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جمل�س الإدارة

تنويــه عن

دعـــــوة
لعـقـد اجتمــاع اجلمعيــة العمـومـيـة

 واإجـراء النتخـابـات 

جمعية جليب ال�شيوخ التعاونية

بن�ءًا على كت�ب وزارة ال�شئون االجتم�عية والعمل املوؤرخ يف 2010/5/24م ب�ش�أن املوافقة 

املوافق  الثالث�ء  وي��وم  العمومية  للجمعية  2010/6/7م  امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  حتديد  على 

2010/6/8م لالنتخ�ب�ت.
اإدارة جمعية جليب ال�شيوخ التع�ونية بدعوة ال�ش�دة امل�ش�همني الب�لغني  يت�شرف جمل�س 

اجلمعية  وامل�ش�همني يف  العمومية  اجلمعية  انعق�د  ت�ريخ  يف  ف�أكرث(  ع�م�   21( العمر  من 

عقده  وامل��ق��رر  الع�دية  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  حل�شور  م   2009/12/31 ت�ريخ  حتى 

يوم االثنني املوافق 2010/6/7م يف مت�م ال�ش�عة الرابعة والن�شف يف مدر�شة ث�نوية جليب 

ال�شيوخ )بن�ت( مبنطقة جليب ال�شيوخ. 

ويف ح�لة عدم اكتم�ل الن�ش�ب الق�نوين يوؤجل االجتم�ع ملدة ن�شف �ش�عة لي�شبح ق�نوني� 

بح�شور )25( ع�شوًا.

وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل :

1 - من�ق�شة تقرير جمل�س االإدارة عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 2009/12/31م وامل�ش�دقة عليه.
2 - من�ق�شة تقرير مراقب احل�ش�ب�ت والت�شديق على امليزانية العمومية واحل�ش�ب�ت اخلت�مية 

لل�شنة امل�لية املنتهية يف 2009/12/31م .

3 - تعيني مراقب ح�ش�ب�ت  للع�م امل�يل املنتهي يف 2010/12/31م وحتديد اأتع�به.
4- انتخ�ب ثالثة اأع�ش�ء جدد بداًل من الذين انتهت ع�شويتهم علم� ب�أن االنتخ�ب�ت �شوف 
تبداأ يف مت�م ال�ش�عة اخل�م�شة من يوم الثالث�ء املوافق 2010/6/8م يف مدر�شة ث�نوية 

جليب ال�شيوخ )بن�ت( مبنطقة جليب ال�شيوخ وملدة )3( �ش�ع�ت.

1 - يجب  على كل ع�شو اإح�ش�ر البط�قة املدنية اال�شلية  ولن تعتمد �شورة عنه� اأو اإح�ش�ر 
�شه�دة ملن يهمه االأمر من املعلوم�ت املدنية.

الدوام  االإدارة خالل  امل�ش�همني وغري م�شتكملني مللف�تهم �شرورة مراجعة  ال�ش�دة  2 - على 
الر�شمي ال�شتكم�ل امللف�ت.

3 - على ال�ش�دة امل�ش�همني الذين مل ي�شلهم كتيب امليزانية عن طريق الربيد عليهم مراجعة 
االإدارة ال�شتالم ن�شخة من الكتيب.

مالحـــــظــــة :

�شــركــــة كـــبـرى
تطــلب

حمــا�ســـب
الــ�شــروط

خربة حما�سبية 5 �سنوات على الأقل.

اإجادة اللغة الجنليزية حمادثة وكتابة.

.Office اإجادة تامة لربامج

اإقامة قابلة للتحويل.

تر�سل  ال�سرية الذاتية على :

E-mail:hr_aldarq8@yahoo.com  

البرجس: إعداد مشروع مناقصة لحماية تأمينية
لحملة الضبطية القضائية في القطاع السمكي

في القطاع السمكي من حملة 
الضبطية القضائية.

وبدوره���ا قال���ت غلوم 
ان هذا الق���رار يأتي حماية 
الهيئ���ة خاصة في  ملوظفي 
الثروة السمكية من القضايا 
التي ترف���ع ضدهم من قبل 
الصيادين املخالفني لقوانني 
الصيد التي تصدر عن الهيئة 
وأكدت ان ه���ذا القرار ميكن 
م���ن خالل���ه دف���ع العاملني 
ملمارس���ة أعماله���م حلماية 
الثروة السمكية بدال من ان 
يتقاعس���وا عن العمل لعدم 

وجود احلماية القانونية.
وزادت بأن هذا األمر سيسري على جميع 
القائمني بالضبطية القضائية في جميع قطاعات 

الهيئة.

