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أكد أنها دعوة إلشراك القطاع الخاص في التنمية

الفوزان: تأسيس الشركة المساهمة 
إلنشاء البيوت منخفضة التكاليف العام المقبل

القاهرة ـ كونا: اعلن مدير عام 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
م.علي الفوزان امس عن تأسيس 
شركة مساهمة عامة النشاء بيوت 
منخفضة التكاليف وذلك في الربع 
االول من العــــام املقبل مؤكدا ان 
املؤسســــة تســــعى من وراء هذه 
الى تخفيــــض االنتظار  اخلطوة 
للحصول على الرعاية الســــكنية 

الى اقل فترة ممكنة.
وقــــال الفوزان فــــي تصريح 
لـ »كونا« على هامش مشــــاركته 
فــــي اجتماعــــات اللجنــــة الفنية 
االستشارية ملجلس وزراء االسكان 
العرب ان تأســــيس هذه الشركة 
يأتــــي بدعم وتوجيهات من نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
االقتصادية ووزير االسكان ووزير 

التنمية الشيخ أحمد الفهد.
واضاف ان الهدف من انشاء هذه 
الشركة يعد دعوة الشراك القطاع 
اخلاص في التنمية وانشاء املدن 
االسكانية موضحا ان هذه الشركة 
خصصت 50% من اسهمها للقطاع 
العام واكتتاب املواطنني فيها في 
الـــــ 50% االخرى  حني خصصت 
للقطاع اخلاص وتقوم وفق نظام 

الـ »بي.او.تي«.
واعتبر الفوزان ان تأســــيس 

وكذلك مدينة املطالع وتضم 18 ألف 
وحدة سكنية باالضافة الى املرافق 

العامة والبنى التحتية والطرق.
الهــــدف من وراء  واوضح ان 
هذه الشركات هو مساهمة القطاع 
اخلاص واملواطنني ودعمهم املشاريع 
االسكانية وذلك لالسراع في حل 
القضية االسكانية وتقليل فترات 
االنتظار بيد انه اكد أنه ليس هناك 
حد لالنتهاء من القضية االسكانية 
لالستمرار في تكوين اسر جديدة 

وحاجتهم للرعاية السكنية.

هذه الشركة سيكون نواة النشاء 
شركات اخرى مماثلة تطرح اسهمها 
للمواطنني والقطاع اخلاص بنفس 
الذي يعطي فرصة  النسبة االمر 
حقيقية الشــــراك شركات القطاع 
اخلاص في عملية البناء والتعمير 
فضال عن خلق شعور لدى املواطنني 

مبلكيتهم لتلك املشاريع.
واشار في هذا السياق الى انشاء 
شركات مماثلة اخرى لبناء مدن 
اســــكانية اخرى كمدينة اخليران 
وحتتوي على 33 ألف وحدة سكنية 

م.علي الفوزان مشاركا في اجتماع اللجنة الفنية ملجلس وزراء االسكان العرب

»السكنية« تدعو أصحاب الطلبات للتخصيص لهم 
بمدينتي صباح األحمد وشمال غرب الصليبخات

حمد العنزي
دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية املواطنني 
اصحاب الطلبات االسكانية والراغبني في احلصول 
على قس��ائم حكومية في مدينتي صباح االحمد 
وش��مال غرب الصليبخات الى مراجعتها للنظر 

في طلبات التخصيص لهم.
وقالت املؤسس��ة في بيان صحافي امس انها 
تدعو اصحاب الطلبات االسكانية حتى تاريخ 30 
سبتمبر من عام 1998 للتخصيص لهم في مدينة 
صباح االحمد بينما تشمل الدعوة اصحاب الطلبات 

حتى تاريخ 30 سبتمبر 1993 للتخصيص مبدينة 
شمال غرب الصليبخات. واوضحت انها ستبدأ في 
استقبال املراجعني اعتبارا من 26 من الشهر اجلاري 
مشددة على ضرورة احضارهم املستندات الرسمية 
اخلاصة بهم الس��يما من اج��روا معامالت تغيير 
اسم من الرجال والنساء. واضافت ان املستندات 
الرسمية الصحاب الطلبات تتمثل في البطاقة املدنية 
لرب االسرة وافرادها وشهادة راتب حديثة وكتاب 
حديث من بنك التسليف واالدخار وشهادة سجل 

عقاري حديثة.

