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»السكنية« تستدعي 201 مواطن مخصصة لهم قسائم في مدينة شمال غرب الصليبخات
 ٭ جعفر سيد محمد باقر سيد 

املوسوي 
 ٭ خالد بريكان حس���ن بالل 

العجمي
 ٭ عدن���ان عل���ي عبداخلالق 

الفرج 
 ٭ عبداهلل عبداالمام جاس���م 

عبداهلل 
 ٭ هاني صالح غلوم حسن 

عب���داهلل  عل���ي  ع���ادل   ٭ 
املقصيد 

ثام���ر  عج���اب صال���ح   ٭ 
العتيبي 

 ٭ على عيسى محمد الصفار
 ٭ عبدالعزي���ز صالح مختار 

سليم 
 ٭ عب���داهلل س���الم عب���داهلل 

القنيصي
 ٭ عبدالك���رمي ماج���د محم���د 

املتلع 
 ٭ حس���ن موس���ى حس���ن 

دشتي 
 ٭ س���الم طلق س���عد صفوق 

العازمي
 ٭ مس���اعد مط���ر جعي���الن 

الزعبي
 ٭ محم���د ناص���ر عب���داهلل 

االقعس 
 ٭ عبداحملس���ن حمزة عباس 

الصفار 
 ٭ ناص���ر عل���وش عاي���ض 

العتيبي 
 ٭ عبدالرحمن مطر عباس سعد 

الضفيري
 ٭ حسن علي معتوق املعتوق 
 ٭ طارق بندر عبداهلل يوسف 
 ٭ ع���ادل محم���د س���ليمان 

