
 12  محليات  االربعاء  ١٦  سبتمبر  ٢٠٠٩   

∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG
GAÉ°ùe 12 – GAÉ°ùe 8 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 10 øe :πª©dG ó«YGƒe

24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

¿Éæ°SC’G IOÉ«Y
∞«°UÉf ¿RÉ`e .O¿Gô`ªY ó`ªfi .O

Qõ«∏dGh ájó∏÷G IOÉ«Y
 240 

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

عروض وخصومات خاصة جد�

9
4

3

 أسألي عن
الـرولـــر

30% 

π«ªŒh Qõ«d - á«∏°SÉæJ - ájó∏L

22621126 ‹ƒM Iô°ûÑ∏d êÓY πªY óæY ôJƒ«ÑªµdÉH Iô°ûÑdG ¢üëa ÉfÉ›

 مساعد مندني 

 املشاركون في اجلمعية العمومية لنقابة املهندسني

 نقابة المهندسين شكلت مجلس إدارتها وتطالب «الشؤون» بالموافقة على اإلشهار

 أبلغ نحو ٥٠ مهندســــا ومهندسة من املهندســــني الكويتيني وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل اشهارهم نقابة املهندس الكويتي في كتاب 
وجهــــوه الى الوزارة االثنني املاضي انه بنــــاء على كتابهم املوجه الى 
وزارة الشؤون االجتماعية في ٢٣ مارس املاضي وطبقا للمادة ٢٠ من 
نظام اشهار النقابات فقد عقدت اجلمعية العمومية التأسيسية لنقابة 
املهندسني الكويتية اجتماعها األول مساء يوم الثالثاء املاضي مبقرها 
املؤقت بحضور نحو ٥٠ مهندسا ومهندسة وقد قررت اجلمعية العمومية 
التأسيسية تشكيل مجلس إدارة النقابة من املهندسني: م.محمد غالب 
غالب البصيص ـ رئيسا، م.فؤاد خليل ميرزا ـ وكيال للرئيس، م.انور 
محمد النعار ـ أمينا للسر، م.عذاري غازي العتيبي ـ أمينة للصندوق 
وعضوية كل من: م.هيثم احمد الكندري، م.بدر عبيد الرشيدي، م.عبداهللا 

محمد االستاذ، م.هنادي خالد احلاي، م.احمد حميد بهمن.
  واكد رئيس النقابة م.محمد البصيص في تصريح له بهذه املناسبة، 
ان مجلس النقابة ســــيقوم باستكمال اشــــهار النقابة من خالل وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل ووفقا لألنظمة والقوانني املعمول بها في 
الكويت، مؤكدا ان النقابة تهدف الى متثيل املهندسني الكويتيني داخل 
وخارج الكويت والدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم واملساهمة في تفعيل 
دورهم في التنمية املجتمعية على كافة املســــتويات، وانها ســــتعمل 
وفق القوانني واالنظمة املعمول بها وانه يحق للمهندســــني الكويتيني 
ان يكون لهم نقابة متثلهم اسوة بزمالئهم املهنيني الذين قاموا بإشهار 
نقابات خاصة بهم، موضحا ان ابواب االنتساب واملشاركة في النقابة 
مفتوحة جلميع املهندسني واملهندسات العاملني في مختلف املؤسسات 
من القطاعني العام واخلاص، بعيدا عن االنتماءات السياسية الطائفية 
والقبلية واحلزبية. ودعا رئيس النقابة وزارة الشــــؤون الى التجاوب 
مع النقابة واعتماد انشائها مؤكدين انها ستساهم وتعزز دور احلركة 
النقابية محليا وعامليا، كما ستساهم في تفعيل الدور السياسي للمهندس 
الكويتي على مختلف املستويات وتعزز صورة الكويت كدولة داعمة 
حلركات ومنظمات املجتمع املدني ومساهمة في تعزيز حقوق االنسان 

في املنطقة والعالم. واضاف: ان مجلس االدارة يعكف على اعداد مسودة 
النظام الداخلي للنقابة والئحة العمل الداخلية، مؤكدين انها ســــتعمل 
وفق االنظمة والقوانني في الدفاع عن احلقوق املادية واملعنوية ألعضاء 
النقابة بغاية حتسني اوضاعهم وانها ستساهم بشكل مباشر في استقرار 
العمل وحتقيق احلماية االجتماعية للمهندسني بالتنسيق مع النقابات 