عاشور: نظام الدوام الجديد للبنوك غير مدروس
دعا رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور بنك 
الكويت املركزي الى اعادة النظر في تعميمه للبنوك بشأن نظام ساعات 
الدوام اجلديد الذي بدأ العمل به في االسبوع االخير من شهر سبتمبر 
املاضي. واكد عاش��ور في تصريح صحافي ان هذه الدعوة تأتي على 
خلفية ما اس��فر عن هذا النظام اجلديد من مشاكل والتباس في الفهم 
بعد ان بدأت ادارات عمل البنوك، وكل منها حس��ب هواها ومفهومها، 
تطبيقه مبا يناسبها دون االعتبار الوضاع وظروف املوظفني وحراك 
العمل العام في البلد وما س��بق وان حذرت منه النقابة حني اكدت في 
مجمل مراسالتها واتصاالتها مع البنك املركزي واحتاد املصارف على 
اهمية ان يكون دوام عمل البنوك في جميع املراكز الرئيسية والفروع 
سواء في الس��كني او التجاري محددا بفترة واحدة من 7:30 صباحا 
الى 3:30 مساء اال انه ولالسف � على حد تعبيره � مت جتاهل مثل هذا 
املطلب لتأتي نتيجة التطبيق مخالفة للمقصد ولقانون العمل رقم 38 
لس��نة 1964 وايضا وملجمل القرارات الوزارية املنظمة لساعات العمل 
االضافي. وقال عاشور ان النقابة العامة للبنوك وباعتبارها لسان حال 
جمي��ع املوظفني والعاملني في البنوك واملعبرة مبواقفها ومطالبها عن 

مشاكلهم وهمومهم حتمل كال من البنك املركزي واحتاد مصارف الكويت 
املسؤولية ازاء ما اسفر عن تطبيق نظام الدوام اجلديد من مشاكل وآثار 
وظيفية ادارية ونفس��ية سلبية طالت معظم موظفي البنوك. واوضح 
بقوله ان التصنيف الذي جاء به نظام الدوام اجلديد لفروع البنوك بني 
ما هو سكني وجتاري فتح باب االجتهادات حتى بات كل مجلس ادارة 
بنك يحدد بنفسه نطاق عمل فروعه مبا لديه من قناعة، مشيرا في ذلك 
الى املفاجأة التي احدثها النظام اجلديد والذي اعطى احلق للبنوك في 
افتتاح بعض من فروعها مساء كل يوم خميس في الوقت الذي لم تكن 
اداراتها مهيئة ملثل هذا االمر وفيما عدا ذلك اللبس والغموض الذي متت 
مالحظت��ه بوضوح واثار حوله العديد من االنتقادات املتعلقة بالكيفية 
واالج��راء الذي اتخذته البنوك بافتتاح فوعه��ا داخل مجمع الوزارات 
حتى الس��اعة 3:30 مساء بينما املجمع يغلق ابوابه امام املراجعني عند 
الس��اعة 2 ظهرا وهو االمر الذي يدلل بكل وضوح على حال التخبط 
وسوء الفهم للتطبيق وعلى ان هذا النظام قد مت وضعه دون ان يحاط 
بالدراس��ة الصحيحة التي حتد من املش��اكل املترتبة على تطبيقه وما 

ميكن ان ينجم عنه من اجتهادات هوائية ومصلحية.

حّذر من تجاهل تطبيق كوادر الموظفين في وزارات الدولة

المتلقم: اعتصام العاملين في »التطبيقي«  شرارة لإلضرابات

مجلــــس ادارة نقابة العاملني في 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
بندر النصافي ديوان اخلدمة املدنية 
بسرعة اقرار كادر خاص باداريي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب أسوة بزمالئهم العاملني 

في جامعة الكويت.
 وقــــال النصافي في تصريح 
صحافــــي ان حجب الــــكادر عن 
االداريــــني العاملني في التطبيقي 
يعد ظلما كبيرا وقع عليهم نتيجة 
لقيامهم بأعمال تضاعف ما يقوم 
به نظراؤهم فــــي اجلامعة وذلك 
بسبب ارتفاع عدد الطلبة الدارسني 
لديهم. واضاف ان نقابة العاملني 
في وزارة األوقاف تقف صفا واحدا 
مع مطالبات نقابة التطبيقي التي 
تندرج حتت مظلة االحتاد العام 
لعمال وموظفــــي الكويت والذي 
تفاعــــل بــــكل اعضائه مــــع هذه 
املطالبات املشروعة لهذه الشريحة 
من املوظفني االداريني العاملني في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. 
وتابع النصافي: ان ما يهم العاملني 
في التطبيقــــي ال يقل اهمية عن 
اهتمامــــات العاملني فــــي وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية االمر 
الذي جعلنا كنقابيني نتفاعل مع 
هذه املطالبات التي سنبقى داعمني 
لهــــا حتى تقر ويأخذ كل صاحب 
حق حقه ولنجسد من خالله اهداف 
التي تدعو جميع  النقابي  العمل 
العاملني فــــي الوزارات والهيئات 
احلكومية للتقارب كاجلسد الواحد 
الذي اذا اشتكى منه عضو اشتكى 