بشر رئيس مجلس ادارة 
نقاب���ة العاملني ف���ي الهيئة 
الزراعة  العام���ة لش���ؤون 
الس���مكية محسن  والثروة 
البرجس العاملني في القطاع 
السمكي من حملة الضبطية 
القضائية بقرب انهاء معاناتهم 
مع القضايا التي ترفع بحقهم 
بصفة شخصية بسبب املشاكل 
التي حتدث لهم مع الصيادين 
مخالف���ي الصيد أثناء تأدية 

الواجب.
وقال البرجس في تصريح 
صحافي ان النقابة التقت أمس 

منائب املدير العام للشؤون املالية واالدارية 
هنادي غلوم ونائب املدير العام لشؤون الثروة 
السمكية د.حيدر مراد ومت االتفاق على اعداد 
مشروع مناقصة حماية تأمينية حلماية العاملني 

تسليم نهاد بهبهاني براءة اختراع

النواب والنقابيون املشاركون بالفزعة في لقطة جماعية

محسن البرجس

بتبرع من مؤسسة التقدم العلمي

 »كان« تسّلمت أول سيارة للكشف عن سرطان الثدي

حنان عبد المعبود 
أعلنت رئيسة مجلس االدارة 
للحمل���ة الوطني���ة التوعوية 
ملرض السرطان »كان« د. فايزة 
اخلرافي، عن تسلم احلملة أول 
سيارة خاصة بالكشف املبكر 
عن سرطان الثدي، بتبرع من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
كما ثمنت تعاون وزارة الصحة، 
الت���ي لن تبخل ف���ي دعم هذا 

املشروع التطوعي.

وقالت د.اخلرافي في كلمة 
لها ألقتها في افتتاح ورشة عمل 
للكشف املبكر عن سرطان الثدي 
في الكويت، والتي مت خاللها 
استعراض جتارب وبرامج كل 
من اململكة العربية السعودية، 
ومملكة البحرين في االكتشاف 
املبك���ر عن س���رطان الثدي، 
الثدي يتشابه  »ان س���رطان 
في دول اخللي���ج، مبينة أنه 
يشكل اخلطر األكبر بالنسبة 

للنساء، كما أنه يقع في أعمار 
أقل من األعمار التي تصاب به 
النساء في الغرب. موضحة ان 
وقوع املرض في عمر أصغر 
نسبيا وزيادة نسبة االصابة 
به يشكالن عبئا على املجتمع، 
واألسرة خاصة في مجتمعنا 
الش���رقي الذي يتسم بتالحم 
التصدي  األس���ر، مما يجعل 
لس���رطان الثدي واجبا على 

جميع املهتمني بالصحة. 

المتحدثون في اعتصام اتحاد العمال انتقدوا قرار مجلس الوزراء 625 ضد اإلضرابات العمالية

فزعة نيابية نقابية ضد تكميم األفواه وتقييد الحريات

بدوره، كش����ف رئيس االحتاد 
العام لعمال الكويت م.سالم العجمي 
ان االحتاد تقدم بش����كوى رسمية 
ال����ى منظمة العم����ل الدولية ضد 
احلكوم����ة، ع ى ان تت����م متابعتها 
االس����بوع املقبل في جنيڤ خالل 
مؤمتر املنظمة السنوي، موضحا 
ان فح����وى الش����كوى يتمثل في 
االجراءات والقرارات التعسفية التي 
اتخذتها احلكومة ضد التظاهرات 
واالضراب����ات العمالية، مؤكدا ان 
قرار احلكومة نسف كل االتفاقيات 
الدولية التي صادقت  واملعاهدات 

عليها.

مؤك����دا ان دخولهم الى مقر احتاد 
نقابات العاملني في القطاع احلكومي 
مخالف لالتفاقيات الدولية، مستدركا 
بالقول »يجب ان يعرفوا حدودهم 
عدل وان االحت����اد للمدنيني فقط 

وليس للشرطة وال أمن الدولة«.
من جهته، لفت النائب السابق 
د.فه����د اخلنة الى وج����ود أطراف 
يتاجرون بحب األسرة، مؤكدا ان 
الديرة  »اجلميع معروف في هذه 
ومعروف ما هي اجنازاتهم«، مبينا 
ان املتاجري����ن في حب االس����رة 
احلاكمة يتاجرون ايضا في حب 

القضاء واستقالليته.

