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»األشغال«: مليونا دينار ألعمال البالط في »مبارك الكبير«

دانيا شومان
في اطار جتديد وصيانة خدمات ومرافق وزارة االشغال 
العامة مبا يكفل تطوير ورفع كفاءة تلك اخلدمات، وقع وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
عل����ى عقد اعمال البالط في محافظ����ة مبارك الكبير بقيمة 

اجمالية للعقد 2.000.000 دينار.
وجتدر االشارة الى أن اعمال العقد تتضمن اعمال جتميل 
وصيانة ارصفة وممرات املشاه ملواقع متفرقة وما قد يلزم 
من اعمال الصيانة العام����ة واملتمثلة في االعمال الترابية، 
اعمال طبقة االساس، اعمال اخلرسانة، اعمال مجاري مياه 

االمطار، اعمال اخلدمات واملتفرقات.
الى ذلك قام رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية 
سعد اخلراز بتكرمي وكيل وزارة االشغال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب ملتابعته وجهوده في حتقيق كل املتطلبات، الى جانب 

تكرمي الفي الشعالن من مكتب الوكيل حلسن تعاونه.

األمير يأمر بزيادة مبلغ التبرع للمنكوبين
في هاييتي إلى 3.5 ماليين دوالر

العفاسي: إشهار نقابة األطباء الكويتية
تهدف إلى الدفاع عن حقوق األطباء وتحسين حالتهم المادية

دأبت منذ القدم على مد العون 
واملس���اعدة للدول ادراكا منها 
العالم واهمية تعاون  بترابط 
الدول من اج���ل التخفيف مما 
قد يصيب ه���ذا اجلزء او ذاك 

من كوارث طبيعية.
واعرب البرجس عن بالغ شكره 
للمبادرات االنس���انية ملساعدة 
منكوبي هاييت���ي والتي جاءت 
من العديد من اجلهات كاالمانة 
العامة لالوق���اف وبنك الكويت 
البترول  الوطن���ي ومؤسس���ة 
الوطنية اضافة الى مدرسة بيان 
ثنائية اللغة ومدرسة الفحيحيل 

االجنليزية.
واشاد بجهود نائب الرئيس 
املنتدب في  التنفيذي والعضو 
مركز )لوياك( فارعة السقاف التي 
اعلنت عن قيامها بحملة تبرعات 

لصالح املنكوبني في هاييتي.

من 7 اعضاء تنتخبهم اجلمعية 
العمومية ملدة اربع س���نوات، 
وينتخب غيره���م عن طريق 
االقتراع السري للجمعية بعد 

انتهاء عضويتهم.
تودع اموال النقابة في احد 
البنوك الكويتية باس���م نقابة 
االطباء الكويتية ويكون السحب 
منها طبقا لالحكام واالوضاع 

الواردة بهذه الالئحة.
تبدأ السنة املالية للنقابة في 
اول شهر يناير الى نهاية شهر 

ديسمبر من كل عام.
ينتخب االعض���اء مجلس 
االدارة من بينهم في اول اجتماع 
لهم برئيس مجلس االدارة � نائب 
رئيس � امني الس���ر � سكرتير 
للعالقات العامة واخلارجية � 

امني الصندوق.
النقابة  الى  رسم االنضمام 
هو عش���رة دنانير تدفع مرة 
واحدة عن���د االنضمام او عند 

اعادة القيد.

عل���ى جتاوز آثاره���ا وتخفيف 
معاناتهم.

البرج���س تعاطف  واك���د 
قي���ادة الكويت وش���عبها مع 
ضحايا الكارث���ة التي اصابت 
هاييتي، مشيرا الى ان الكويت 

قيمة االشتراك السنوي 24 
دينارا.

العمومية  تعتبر اجلمعية 
صاحب���ة الس���لطة العليا في 
تصريف امور النقابة وتتألف 
من جمي���ع االعضاء الكويتية 
العمومية مرة في شهر فبراير 

كل سنة بصفة عادية.
يتكون مجلس ادارة النقابة 

الهالل   اعلن رئيس جمعية 
األحمر برجس البرجس ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أمر بزيادة مبلغ التبرع ملنكوبي 
الزلزال في جزيرة هاييتي ليصل 

الى 3.5 ماليني دوالر.
 وق���ال البرجس في تصريح

ل� »كونا« ان هذه الزيادة بالتبرع 
تأتي بناء على أمر صاحب السمو 
األمير وتقديرا من سموه للكارثة 
اإلنس���انية التي يعيشها سكان 
جزيرة هاييتي اثر الزلزال املدمر 
الذي تعرضت له اجلزيرة اخيرا 
وراح ضحيته عشرات اآلالف من 

الضحايا واملصابني.
واضاف ان مجلس الوزراء كلف 
جمعية الهالل األحمر بإرسال مواد 
غذائية وطبية وتقدمي املساعدات 
املمكنة ملساعدة املتضررين من 
هذه الكارثة اإلنسانية املأساوية 

اص���در الفري���ق د.محم���د 
الش���ؤون  العفاس���ي وزي���ر 
القرار  االجتماعي���ة والعم���ل 
الوزاري رقم )10/أ( لسنة 2010 
واخلاص بش���أن اشهار نقابة 
الكويتي���ة ويقضي  االطب���اء 

نظامها االساسي مبا يلي:
الى رعاية  النقاب���ة  تهدف 
مصالح االطب���اء والدفاع عن 
حقوقهم والعمل على حتسني 
املادي���ة واالجتماعية  حالتهم 
ومتثيله���م في جمي���ع االمور 

املتعلقة بشؤونهم.
يقب���ل عضوا ف���ي النقابة 
كل طبي���ب مزاول ملهنة الطب 
ويحمل مؤهال علميا معترفا به 
من اجلهات الرسمية املختصة 
بالدولة ولديه قيد في س���جل 
االطباء بالكويت ويكون عامال 
في احدى اجلهات الطبية سواء 
مستش���فيات او مستوصفات 
او عيادات خاصة او مصحات 

عالجية.
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