البحراني 
 ٭ منصور عبدالرحمن س���الم 

املطيري
 ٭ فالح مزيد مطلق وش���يتان 

الرشيدي 
ناص���ر  من���اور  ناص���ر   ٭ 

الشمري 
 ٭ محمد مدعث ذبيان املدعث 

عاي���ض  س���عيد  ب���در   ٭ 
القحطاني 

 ٭ عادل خالد سعد اجلري

 ٭ مبارك سعد فالح خضير 
 ٭ غنام تركي غنام املطيري 

 ٭ سعد محمد سعد ثاني 
 ٭ احمد س���تار جاب���ر خلف 

العنزي
 ٭ ولي���د مناحي خالد عبداهلل 

السبيعي
 ٭ مبارك محمد راشد املطيري 
حس���ن  حم���د  محم���د   ٭ 

الدوسري
ابراهي���م   ٭ جاس���م محم���د 

الدويسان 
 ٭ عاط���ف محم���د فه���د عيد 

طميهير
 ٭ ناصر عبدال���رزاق يعقوب 

القالف 
 ٭ دغيم علي دغيم العازمي 

 ٭ طارق محمد علي العثمان 
 ٭ محمد ش���وميي خالد خلف 

العازمي
زاف���ور  مناح���ي   ٭ محم���د 

العازمي 
 ٭ طالل صقر فهد الغربة 

 ٭ صالح مرزوق صقر غامن 
 ٭ حم���ود عبدالعالي س���هيل 

الرشيدي 
 ٭ محمد مفلح دهلوس هادي 

الرشيدي
 ٭ خالد حمد عبداهلل ناش���ي 

اخلريف
 ٭ محم���د عب���داهلل ه���ادي 

العجمي 
 ٭ محمد على سعد العازمي 

 ٭ عبدالهادي عالي علي هادي 
املري

ع���واد  صق���ر  حم���دان   ٭ 
احلريجي

 ٭ وسام عمر محمد امن 
 ٭ بدر سعيد مطلق احلربي 

 ٭ ناصر علي عبداهلل حس���ن 
املقصيد 

 ٭ مرزوق مطلق غنام احلربي 
 ٭ ب���در ماج���د زي���د محم���د 

املطيري 
 ٭ عبدالعزيز م���رزوق مبارك 

املطيري 
 ٭ فيصل عبدالكرمي عبداملجيد 

العوضي 

 ٭ لؤي ناصر حسن ناصر 
 ٭ احمد عباس احمد املويل 

 ٭ طالل ع���ادل خليل ابراهيم 
القالف

 ٭ راش���د حمد س���عد ردعان 
الهاجري

 ٭ جم���ال راش���د عبدالك���رمي 
ادريس 

 ٭ عيد محمد سمير زامل 
 ٭ جابر درعان مفرج العازمي 
 ٭ مج���ري حام���د س���لمان 

املطيري 
فج���رى  نص���ار  محم���د   ٭ 

العازمي
مذك���ر  عب���داهلل  مذك���ر   ٭ 

الرشيدي 
 ٭ فاضل حاجية على صغير 

 ٭ عادل علي سعد العازمي 
ابراهيم عبداجلبار   ٭ يعقوب 

ابراهيم 
 ٭ طالل خليفة محمد القربة
 ٭ عدنان يوسف حسن ابل 

 ٭ ش���نار س���عود خش���يبان 
السهلي

ناص���ر  حس���ن  ه���ادي   ٭ 
العجمي 

 ٭ عبدالوهاب حس���ن محمد 
عبداهلل 

ش���الح  رمض���ان  خال���د   ٭ 
السعيدي 

 ٭ احمد مبارك سالم احلمدان 
 ٭ محم���د م���رزوق محم���د 

العلوان 
 ٭ محمد جدي خالد العتيبي 

 ٭ جاس���م محم���د يوس���ف 
الكندري 

 ٭ عبدالرحم���ن فهد س���عدي 
النصافي 

 ٭ جمال س���ليمان صالح زايد 
العبيد

 ٭ انور حسن صالح اجلاركي 
 ٭ فيصل محمد م���راد مبارك 

الشطي 
 ٭ محمد عبداملجي���د عبداهلل 

اللهو 
 ٭ جم���ال ناص���ر عب���داهلل 

العتيبي 
 ٭ شايع كامل مانع الشمري

غلوم 
 ٭ فيص���ل عبداحلميد محمد 

باقر 
 ٭ ابراهيم احمد عيس���ى احمد 

العبيدلي
 ٭ فه���د س���عد س���الم فه���اد 

العجمي
 ٭ محمد سعد فرج السويد 

 ٭ هان���ي عبدال���رؤوف علي 
املويل 

 ٭ فهاد نصار سالم العازمي 
عيس���ى  محم���د  ناص���ر   ٭ 

احلوشان 
 ٭ ناص���ر ضي���دان من���وخ 

العتيبي 
 ٭ عبداحملس���ن احم���د محمد 

ثويني 
 ٭ محم���د احم���د س���يد رضا 

الطبطبائي
 ٭ ولي���د مب���رك غني���م فهيد 

احليص
 ٭ ناصر مب���ارك جديع جالل 

الدوسري 
 ٭ من���اور احلمي���دي من���اور 

املطيري
 ٭ محم���د عبدالرحمن س���عد 

الشيتان 
 ٭ عادل صالح فريج الفريج 

 ٭ خالد محمد محمود جنم
سعد محمد هباس السهلي  ٭
 ٭ بدر شريد مزيد املطيري 

 ٭ نيف زايد عودة الضفيري 
 ٭ علي حمدان غنيم العازمي 

 ٭ مب���ارك عب���داهلل مب���ارك 
سعدون 

 ٭ احمد ناصر عويد صالح 
 ٭ عيسى حاجي علي خاجة
 ٭ محمد نايف نقل العجمي 

 ٭ هالل عبداهلل هالل العتيبي 
 ٭ سليمان عبدالرسول حسن 

دشتي 
 ٭ فهد ابرمي جازي العازمي 

ب���در عبداله���ادي مدغ���م   ٭ 
العازمي 

 ٭ عبداللطي���ف محمد ابراهيم 
اخلليفي

 ٭ عل���ي محم���د عبدالرحمن 
الدوسري 

حمد العنزي
أعلنت املؤسس��ة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع 
الدفعة األخيرة من القس��ائم احلكومية التي أجنزتها في )شمال 
غرب الصليبخات( والتي تش��تمل على 201 قسيمة للمخصص 
له��م حتى تاري��خ 1993/7/4م وذل��ك وفقا للمواعي��د التالية: 8، 
9 اجل��اري توزيع بطاق��ات القرعة و10 اجل��اري توزيع بطاقات 

االحتياط، و15 اجلاري الجراء عملية القرعة.
ودعت املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة 
واملدرجة أس��ماؤهم ضمن هذا اإلعالن احلضور ش��خصيا الى 
مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة )جنوب السرة( 
الس��اعة التاس��عة صباحا في املواعيد املبينة أعاله، مصطحبني 
معه��م البطاقة املدنية وق��رار التخصيص وذلك لتس��لم بطاقة 