الدولية، مبينا ان قراراتهم ليس 
لها أي قيمة وتريد احلكومة من تلك 
القرارات ترهيب املواطنني والطبقة 

العاملة الختبارهم.
وقال ان تصريح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصب����اح الذي 
دعا م����ن خالله املنظمات النقابية 
الكويتي بدال  القضاء  الى  اللجوء 
من الشكوى ملنظمة العمل الدولية، 
ليس اال مبررات ومسوغات متارسها 
احلكومة جتاه املنظمات النقابية.

واس����تغرب الطاحوس جتول 
رجال الداخلي����ة في بيت العمال، 

له »مش أولى ان تقول ألوالد عمك 
هذا الكالم«.

»احلرامية واملطبلني وأعضاء 
الزور« هم الذين تفتح لهم القنوات 
الفضائية لسب الشرفاء من ابناء 
هذا الوطن، حي����ث انهم يريدون 

تشويه التاريخ وتلويثه.
واختتم حديث����ه بالقول »اذا 
الشعب يوما أراد احلياة فالبد أن 

يستجيب احلكم«.
من جانبه، اكد النائب م.خالد 
الطاحوس ان قرارات مجلس الوزراء 
القامعة للحريات النقابية مخالفة 
الكويتي واالتفاقيات  للدس����تور 

أسامة أبوالسعود
أكد نواب ونقابيون وكتاب أن 
هناك من يريدون تكميم االفواه في 
الكويت بلد احلرية والدميوقراطية 
واس���تخدام أس���اليب مختلفة 
إلره���اب املواطنني والس���كوت 
عن حقوقهم املشروعة، وانتقد 
املتحدثون قرار مجلس الوزراء 
625 ض���د االضرابات العمالية، 
وأوضح الكاتب الصحافي أحمد 
الدميوقراطية ليست  ان  الديني 
صندوقا انتخابيا أو مقعدا حتت 
قبة البرملان، بل هي أساس حرية 
التعبير واالحتجاج واالجتماع 
وحرية الصحافة، مشيرا الى انه 
ال يوجد نظ���ام دميوقراطي بال 

تلك احلريات.
الديني خالل االعتصام  وحذر 
الذي نظمه احتاد نقابات العاملني 
في القطاع احلكومي مس����اء امس 
االول في مقره حت����ت عنوان »ال 
لقمع احلريات وتكميم االفواه«، من 
ان الكويت بدأت تشهد في اآلونة 
االخيرة توجها سلطويا متثل في 
التعامل م����ع االضرابات العمالية 
كأنها جرمية ومخالفة يتعاملون 
معه وكأنه جرمية وشكلوا جلنة 
لقمع االضرابات، مما يعد توجها 

خطيرا.
من جانبه، اس����تغرب النائب 
مس����لم البراك وجود اكثر من 50 
سيارة شرطة خارج مبنى احتاد 
نقابات العاملني في القطاع احلكومي، 
موضح����ا انهم يريدون بذلك زرع 
اخلوف ف����ي أنفس����نا، ولكنهم ال 
التاريخ جي����دا، ونقول  يعرفون 
لهم هيهات ان تزرعوا اخلوف في 
الشرفاء، وما تقومون به  نفوس 

ليس اال خيبة وقلة حيلة.
وشدد البراك على ان الفساد كثر 
وراعيه ه����ي احلكومة، ونقول ان 
تلك احلكومة اذا ما استمرت وعلى 
رأسها الشيخ ناصر احملمد، فحالنا 

سيكون من أردأ الى أردأ.
وأكد ان الشعب الكويتي يرفض 
محاوالت قم����ع احلريات وضرب 
احلركة النقابي����ة، ووجه حديثه 
للش����يخ د.محمد الصب����اح قائال 
»هو الفهمان الوحيد في الكويت« 
الى  النقابية  عندما دعا املنظمات 
االحتكام للقضاء بدال من التوجه 
الى منظمة العمل الدولية، ونقول 

العجمي: خاطبنا »الشؤون« لاللتزام باالتفاقيات الدولية قبل اللجوء لمنظمة العمل
الكندري: اسألوا رئيس اتحاد العمال عن موضوع الشكاوى

بشرى شعبان
أكد رئيس االحتاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي 
ان االحتاد جلأ إلى منظمة العمل الدولية بعدما اقفلت االبواب 