واالحتادات العاملة في البالد والعالم.
  واكد م.البصيص ان النقابة ستسعى جاهدة ايضا للمحافظة على 
فاعلية املهنة الهندسية وضمان حرية املهندسني في اداء رسالتهم مع 
احملافظة على اخالقيات املهنــــة ومبا يتواءم وعادات وتقاليد املجتمع 
الكويتــــي عموما، من خالل تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر 
الهندسي، مبا يحقق التقدم واملســــاهمة في تطوير البالد واملهنة معا 
باالضافة الى تنشــــيط ووضع البحوث الهندســــية وتشجيع القائمني 
على الشؤون الهندسية على البحث العلمي ومن خالل عقد املؤمترات 

وورش العمل الفنية. 

 البصيص رئيسًا وميرزا وكيًال للرئيس والنعار أمينًا للسر والعتيبي أمينًا للصندوق

 مندني: مستمرون في حملة فرحة 
رمضان ورفعنا األحكام عن ٨٠ امرأة

 كشف رئيس جمعية التكافل 
مساعد مندني عن إطالق اجلمعية 
سراح ٥٠ سجينا ومساعدة ١٩٤ 
اسرة من أسر السجناء خالل شهر 
رمضان املبـــارك هذا إلى جانب 
بعض احلاالت اإلنسانية مببلغ 
جتاوز الــــ ٤٢ ألف دينار، وقال 
مندني في تصريح صحافي ان 
اجلمعية منذ بداية حملة فرحة 
رمضان التي بدأت في ٢٠٠٩/٦/١٥ 
وتستمر حتى ٢٠٠٩/١٠/١٥ ساعدت 
١٨٥ حالة من السجناء واملوقوفني 
من الرجال والنساء وقامت برفع 
الضبط واإلحضار عن ٨٠ امرأة 
كما ساعدت ١٦١ موقوفا من الرجال 
في توقيف اإلبعاد ومت ترحيلهم 
بالتعاون مع وزارة الداخلية بعد 
دفع الغرامـــات عنهم. واوضح 
أنهم قاموا بتوعية املجتمع من 
مخاطر الديون بتوزيع كتيبات 
وبروشورات على جميع املناطق 
لتجنب الكفاالت وعمل التوكيالت 
والتي رمبا تســـتغل استغالال 
غير صحيح يوصل صاحبه في 
النهاية الى السجن، مؤكدا على 
أن اجلمعية مستمرة حتى نهاية 
احلملة إلكمال مسيرة هذه الفرحة 
حتى تؤتي ثمارها وحتقق جميع 
األهداف التي وضعت لتلك احلملة، 
وأشـــاد مندني بوزير الشؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل د.محمد 
العفاســـي على دعمه املســـتمر 
وتشجيعه للعمل اخليري وجميع 
اجلمعيـــات العاملـــة عليه في 
الكويت، كما وجه الشكر ألعضاء 
الصندوق املشـــترك من جميع 

الوزارات والهيئات احلكومية على 
تعاونهم املستمر مع اجلمعية في 
اإلسراع واملساهمة بإطالق سراح 
الشهداء للم شمل األسر الفتا إلى 
أن جمعية التكافل هي اجلمعية 
الوحيدة التي أشركت الوزارات 
واملؤسسات واجلهات احلكومية 
املعنية في عملها مما أضفى على 
عمل اجلمعية الشفافية الكاملة 
وجعلها أهال للثقة. وناشد مندني 
األخوة احملسنني الكرام وشركاتنا 
الوطنية واالخوة التجار مد يد 
العون لهـــذا العمل اإلنســـاني 
جلمع شمل األسر ورفع الضبط 
واإلحضار عن أخواتنا النســـاء 
كي تســـتقر أمورهن وحياتهن 
الطبيعيـــة ويكـــون مكانهـــن 
الصحيح في بيوتهـــن لرعاية 
أسرهن. ولالستفسار عن عمل 
اجلمعية ميكـــن االتصال على 
اخلطوط الساخنة ٩٤٠٦٤٠٦٠/١ 

أو ٢٤٨٣٤٤١٤ و٢٤٨٢٧٨٤٧. 

 جمعية التكافل أطلقت سراح ٥٠ سجينًا


