديد وسيلة لتهديد األمن وزعزعة
االستقرار ويؤثر أحياناً على أداء
بعض مرافق الدولة التي تسعى وفق
مسئولياتها في املجتمع وعلى أرض
الواقع لكفالة وحفظ النظام وحتقيق
األم��ن واالطمئنان ورفاهية السكان
والتي تتجلى صورها في الظروف
ال��ع��ادي��ة وب���ص���ورة أق��س��ى وأش��د
الظروف غير العادية واالستثنائية
وال��ت��ي يكون م��ن شأنها تهديدا ً من
ال��دول��ة بل ووج��وده��ا وعجز بعض
القطاعات عن حجب السري والهام
من املعلومات والبيانات التي تخضع
وفق طبيعتها ملستوى عالي وهام من
السرية على الغالب إذ لم يكون جميع
العاملني بالقطاع أو الوزارة أو الهيئة
محل هذه املعلومات.
واحل��ق��ي��ق��ة أن ال��ب�لاد واجهتها
مشكلة في هذا اخلصوص جتلت بأن
ال��غ��زو الغاشم عندما ك��ان البعض
م��ن ال��ع��ام��ل�ين غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي�ين في
ه��ذه اجل��ه��ات ه��م مصدر املعلومات
واإلرش�����اد ب��ل وال��ت��وج��ي��ه للقوات
وتدمير مرافق البالد.
وم���ع���اجل���ة مل��ث��ل ه����ذا امل��وق��ف
وغ��ي��ره ك��ان الب��د م��ن ال��وق��وف أم��ام
ظ��اه��رة توظيف وع��م��ل الكثير من
غير الكويتيني ف��ي م��راف��ق ال��دول��ة
املختلفة وعلى نحو خاص في كل من

بدر احلميدي

الديوان األميري – وزارة الداخلية
– جهاز أمن الدولة – وزارة الدفاع
– اجلهاز املركزي ملعاجلة أوض��اع
املقيمني بصورة غير قانونية – وزارة
اخلارجية – وغيرها من مرافق الدولة
السيادية .كان من الالزم إعادة بناء
ق��اع��دة م��ن البيانات لديها وحصر
ممارسة أنشطتها في أبناء الوطن من
حتقيق الكفاءة والسرية في العمل
وال��وف��اء في األداء إل��ى جانب إيجاد
اآلالف من الوظائف واألعمال ألبناء
الوطن .ونص االقتراح على اآلتي:
«قيام اجلهات املتخصصة بأجهزة
الدولة والوزارات السيادية وقطاعات
األمن والدفاع واخلارجية والديوان
األميري وغيرها مما ذك��ر باملبادرة
خالل سنة واح��دة بإحالل املواطنني
الكويتيني مكان املوظفني العاملني
الوافدين في تلك اجلهات ،ويستثنى
من ذلك العمالة املعاونة مع مراعاة
التأكيد على البعد األمني لهم قبل
تشغيلهم باجلهات املشار إليها

اجلمهور يسأل وزير التربية
عن أسباب عدم استغالل مبنى
مركز تطوير التعليم
تقدم النائب فايز اجلمهور بسؤال
برملاني لوزير التربية يستفسر فيه
عن أسباب حتميل امليزانية العامة
أعباء مالية إضافية دون مبرر بقيمة
إجمالية ( )967مليون دينار كويتي
عن تكلفة استئجار مكاتب للمركز
ال��وط��ن��ي لتطوير التعليم ،وذل��ك
نتيجة عدم االستغالل األمثل للمباني
املغلقة اململوكة للوزارة لالستعاضة
بها عن التكلفة اإليجارية ،وكذلك عدم
عرض موضوع العقد على اجلهات
الرقابية (ديوان احملاسبة  -اجلهاز
املركزي للمناقصات العامة  -إدارة
الفتوى والتشريع) للحصول على
موافقتها
كما استقسر عن اسباب تأجير
بعض املبانى احلكومية الشاغرة
لديها ألص��ح��اب امل���دارس اخلاصة
دون إج��راء مزايدة عامة للحصول
على أعلى عائد مالى وحتقيقاً ملبدأ
العدالة بني أصحاب املدارس اخلاصة