القرعة خالل أوقات الدوام الرس��مي، علم��ا أن من يتخلف عن 
تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األيام احملددة بهذا اإلعالن، 
فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وادخال األسماء التي تليهم 
ف��ي التخصيص، ولن يدرجوا ف��ي الدفعات القادمة إال بعد بيان 

سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة.
كم��ا دعت املواطنني املخصص لهم قس��ائم حكومية في هذه 
املنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف للحضور الى مبنى 
املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية في منطقة »جنوب الس��رة« 
)املس��رح( في متام الس��اعة التاس��عة صباح 10 مارس اجلاري 
مصطحبني معهم ق��رار التخصيص والبطاق��ة املدنية للدخول 
ضمن االحتياط، وأهابت املؤسسة باالخوة املواطنني الى التعاون 

معها والتقيد باملواعيد املذكورة أعاله، وفيما يلي األسماء:

 ٭ جاس���م عبدالعزيز شهاب 
الدوب 

 ٭ محمد مطلق فهد العجمي 
 ٭ حمد فهيد سعيد الهاجري 

 ٭ ناص���ر ش���بيب بخي���ت 
الرشيدي 

 ٭ موسى بدر خليفة قاسم 
محم���د  احم���د  س���الم   ٭ 

العبدالهادي 
 ٭ حيدر هاشم علي طاهر 

 ٭ أس���عد عل���ي محم���د احمد 
الدالوي 

صال���ح  ثان���ي  عيس���ى   ٭ 
التويتان 

 ٭ عادل حمود سالم زامل 
 ٭ حام���د عب���داهلل حري���ش 

العنزي 
مف���رج  س���الم  برج���س   ٭ 

الدوسري
 ٭ هادي ناهي عبيد العنزي
 ٭ رائد ذكر اهلل جاسم احمد

 ٭ محم���د س���ليمان جاس���م 
القيص 

 ٭ اس���امه عبي���د فاضل علي 
العجمي

 ٭ سالم راشد مطلق الرشيدي 
 ٭ طارق عبداهلل غامن جمران

 ٭ ب���در ناص���ر عبدالرحم���ن 
البراك 

ابراهيم محمود   ٭ عبدالعزيز 
ناصر 

 ٭ سعد علي محمد القطان 
 ٭ عبدالرض���ا عل���ي عب���اس 

 ٭ خالد محمود داود العبداهلل 
 ٭ عبداهلل بدر سعود الصباح 

 ٭ داود سليمان محمد علي 
 ٭ طين���ان عب���داهلل طين���ان 

العجمي 
 ٭ ش���ليويح ترك���ي ناص���ر 

املطيري
 ٭ جاب���ر احمد حس���ن احمد 

محمد
 ٭ سعد الفي محسن العازمي 
 ٭ احمد يوسف احمد الفهيد 

 ٭ مش���عل ش���حيتان ناصر 
العازمي 

 ٭ برك���ي دهيلي���س مب���ارك 
محمد 

 ٭ عارف محمد فهد العمر 
 ٭ جاسم محمد عبداهلل مراد 

 ٭ علي كرم غلوم شهاب 
 ٭ محمد شايع عبداهلل شايع 

املفلح 
حم���ود  س���الم  محم���د   ٭ 

الرشيدي 
 ٭ عب���داهلل طام���ي محم���د 

العازمي 
عبداحملس���ن  حس���ن   ٭ 

عبدالرضا 
 ٭ سعد احمد سالم الراشد 

 ٭ عادل جاس���م حامد جاسم 
بوقمبر

 ٭ هان���ي محمد عل���ي مهدي 
الوزان

ابراهيم   ٭ علي عبدالرس���ول 
حسن علي

العازمي 
 ٭ يوس���ف صقالن عيد مطلق 

الشميالن
 ٭ بدر سعد منصور ريحان 

 ٭ عب���داهلل رمض���ان عبداهلل 
اجلابر 

 ٭ خالد زيد مطلق الصانع 
 ٭ طارق مبارك شديد الهندال 

 ٭ علي احمد علي الكندري 
 ٭ احم���د علي الش���يخ احمد 

األثري
 ٭ منص���ور احم���د منص���ور 

حسن 
 ٭ حم���د عبدالعزي���ز احم���د 

احلمد 
 ٭ س���لطان جل���وي ه���الل 

املطيري 
ماج���د  محم���د  جرم���ان   ٭ 