باقي االعضاء.
وقال ان نقابة االوقاف والشؤون 
االسالمية اخذت على عاتقها الدفاع 
عن حقوق ومكتسبات املوظفني 
في الــــوزارة والتعاون والتفاعل 
مع كل املشاكل التي يعاني منها 
جميع العاملني في ميادين العمل 
االخرى ألن مجلس االدارة لن يترك 
شــــاردة او واردة اال وثار للدفاع 
عنها احقاقا للحق واقرارا للحقوق 
التي يجب ان تنتزع من اجلهات 

الرسمية في الدولة.

القــــرارات تدفع باقــــي العاملني 
بالوزارة الى التذمر وتأزمي املوقف 

في جميع قطاعات الدولة«.
واضاف املتلقم: ونحن باالحتاد 
الوطني ســــبق ان ناشدنا سمو 
رئيس مجلس الــــوزراء للتدخل 
الســــريع من اجــــل تطبيق هذه 
الكــــوادر املعطلة منــــذ اكثر من 
خمس سنوات ولم يطبق اي منها، 
واآلن نناشده مرة اخرى من اجل 
ابنائه املوظفني والعاملني بجميع 
وزارات الدولة والهيئات احلكومية 
لتطبيق الكوادر املعطلة مبجلس 
اخلدمة املدنية وعدم التفرقة بني 
الوزارات والهيئات علما ان  هذه 

طبيعة عملها  واحدة.
املتلقــــم تصريحه  واختتــــم 
الكوادر عدالة،  ان املســــاواة في 
وتطبيقهــــا بعيدا عــــن املزاجية 
واحملسوبية على جميع الوزارات 
هو اساس العدل واالرتقاء بالعمل 

ومكافحة الفساد االداري.
وفي هذا االطار، طالب رئيس 

نخطو هــــذه اخلطوة، فقد التقت 
العديد من املســــؤولني  النقابات 
بالدولــــة ولكــــن ال نحصــــل اال 
على وعــــود فقط، ويخرج علينا 
مجلس اخلدمة باعتماد كادر وزارة 
اخلارجيــــة دون غيرها، وهذا ما 
يدفعنا للتساؤل: ملاذا وزارة بعينها 
يتم تطبيق كادر خاص بها دون 
باقي وزارات الدولة؟! ومثل هذه 

قد طالبت من قبل بتطبيق كوادر 
لها وال حياة ملن تنادي.

وطالب املتلقم مجلس اخلدمة 
املدنيــــة بدراســــة هــــذه الكوادر 
وتطبيقها فــــي اقرب وقت ممكن 
جتنبا لشل حركة العمل من جميع 
الدولة، »ونحن باالحتاد  نقابات 
الوطني ال نريد ان نصل الى هذا 
احلد ولكن تسويف الوعود يجعلنا 

أكد نائب رئيس االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت ورئيس 
نقابة العاملني بــــوزارة التجارة 
والصناعــــة عجمــــي املتلقــــم ان 
العامة  بالهيئة  العاملني  اعتصام 
التطبيقي والتدريب ما  للتعليم 
هو اال الشرارة األولى لبدء موسم 
االضرابات، وجاءت هذه اخلطوة 
بعد التجاهل التام من قبل مجلس 
اخلدمة املدنيــــة ملطالب النقابات 
بتطبيق كوادر لها، ويقر املجلس 
بعض الكوادر دون باقي الهيئات 

والوزارات.
وحــــذر املتلقم فــــي تصريح 
صحافي من جتاهل جميع الوزارات 
التي تســــعى الى تطبيق كوادر 
التجــــارة والصناعة  مثل وزارة 
التي تفتقر الــــى كادر محدد لها 
ومؤسسة املوانئ الكويتية وادارة 
العامة  املدنــــي والهيئة  الطيران 
للرعاية السكنية ووزارة التعليم 
العالي ووزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية وجميع هذه املؤسسات 

النصافي: نقابة »العاملين في األوقاف« تساند »التطبيقي« في المطالبة بإقرار كادر إداريي الهيئة

بندر النصافي عجمي املتلقم