فايز اجلمهور

اذ قامت بتأجير مبنى روضة الفتح
احلكومية إلحدى الشركات التعليمية
اخل��اص��ة دون إج���راء م��زاي��دة عامة
مم��ا ت��رت��ب عليه إن��خ��ف��اض القيمة
اإليجارية وتفويت احلصول على
عائد مالى أعلى مليزانية الدولة .

حتت رعاية رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغامن اقامت جلنة شؤون
امل��رأة واألس���رة والطفل البرملانية
وب��ال��ت��زام��ن م��ع االح��ت��ف��ال باليوم
ال��ع��امل��ي ل��ل��م��رأة م��ؤمت��را بعنوان
«متكني امل��رأة واألس��رة» في مسرح
مبنى صباح األحمد باملجلس.
وق��ال رئيس جلنة ش��ؤون امل��رأة
واألس���رة النائب اس��ام��ة الشاهني
خالل كلمة افتتاحية إنه تقدم ومقرر
اللجنة ال��ن��ائ��ب ص��ال��ح املطيري
وعضو اللجنة النائب أسامة املناور
والنائبان د.حمد املطر ود.عبدالعزيز
الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل
الالئحة الداخلية ملجلس األمة بأن
تكون جلنة امل��رأة واألس��رة والطفل
من اللجان الدائمة ضمن التشكيل
ال��دائ��م ملجلس االم���ة ،وليس جلنة
م��ؤق��ت��ة  .وب�ي�ن ال��ش��اه�ين أن االمم
املتحدة اختارت عنوانا لهذا العام
(امل��رأة في القيادة حتقيق مستقبل
متساو في عالم كوفيد  ،) ١٩وتدعو
ف��ي ه��ذه املناسبة ك��اف��ة املنظمات
املدنية إلى رفع هذا الشعار وتطبيقه.
وأض��اف الشاهني إن قضايا امل��رأة
ك��ث��ي��رة وامل��خ��ت��ص�ين واملختصات
بها كثيرون ،كما أن هناك قضايا
كثيرة وشخصيات مهتمة وأن هناك
حت��دي��ات صحية وواق��ع��ا سياسيا
ملتهبا محليا وإقليميا ،لكن كما قال
العلماء «ما لم يدرك كله ال يترك جله
« و قد ارتأينا أن نقيم الفعالية ولو
بعدد محدود وقضايا محدودة وأن
نقدم شيئا.
وأوضح أن املؤمتر يضم  3قضايا
وحلقات نقاشية األولى سيترأسها
النائب صالح املطيري وتتناول
م��وض��وع حقوق أب��ن��اء الكويتيات
وه��م شريحة كبيرة تصل ال��ى 20
أل��ف مواطنة تنقصنا فيها األع��داد
والتشريعات وهناك فقط ق��رارات
إدارية مبسمى مرسوم أميري أو قرار
وزاري  ،ولكن ليس هناك تشريع
يحمي حقوق املواطنة املتزوجة من
غير الكويتي  ،لذلك فإن حقوق هذه
املواطنة واآلراء املختلفة حولها هو
عنوان احللقة النقاشية األولى.
وأش���ار إل��ى أن احللقة الثانية
سوف تكون برئاسة النائب أسامة
امل��ن��اور وت��ن��اق��ش امل���ادة  135من
قانون اجل��زاء الكويتي وهذه املادة
تعرف لدى العامة بجرائم الشرف
والتي عليها لغط كبير ،مشيرا إلى
أن��ه س��وف يكون في دور االنعقاد
االول معاجلة تشريعية أو تعديل
وسيتضح هذا األمر من خالل احللقة
النقاشية .
وأض���اف الشاهني أن املوضوع
األخير هو موضوع التمكني الثقافي
والتربوي  ،حيث إن األسرة واملرأة
يواجهان حتديات كبيرة في عالم
املعلومات واالتصاالت الذي نعيشه
 ،ك��ي ن��رق��ي ون��ق��وي ونحمي هذه
األسرة تربويا وثقافيا.
وق���ال ال��ش��اه�ين «زودن����ا رئيس
مجلس األمة م��رزوق الغامن بكتاب
بتكرمي جميع احملاضرات وإدارات
اجللسات وبعض املنظمني .