املطيري 
مف���رج  برج���س  س���الم   ٭ 

الدوسري 
 ٭ احمد صالح جمعة راشد 

 ٭ سالم مبارك سابج الشقير 
 ٭ ط���ارق عبدال���رزاق محمد 

الظاهر 
 ٭ محمد راشد هزاع العجمي 
 ٭ سعود بدر سعود الصباح 

 ٭ عب���داهلل محم���د ناص���ر 
الهزاني 

 ٭ ثام���ر مضحى ثامر س���عد 
السهلي

محم���د  منص���ور  حم���د   ٭ 
العجمي 

رياض سعود جابر الشمري   ٭
 ٭ عيد مرزوق مطلق العازمي 
ش���امي  محم���د  مب���ارك   ٭ 

الهاجري 
 ٭ س���عود محمد جالل سعود 

السهلي
 ٭ حمد داخل حمد العجمي 
 ٭ زبن علي حسن النعيمي 

 ٭ عادل خالد هادي العازمي 
 ٭ محم���د ناص���ر خال���ص 

عبداهلل 
 ٭ فراج فهد فراج فهاد الزعبي 
 ٭ مب���ارك عب���داهلل مب���ارك 

العازمي 
 ٭ مفل���ح ناصر محمد س���عد 

عبداهلل
 ٭ حسن عبدالرحمن عبداهلل 

عبدالرحمن 
 ٭ خالد مصبح سلمان مطلق 

الشبو
ابراهي���م   ٭ يوس���ف احم���د 

القلفص 
جمع���ان  ق���رمي   ٭ حس���ن 

العازمي 
 ٭ راشد محمد ناصر العجمي

 ٭ جاسم محمد جاسم الناصر 
 ٭ ولي���د عبدالوه���اب غريب 

الشطي 
محم���د  حس���ن  ولي���د   ٭ 

بودستور 
محم���د  مندي���ل  محم���د   ٭ 

العدواني 
من���الن  حم���ود  مب���ارك   ٭ 

صباح الناصر يتحدث عن تجربته المعمارية 
والهندسية في جمعية المهندسين اليوم

تستضيف جمعية املهندسن 
وكي����ل وزارة الدفاع األس����بق 
املهندس املعماري الشيخ صباح 
الناصر الصباح، وذلك في لقائها 
الش����هري »لقاء األربعاء« الذي 
تنظمه جلن����ة العالقات العامة 
باجلمعي����ة وتس����تضيف فيه 
أحد رواد العمل الهندس����ي في 
الكوي����ت، وس����يعقد اللقاء في 
الساعة السادس����ة مساء اليوم 

مبقر اجلمعية ببنيد القار.
ويه����دف اللقاء ال����ى تفعيل 
التواصل م����ع الرعيل األول من 
املهندسن واملهندسات، لالستفادة 

من جتاربهم وخبراتهم في مختلف املجاالت املهنية، 
يذكر ان الشيخ صباح الناصر شهد مراحل متعددة 
من العمل الهندسي في البالد كمعماري له بصمات 
واضحة عل����ى العمارة الكويتية، التي من أبرزها 
عمله على تأهيل وإنش����اء مبنى إدارة الهندس����ة 
العس����كرية الذي يعتبر منوذجا حيا لالستفادة 
املعمارية من مبنى دمر جزء منه خالل فترة الغزو 

العراقي للكويت وأعيد تأهيله 
بعد حتريرها برئاس����ة الشيخ 

ناصر الصباح.
وسيستعرض الشيخ صباح 
الناص����ر ج����زءا م����ن خبراته 
الهندسية وخاصة في املجاالت 
املعمارية، باالضافة الى مواضيع 
ذات عالقة بالش����أن الهندس����ي 
وب����راءات االختراع التي حصل 
عليه����ا وبعض مش����اريع هذه 
البراءات واملشاكل التي تواجهها 
براءات االختراع في الكويت، كما 
سيتناول الضيف مجموعة من 
العمل  القضايا ومنه����ا: تطور 
التطوعي للمهندس����ن واملهندسات في اجلمعية 
وتأثير العمل الهندسي في املجتمع والدولة، دور 
الرعيل األول من املهندسن واملهندسات ومساهماته 
في النهضة بالكويت، سبل تفعيل العمل التطوعي 
الهندس����ي، جتربته في تولي املهندسن املناصب 
السياسية، وما النصائح التي يقدمها للجيل احلالي 

من املهندسن واملهندسات.