احمللية في وجهه.
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان االحتاد قام مبخاطبة وزير 
الشؤون بشأن اهمية التزام الكويت باالتفاقيات الدولية التي 
وقعت عليها الس���يما في ش���أن حرية التعبير عن الرأي في 
عمل النقابات من خالل »االض���راب واالعتصام«، وذلك قبل 
اتخاذ اي اجراء خارجي لكن لالس���ف لم يرد على كتابنا ولم 
يعره أي اهتمام األمر الذي دفعنا الى توجيه رس���الة ملنظمة 
العمل الدولية املعنية بتطبيق هذه االتفاقيات وحاليا يعمل 

االحتاد على استكمال اعداد باقي املستندات لرفعها للمنظمة 
الدولية.

وردا على سؤال ملاذا هذا التوقيت بالذات اي اثناء انعقاد 
اجتماعات منظمة العمل الدولية وهل هي موجهة ضد الوفد 
الكويتي املش���ارك في االجتماعات قال العجمي قمنا بواجبنا 
في الكويت وخاطبنا وزير الش���ؤون ولم جند آذانا صاغية 
فليتحمل مس���ؤولو وزارة الشؤون ما كلفوا به أمام اجلهات 

الدولية.
وحاولت »األنباء« اخذ رأي وزارة الشؤون في القضية عبر 
لقاء وكيل الوزارة محمد الكندري الذي كان رده: هذه مسألة 

تخص احتاد العمال واسألوا رئيس االحتاد عنها.

منطقة األحمدي الصحية كّرمت عبداللطيف السهلي

العبدالهادي: نقص الكوادر يجبرنا 
على التعيين المؤقت عبر عقود محلية

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبد الهادي، أن وزارة الصحة 
بإش����راف مباشر من الوزير د.هالل الساير قطعت شوطا كبيرا لعقد 
اتفاقيات جديدة مع املستشفيات العاملية إلدارة املستشفيات احلكومية 
بالكويت. وأضاف د.العبد الهادي في تصريح للصحافيني على هامش 
احلفل التي أقامته إدارة منطقة األحمدي الصحية لتكرمي مدير املنطقة 
السابق د.عبد اللطيف السهلي )املدير احلالي ملنطقة الصباح الصحية( 
بخصوص تعيني األطباء إن الوزارة ستعيد النظر في موضوع آلية 
تعيني األطباء في مستش����فيات الدولة سواء من اخلارج او من خالل 
التعيني احمللي وعلى حسب احتياجات الوزارة، موضحا ان الوزارة 

مجبرة على التعيني عبر عقود محلية ملدة 3 أشهر.

دانيا شومان
احتفلت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتكرمي 
ثالثة مخترعني كويتيني حصل����وا على امليداليات 
الذهبية في معرض جنيڤ األخير لالختراعات والذين 
قامت املؤسسة بابتعاثهم للمشاركة فيه، وتسليم 
اثنني من املخترعني الكويتيني شهادتي براءة اختراع، 
بعد ان سجلتها لهما في املكاتب العاملية املتخصصة 

في منح براءات االختراع.
وقام املدير العام للمؤسسة د.علي الشمالن بتكرمي 
املخترعني اخلمسة وقدمت لهم مكافآت تشجيعية 
تقديرا ملواهبهم واجنازاتهم، وذلك في احتفال أقيم 
في مقر املؤسسة، حضره مدير ادارة الثقافة العلمية 

ومدير برنامج دعم املخترعني في املوسسة د.جاسم 
البرنامج م.عبدالرحمن اجلريوي  بشارة ومشرف 
ومدير مركز الشيخ صباح األحمد للمتميزين واملبدعني 
واملوهوبني د.عمر البناي. واملخترعون احملتفى بهم 
هم: فهد محمد فهد الهويشل لفوزه مبيدالية ذهبية 
في معرض جنيڤ، عبدالعزيز خلف سلمان العريعر 
لفوزه مبيدالية ذهبية في معرض جنيڤ، س����عود 
ش����نار املطيري لفوزه مبيدالية ذهبية في معرض 
جنيڤ، نهاد جواد بهبهاني الختراعها )القلم الرصاص 
املتعدد التظليل(، عبداهلل أحمد العيدان الختراعه 
)نظام قياس موجات أنظم����ة االتصاالت الذبذبات 

ملوجات ال� اف ام(.