العنف االسري

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت م��س��ت��ش��ارة
اللجنة د .هيلة املكيمي إن جلنة
املرأة واألسرة تفاعلت مع هذا اليوم
املميز وهو اليوم العاملي للمرأة من

اسامه الشاهني

خالل مؤمتر متكني امل��رأة ،الفتة إلى
أن امل��س��اواة بني امل��رأة والرجل هي
قاعدة أساسية لعالم مساهم مزدهر
مستدام.
وأضافت أن األمم املتحدة أطلقت
تقريرها فيما يخص أوض��اع املرأة
خ�لال جائحة ك��ورون��ا ،مبينة أن
ه��ن��اك س��ي��دة م��ن ك��ل خ��م��س نساء
ت��ت��راوح أعمارهن ما بني  15و49
عاما يتعرضن للعنف اجلسدي.
ولفتت إل��ى أن اجل��ائ��ح��ة أث��رت
سلبيا على النساء امل��وج��ودات في
ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة ف��ي ال��رع��اي��ة
الصحية ،موضحة أن هناك 60%
م��ن ال��ن��س��اء يعملن ف��ي االقتصاد
غير الرسمي ،وكل ذلك كانت املرأة
الضحية األكبر خالل هذه اجلائحة.
وأكدت أنه بناء على كل ذلك جاءت
األمم املتحدة لتؤكد أن ه��ذا العام
هو عام القيادة للمرأة في مواجهة
كوفيد .19
وبينت أن الكويت دولة صانعة
للسالم العاملي وفاعلة على كافة
األص���ع���دة ال��رس��م��ي��ة م���ن خ�لال
الدبلوماسية والعمل اخليري ،مبينة
أن إجن��ازات الكويتيني في مساعدة
ال��دول��ة املنكوبة أصبحت بصمة
نفتخر بها.
وأش��ارت إل��ى أن الكويت وافقت
على كافة االتفاقيات اخلاصة بدعم
امل���رأة ومتكينها م��ن خ�لال اتفاقية
سيداو أو القرار األممي رقم 3025
اخلاص باملرأة واألمن والسالم.
وق��ال��ت إن امل���رأة الكويتية في
 2020ل��م تكن استثناء أو حالة
مختلفة بل أثبتت أنها ق��ادرة على
ال��ع��ط��اء واملساهمة ف��ي الصفوف
األمامية واألمنية واخلدمات ،وهو
عام مميز للمرأة ،بحيث استكملت
كامل حقوقها مع تعيينها قاضية.
وأض��اف��ت أن امل����رأة الكويتية
استطاعت الوجود في كافة السلطات
احلكومية ويبقى اآلن التمكني ،آمله
أن يكون ذلك بداية حقيقية للتمكني،
ثم قضية التشريع املناط بها نواب
األم���ة .ولفتت إل��ى أن امل��رأة قضية
مجتمعية تستحق الدعم املجتمعي
وي��ج��ب أن ت��أخ��ذ حقوقها بشكل
مجتمعي وليس بشكل فردي ،مبينة
أن الكويت اآلن تتجه إل��ى قضايا
التنمية واالقتصاد ولديها رغبة في
تنويع مصادر الدخل ومن خالل ذلك
جند أن امل��رأة محور رئيس ومفتاح
حقيقي لإلصالح والتنمية.
وأش��ادت املكيمي بالدعم النيابي
لتمكني امل���رأة ،مثمنة سعة صدر
شركائنا ال��رج��ال ال���ذي يقدمون