الشيخ م.صباح الناصر

وعد خالل لقائه القناعي بدراسة الموضوع

مكرم: قانون نقابة الصحافيين المصرية ال يسمح 
بانضمام المصريين العاملين في الكويت

اجتمع امن الس���ر العام جلمعية الصحافين 
فيصل القناعي بالقاهرة مع رئيس احتاد الصحافين 
الع���رب ابراهيم نافع واألمن العام لالحتاد نقيب 
الصحافين املصرين مك���رم محمد أحمد واألمن 
املالي لالحتاد االمن العام للنقابة حامت زكريا مبقر 
احتاد الصحافين العرب حيث مت تبادل الرأي حول 

القضايا واالمور املتعلقة بالصحافة العربية.
كما طرح الزميل فيصل القناعي موضوع رغبة 
الصحافي���ن املصرين العاملن ف���ي الكويت في 
االنضمام لنقابة الصحافين املصرية وافاد مكرم 
محمد بان قانون النقابة احلالي ال يسمح بذلك ولكنه 

وعد بدراسة املوضوع مع مجلس النقابة وطرح فكرة 
قبولهم كأعضاء منتسبن مشيدا بدور الصحافين 
املصرين الذين يعملون خارج مصر، مؤكدا حرصه 
على ايجاد حل مناسب لهم في هذا املجال، كما مت 
بحث موضوع اهمية ال���دورات التدريبية لصقل 
مهارات الصحافين العرب وخصوصا الشباب منهم 
ومتنى رئيس احت���اد الصحافين العرب ابراهيم 
نافع من الكويت ان تتبنى تنظيم بعض الدورات 
التدريبية لدعم انش���طة االحتاد كما تفعل دائما 
مستذكرا دور الكويت في دعم مسيرة االحتاد منذ 

انشائه قبل 45 عاما حتى اآلن.

فيصل القناعي أثناء االجتماع مع إبراهيم نافع ومكرم محمد أحمد وحامت زكريا مبقر احتاد الصحافيني العرب

العفاسي يلغي قرار إشهار نقابة األطباء الكويتية
أص���در وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي القرار الوزاري رقم »30/أ« 
لسنة 2010 بشأن إلغاء قرار إشهار نقابة األطباء 

الكويتية.
وجاء في القرار: بع���د االطالع على القانون 
رقم »38« لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع 
األهلي وتعديالته، وعلى املرسوم الصادر في 7 
يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، وعلى املرسوم بقانون رقم 15 
لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية، وعلى املرسوم 
الصادر في 1979/4/4 بشأن اخلدمة املدنية، وبناء 
على املذكرة املرفوعة من السيد الوكيل املساعد 

للشؤون القانونية املؤرخة في 2010/2/21. وبناء 
على عرض وكيل الوزارة، قرر:

مادة أولى: الغاء القرار الوزاري رقم 10/أ لسنة 
2010 بشأن إشهار نقابة األطباء الكويتية.

مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 
وعلى جهات االختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وأعلن الوكيل املس���اعد للشؤون القانونية 
جمال الدوسري ان س���بب إلغاء اإلشهار يعود 
الى ان هناك مجموعة من األطباء كانت متقدمة 
بطلب إلشهار نقابة قبل املجموعة املشهرة لذلك 
ووفقا لقانون العمل النقابي مت إلغاء القرار إلعادة 

النظر ومنح اإلشهار للجهة املستحقة.