)فريال حماد(د.فايزة اخلرافي ود.خالد الصالح ود.فاطمة امللحم خالل املؤمتر الصحافي

)أنور الكندري(تكرمي د.عبداللطيف السهلي

»التقدم العلمي«: تكريم 3 مخترعين
ومنح اثنين براءتي اختراع

في مقر اجلمعية ببنيد القار.
ويهدف اللقاء الى تقريب وجهات 
النظر حول امللفات املطروحة حاليا 
حول املرأة الكويتية، اس����تكماال 
ومتابعة ملا طرح في مؤمتر »الطبقة 
الوسطى وبرنامج عمل احلكومة« 
الذي عقدته اجلمعية واملجموعة في 
مارس املاضي، ويتناول املشاركون 
في اللق����اء قضايا املرأة من خالل 
اربعة محاور رئيس����ية ستطرح 
هي: الدفع باجتاه املزيد من التمكني 
للم����رأة الكويتية وتعزيز دورها 
في مراكز صنع القرار وتوس����يع 
اطار مشاركتها املجتمعية وتذليل 
العقبات امام حتقيق املرأة املزيد 
من املكاسب املشروعة، وتطوير 
آلية مؤسسية ملتابعة قضايا املرأة 
التقدم  والشباب واالسرة ورصد 
واالخفاقات التي تواجهها واقتراح 
احللول لها، واملساهمة في توفير 
الرعاية السكنية لبعض فئات املرأة 
من خالل انشاء صندوق اسكاني 
للمطلق����ات واالرامل واملتزوجات 
من غير الكويتيني وغير املتزوجة 
مما س����يخدم نحو 60 الف امرأة 
كويتية، ومراجعة التشريعات التي 
تكفل احلقوق املدنية واالجتماعية 
للمرأة مبا يحقق العدالة االجتماعية 
جلمي����ع فئ����ات املجتم����ع مبا ال 
يتع����ارض مع مبادئ الش����ريعة 
االس����المية والدستور، وستكون 
الورشة مفتوحة لوسائل االعالم 

من صحافة واذاعة وتلفزيون.

الوزراء  اصدر نائب رئي����س 
للش����ؤون االقتصادي����ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لش����ؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد ق����رارا بتعيني نورية 
السداني مستشارة لشؤون املجتمع 

املدني.
وق��الت املست��شارة الس���داني 
ل� »كونا« امس ان الشيخ احمد الفهد 
يولي اهتماما كبيرا للمجتمع املدني 
وللدور احليوي له مبا ميثله من 
افراد ومؤسسات، مثمنة في الوقت 
نفسه اختيارها كمستشارة له لهذا 

القطاع احليوي.
واضافت ان املجتمع املدني يركز 
الكويتي  النسيج املجتمعي  على 
املتالحم واملترابط، مش����ددة على 
اهمية توجيه الدعم لتلك املؤسسات 
حتى تؤدي رسالتها مبا يتوافق 
وطموحات وآمال املواطنني ويخدم 

البالد.
واكدت عزمها االس����تمرار في 
تق����دمي خبراته����ا وجهودها من 
اجل متكني املرأة من اداء رسالتها 
الوطنية واملجتمعية وحصولها 
على جميع حقوقه����ا حتى تنعم 
برخاء واستقرار اجتماعي وانساني 

وسكني لها والسرتها.
يذكر ان السداني نالت جائزة 
الدولة التقديرية عام 2005 وكرمت 
مع نخبة من نساء العالم مبركز 
كن����دي في واش����نطن كم����ا انها 
تقلدت عدة مناصب مثل االمينة 

العامة املساعدة لالحتاد النسائي 
العربي ع����ام 1970 ومديرة عامة 
ملنظمة االسرة العربية عام 1978 
وهي اول رئيس����ة الحتاد نسائي 
كويتي يؤسس في تاريخ البالد في 

سبعينيات القرن املاضي.
الى ذلك تقيم مجموعة نورية 
الس����داني للتنمي����ة املجتمعي����ة 
بالتعاون مع جمعية املهندس����ني 
الكويتية ورشة عمل في الساعة 
اليوم )اخلميس(  السابعة مساء 
بعنوان: »موق����ع املرأة في برامج 
عمل احلكومة للس����نوات االربع 
املقبلة« يش����ارك فيه����ا عدد من 
ف����ي  واملتخصص����ني  الن����واب 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
والش����خصيات القانونية ونخبة 
من رجال ونس����اء الكويت ممثلي 
الورشة  املدني وستعقد  املجتمع 

نورية السداني

في قرار أصدره الفهد

نورية السداني مستشارة لشؤون المجتمع المدني