د.هيلة املكيمي
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منوذجا رائعا للمشاركة املجتمعية،
مبا يجسد التزام الكويت باالتفاقيات
كافة

حقوق ابناء الكويتية

وخ��ل��ص��ت اجل��ل��س��ة األول����ى من
مؤمتر (متكني امل��رأة واألس��رة) بعد
مناقشتها قضية (توظيف أبناء
الكويتية) إلى أهمية تضافر جهود
السلطتني لتفعيل القوانني اخلاصة
بحقوق أبناء الكويتية ،والتركيز
على تعزيز االستقرار األسري للمرأة
الكويتية بصفة عامة.
وجاءت تلك اجللسة ضمن مؤمتر
متكني امل��رأة واألس��رة وال��ذي تقيمه
جلنة املرأة واألسرة والطفل برعاية
رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن
في مسرح مجلس األمة بالتزامن مع
اليوم العاملي للمرأة.

مواكبة القوانني

وث��م��ن رئ��ي��س اجل��ل��س��ة النائب
د .صالح املطيري إجن���ازات امل��رأة
الكويتية املمتدة منذ نشأة الدولة
ق��ائ�لا « ال مي��ك��ن أن ن��وف��ي امل���رأة
الكويتية حقها وإجن��ازات��ه��ا وما
قدمته للوطن واملجتمع وما حققته
إلى جانب الرجل منذ نشأة الدولة
إلى يومنا هذا».
وقال املطيري إن « األسرة املسلمة
ت��ق��وم ع��ل��ى أس���س ق��وام��ه��ا ال��دي��ن
واألخالق وحب الوطن ،مؤكدا أهمية
مواكبة القوانني لنصوص الدستور

الكويتي ال��داع��م لتقوية أواصرها
وحماية األمومة والطفولة».
وأش���ار إل��ى استحقاقية امل��رأة
تخصيص يوم عاملي لها يعنى من
خالله العالم كله بتسليط الضوء
على إجن��ازات��ه��ا وعطائها ال���ذي ال
ينضب.
وبني أنه على الصعيد الكويتي
ف��ب��رغ��م اه��ت��م��ام ال���دول���ة وح��رص
مؤسساتها على املساواة والعدالة
االجتماعية إال أن ه��ن��اك معاناة
تعيشها امل��رأة الكويتية املتزوجة
م��ن غير كويتي وم��ا يترتب على
ه��ذه امل��ع��ان��اة م��ن تأثير بالغ على
األسرة كاملة ،مؤكدا أهمية اجلانب
التشريعي كمرتكز رئيس لرفع هذه
املعاناة.

توريث البيت

بدورها اعتبرت املتحدث الرئيس
في اجللسة رئيسة فريق كويتيات
بال حدود د .أماني العيسى أن وضع
املرأة املتزوجة من غير كويتي متغير
بتغير القوانني.
وأض��اف��ت أنها كانت متنح بيتاً
ح��ك��وم��ي�اً م��ن هيئة اإلس��ك��ان وأن
زوج��ه��ا يجنس ب��ش��ه��ادة الشهود
أم��ام مختار املنطقة ولكنها اآلن ال
تستطيع.
وأش��ارت إلى أن امل��رأة الكويتية
حاليا ال متثل رب أسرة وال تستطيع
طلب اإلس��ك��ان وال ص��رف ع�لاوات
الزوجية واألوالد وبدل اإليجار ولم