بشرى شعبان
كشف مدير إدارة احلضانة 
الوردان عن  العائلية د.فهد 
بدء تنفيذ مشروع األم البديلة 
بشكل متكامل في شهر أبريل 

املقبل.
وقال في تصريح خاص 
ل���� »األنب���اء« بعد إرس���اء 
مناقصة تنفيذ املشروع على 
الشركة املختصة في توفير 
خدمة النزيل، تباشر اإلدارة 
بتنفيذ مشروع األم البديلة 
في شهر ابريل املقبل تزامنا 
اليتيم  مع االحتفال بي���وم 

العربي.
وأشار الى ان الشركة تقوم حاليا بالتنسيق مع برنامج هيكلة 

القوى العاملة على اختيار األمهات املتطوعات لتنفيذ املشروع.
وبن انه مت االتفاق مع الش���ركة على ان تقوم بالتنسيق مع 
برنامج الهيكلة بنشر إعالن بالصحف بشأن شغل هذا املركز من 

قبل االمهات الراغبات بالتطوع لهذا العمل.
وعن مشروع ابواليتيم بن د.الوردان ان العمل به جار وتقوم 
الوزارة حاليا من خالل اللجنة الفنية باختيار اآلباء املتطوعن 
على ان يتم بد ء العم���ل الفعلي خالل ابريل أيضا وقد حرصت 
الوزارة على إطالق العمل باملش���روعن خ���الل احتفاالت يوم 
اليتيم العربي ويأتي التنفيذ تأكيدا على حرص وزارة الشؤون 
بإشراك هيئات ومؤسسات املجتمع املدني في املشاريع اإلنسانية 
واالجتماعية وعمال باس���تراتيجية الوزارة في أهمية الشراكة 
االجتماعية للنهوض بهذه الفئات العزيزة على قلوب اجلميع، 
موضحا ان مش���روع ابواليتيم يتم تنفيذه بالكامل من قبل احد 

رجال الكويت اخليرين.
وعن االحتف���ال بيوم اليتيم العربي قال د.الوردان ان العمل 
جار حاليا في اإلدارة على تشكيل جلان متخصصة لالحتفال بهذا 

اليوم وسيتضمن الكثير من األنشطة الترفيهية والتوعوية.

د. فهد الوردان

»الشؤون«: توجه لتأجيل 
تطبيق مشروع الميكنة

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن توجه لتأجيل 
بدء التنفيذ الشامل ملش���روع ميكنة خدمات وزارة الشؤون 
ف���ي مرحلته االولى »خدمات قطاع العمل« عن املوعد احملدد 
في 4 ابريل وذلك لعدم اس���تكمال استعداد ادارات العمل آليا 
للتنفيذ، والعمل فقط ضمن نظام امليكنة، وايقاف العمل عن 

البرنامج املعمول به سابقا.
واوضح ان بعض ادارات العمل تستعد لالنتقال الى مبان 
جديدة خالل االش���هر القليلة املقبل���ة وبالتالي حتتاج الى 
وقت لالنتهاء من جتهيز الشبكات والبنى التحتية اخلاصة 

باملشروع.
وزاد بان ادارة املشروع في اجلابرية كإدارة مركزية جاهزة 
للتنفيذ لك���ن العائق يتمثل في املناط���ق ومدى جهوزيتها 

للتنفيذ الكامل.
ونفى املصدر ان تتحمل االدارات املس���ؤولية عن التأخير 
الن هناك جهات عديدة مرتبطة باملش���روع اكثر من 52 جهة 

بن حكومية وخاصة.

الوردان لـ »األنباء«: تنفيذ مشروعي 
األم البديلة وأبواليتيم أبريل المقبل

الخباز: إلغاء إشهار النقابة باطل قانونيًا
وضغوط مورست على الوزير الستبداله

قال رئيس نقاب���ة األطباء 
د.حسين الخباز ان قرار الغاء 
اشهار نقابة األطباء جاء نتيجة 
لضغوط عديدة مورست على 
وزي���ر الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي من قبل 
بعض النواب وبعض قياديي 
وزارة الصحة والجمعية الطبية 
الكويتية لثني الوزير عن قرار 
اإلش���هار واس���تبداله لصالح 

الجمعية الطبية الكويتية.
الرغم  ان���ه وعلى  وأضاف 
من علمنا بكل تلك األمور التي 
حيكت ضد مؤسسي وأعضاء 
نقابة األطباء الكويتية اال اننا 

فضلنا عدم نشرها وكشفها على صفحات الصحف 
احتراما للكيان النقابي الذي نمثله وهم األطباء، 
اال اننا وبعد ان دبر موضوع الغاء قرار اإلشهار 
داخل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالتعاون 
مع بعض قياديي وزارة الصحة والجمعية الطبية 
فقد أصبحنا على قناعة تامة بضرورة كشف كل 