يفعل قانون أولوية توظيف ابناء
الكويتيات .ولفتت إل��ى أن هناك
مشكلة تتمثل في عدم استطاعة املرأة
توريث البيت ألبنائها حيث يجبر
أبناؤها على بيع البيت بعد سنة
واح��دة من وفاتها ،مشيرة إل��ى أن
ابناء الكويتيات ال يتم توظيفهم أو
يوظفون برواتب متدنية ومينحون
إق��ام��ات مل���دة س��ن��ة واح����دة وليس
 5سنوات كما في السابق وهناك
ت��خ��وف م��ن األم��ه��ات م��ن التسفير
اإلداري ألبنائهم.
وتساءلت كيف البن الكويتية أن
يكون رب أسرة ويفتح بيتا براتب
 250دي��ن��ارا ،مؤكدة أن ه��ذا األمر
يخلق متييزا بني أفراد املجتمع.
وأشارت إلى أن أبناء الكويتيات
يبلغ ع��دده��م  20أل��ف��ا ،ج��زء منهم
ول���ي���س ج��م��ي��ع��ه��م ي��ح��ت��اج إل��ى
التجنيس ،معتبرة أن هناك ضغوطا ً
نفسية يتعرض لها أبناء الكويتيات
وأمهاتهم.
وأك���دت أن ال��رج��ل ال��ذي يشارك
في خسارة الكويتيات حقوقهن هو
شريك بهذه اجلرمية ،الفتة إلى أن
أبناء الكويتيات وصلوا إلى مرحلة
املطالبة بطالق أبويهم للحصول
على اجلنسية وهذه كارثة من ناحية
دينية وإنسانية.
وفي ختام مداخلتها أكدت العيسى
أن املرأة متثل أكثر من نصف املجتمع
وق��ام��ت ب��دوره��ا ع��ل��ى أك��م��ل وج��ه
وواجب احلكومة جتاهها أن تنصفها
ومتنحها حقوقها.
ب��دوره��ا تساءلت الناشطة في
حقوق املرأة ومؤلفة القصص سارة
املكيمي كيف يكون الرجل وامل��رأة
متساويني في القانون واحلقوق ،إذا
كانت املرأة الكويتية تعاني وحدها
م��ن م��خ��اوف ت��رت��ب��ط مبستقبلها
ومستقبل ابنائها؟
واعتبرت املكيمي في تعقيبها أن
جائحة كورونا عرت بصورة كبيرة
املركز القانوني الظالم واملجحف
ألبناء الكويتيات واملرأة الكويتية.
وأش���ارت إل��ى أن ه��ن��اك قصصاً
م��أس��اوي��ة ح��دث��ت أث��ن��اء اجلائحة
ألمهات كويتيات أبناؤهن عالقون
ف��ي اخل���ارج ،معتبرة أن املواطنة
وحقوقها غائبة عن املشرع وتعاني
تهميشا م���ع أب��ن��ائ��ه��ا واس��رت��ه��ا
وصحتها النفسية واالجتماعية.
ولفتت إلى أن هناك إقامات ألغيت
ألب��ن��اء الكويتيات ،م��ؤك��دة أن هذا
مطلب دس��ت��وري وش��رع��ي ستتم
املطالبة ب��ه إل��ى ي��وم ال��دي��ن وهو
جتنيس أبناء الكويتيات.

العارضي يسأل وزيري املالية والشؤون حول موظفي اجلمارك والكراسي املتحركة
وج��ه النائب مساعد العارضي
في تاريخ  2021/3/2سؤالني إلى
كل من وزير املالية ،ووزير الشؤون
االجتماعية وزير األوقاف والشؤون
اإلس�لام��ي��ة ف��ي احل��ك��وم��ة السابعة
والثالثني السابقة ،ونصت األسئلة
على ما يلي:
ن��ص ال��س��ؤال إل��ى وزي���ر املالية
خليفة ح��م��ادة على م��ا يلي :يرجى
إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1م��ا األس���س وامل��ع��اي��ي��ر التي
وضعتها اإلدارة العامة للجمارك
لتشجيع وحتفيز موظفي اجلمارك
لضبط املمنوعات؟
 - 2ما آلية منح املكافآت ملوظفي
اجل���م���ارك ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى عمليات
ضبط كميات كبيرة من املمنوعات
مبجهودهم الشخصي؟
 - 3هل صرفت مكافآت مالية من
مجلس ال����وزراء ملوظفي اجل��م��ارك
القائمني على ضبط كمية كبيرة من