تلك الحقائق ليتبين للجميع ما الذي حصل.
وتابع: قدمت الجمعية الطبية طلبات اشهارها 
الى نقابة األطباء في اعوام 2003 و2007 و2009 
وكان رد وزارة الشؤون برفض طلب الجمعية 
آنذاك لألسباب التي بينتها وزارة الشؤون بكتاب 
االعتراض وهو األمر الذي ارتضت به الجمعية 
الطبية ولم تقم بتقديم اي تظلم بهذا الشأن وهي 
بذلك فقد تنازلت عن حقها القانوني في »استئناف« 

اعتراض وزارة الشؤون على طلبها.
واستطرد: اما مؤسسو نقابة األطباء الكويتية 
فقد قاموا باتباع الخطوات القانونية المنصوص 
عليها في ش���أن تكوين النقابات العمالية وفقا 
للقان���ون »64/38« وهو األم���ر الذي لم تقم به 

الجمعية الطبية في اي من طلباتها السابقة.
وبعد ان قام مؤسس���و نقابة األطباء بإيداع 
اوراقهم لدى وزارة الش���ؤون قام���ت الوزارة 
باالعتراض على اجراءات تأسيس نقابة األطباء 
الكويتي���ة في البداي���ة وهو األم���ر الذي دفع 
بالمؤسسين الى »استئناف« اعتراض الشؤون 
بهذا الخصوص � خالل المدة القانونية )15 يوما 
من تاريخ االعتراض( � وقاموا بتقديم مذكرة تظلم 

واحتجاج على القرار لألسباب 
التي وضحوها في كتابهم فما 
كان من الش���ؤون اال ان تحيل 
الفتوى  التظل���م إلدارة  كتاب 
والتش���ريع للبت فيه والتي 
بدورها اجازت اشهار النقابة، 
وه���و األمر الذي ل���م ترتض 
الكويتية  الطبية  به الجمعية 
و»ثارت غضبا« بعد اش���هار 
نقابة األطباء ودشنت حملتها 
في تحري���ك نوابها وقيادييها 
بوزارة الصحة للضغط على 
اصحاب القرار بوزارة الشؤون، 
ناهيكم عن حملة التواقيع التي 
نظمتها بجميع مستش���فيات 
الكويت ألخذ تواقيع األطباء إللغاء قرار اإلشهار 

واستبداله لصالحهم.
وأوضح الخباز اننا نؤكد لجميع المسؤولين 
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل وعلى رأسهم 
 وزير الش���ؤون االجتماعية والعم���ل أن قرار 
الغاء اشهار النقابة »باطل من الناحية القانونية«، 
وما يحزننا حقا ان وزير الشؤون االجتماعية 
 والعم���ل هو »رجل قانون«، وه���و يعلم تماما 
أن القان���ون في صف مؤسس���ي نقابة األطباء 
100% وأكبر دليل موافقة ادارة الفتوى والتشريع 
التابع���ة لمجلس ال���وزارة على اش���هار نقابة 
 االطباء، ولكننا صدمنا بتصرف الوزير وقراره 
الذي جعلنا نتس���اءل عن ن���وع هذا »الضغط 
السياسي« الذي تعرض له من اجل الغاء قرار 
اشهار نقابة األطباء الكويتية؟ ذلك على الرغم 
من ان قراره جاء بناء على كتاب ادارة الفتوى 
والتش���ريع المؤرخ بتاريخ 9 ديس���مبر 2009 
والقاضي بجواز اشهار نقابة األطباء الكويتية 
بناء على أوراق التأسيس المقدمة بهذا الخصوص 
من مؤسس���ي نقابة األطباء، وأما الرسالة التي 
نوجهها لزمالئنا بالجمعية الطبية وبعض قياديي 
وزارة الصحة هي قوله تعالى: )ويمكرون ويمكر 
اهلل واهلل خير الماكري���ن( ڈ، وبإذن اهلل 
س���يكون القضاء الكويتي النزيه هو الفيصل 
الس���تجالء الحقيقة كاملة ولدحر كل طامع في 
انجازات غيره والتي يأبى التاريخ اال أن يحفرها 

باسمائهم.

د.حسين الخباز