املمنوعات بلغت خمسة ماليني قرص
(ك��ب��ت��اج��ون) امل��خ��در ف��ي أغسطس
 2019أس��وة بنظرائهم ممن قاموا
بضبطيات مماثلة؟ إذا كانت اإلجابة
النفي ،فيرجى ذكر األسباب.
 - 4ه��ل صرفت مكافآت ملوظفي
اجل��م��ارك خ�لال ال��س��ن��وات اخلمس
امل���اض���ي���ة؟ إذا ك���ان���ت اإلج���اب���ة
اإلي��ج��اب ،فيرجى ت��زوي��دي بكشف
بأسماء املكرمني ون��وع الضبطيات
وتواريخها.
و نص السؤال إلى وزير الشؤون
االجتماعية وزي��ر األوق���اف عيسى
الكندري على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1ك��م ك��ان��ت امل��ي��زان��ي��ة املالية
السنوية املرصودة لصرف الكراسي
املتحركة في عهد املدير احلالي واملدير
السابق للهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة؟ وكم عدد املستفيدين الذين
تسلموا الكراسي املتحركة في عهد

مساعد العارضي

املدير احلالي واملدير السابق للهيئة؟
 - 2م���ا آل��ي��ة جل��ن��ة ال��ك��راس��ي
امل��ت��ح��رك��ة ف��ي اخ��ت��ي��ار ال��ك��راس��ي
الطبية؟ وه��ل يكون االختيار وفقا
للمقاييس ال��ع��امل��ي��ة م��ن مهندس
مختص بأجهزة طبية؟ إذا كانت
اإلجابة اإليجاب ،فيرجى تزويدي

بكشف بأسمائهم ومؤهالتهم.
 - 3بخصوص أع��ض��اء اللجان
الطبية الذين عينوا من الهيئة هل
ميلكون شهادات علمية مختصة في
جتليس ذوي اإلع��اق��ة ف��ي الكرسي
املتحرك؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب،
فيرجى ذكر شهاداتهم املختصة.
 - 4هل يوجد في اللجنة الفنية
من يختص بالتخصصات التالية؟
م���ع ت���زوي���دي ب��ك��ش��ف بأسمائهم
وشهاداتهم.
 مهندس معدات طبية هندسة إعادة تأهيل تقنية مساعدة أخ���ص���ائ���ي جت��ل��ي��س ذوياحتياجات خاصة.
 - 5م��ا ت��وق��ي��ت ع��م��ل امل��ق��اس��ات
والتجارب من جلنة الكراسي املتحركة
لذوي اإلعاقة؟ وهل يتعارض عملهم
في وزارة الصحة مع الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة في التوقيت؟

وما املبالغ املالية التي تصرف لهم
من الهيئة؟
 - 6هل رفعت قضايا ضد الهيئة
من ذوي إعاقة وكسبوا حكما مبنح
حق اختيار الكرسي املناسب للمعاق
بنفسه؟
 - 7كم عدد الكراسي التي لم تتسلم
من قبل ذوي اإلعاقة؟ مع ذكر األسباب
وما يثبت ذلك من أوراق رسمية.
 - 8إحصائية باملنتجات من
ال��ك��راس��ي املتحركة امل��ق��دم��ة من
جميع ال��ش��رك��ات م��ع بيان سبب
قبولها أو رفضها ومتييزها على
الشركات األخرى وذلك منذ تولي
مدير الهيئة احلالي.
 - 9هل أبرم عقد مباشر بني الهيئة
والشركات لشراء الكراسي املتحركة؟
إذا كانت اإلجابة اإليجاب ،يرجى ذكر
املبالغ وعدد الكراسي املتحركة؟ إذا
كانت اإلجابة اإليجاب ،فيرجى ذكر
أسماء املتسلمني من ذوي اإلعاقة.

