
محلياتالجمعة  4  يونيو  2010   18

القحطاني: ال تعديل على كادر المهندسين في القطاع الحكومي بعد أن تّمت 
المصادقة على محضر »الخدمة المدنية« ونتوقع صرف البدالت يوليو المقبل

»لقاء األربعاء« بجمعية المهندسين خصص للرد على أسئلة األعضاء حول البدالت

جانب من اللقاء تكرمي رئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني

أكد رئيس جمعية املهندس����ن م.طالل القحطاني ان 
مجلس اخلدمة املدنية صادق األحد املاضي على محضر 
الب����دالت والكوادر التي أقرها مجلس الوزراء في أبريل 
املاض����ي، وان اللجنة املالية في مجلس األمة وافقت في 
اجتماعها األخير على االعتمادات التي طلبتها احلكومة 
وأدرج����ت ضمن امليزانية للبدء في صرف هذا البدالت، 
مش����يرا الى ان دي����وان اخلدمة املدنية يبدأ التنس����يق 
مع اجله����ات احلكومية املعنية للب����دء في صرف هذه 

البدالت.
وقال رئيس املهندسن في لقاء األربعاء الذي تنظمه 
جلنة العالقات العامة في اجلمعية ش����هريا وخصصته 
للقاء مفتوح مع م.القحطاني مساء أمس األول انه يتوقع 
البدء في صرف البدالت في شهر يوليو املقبل وان بعض 
اجلهات قد تتمكن من إنه����اء االجراءات واعداد جداول 

املستحقن الشهر اجلاري.
ونظم اللقاء نائب رئي����س اللجنة م.مبارك العرادة 
وعضو اللجنة م.فواز الفضلي وحضره عدد من املهندسن 
واملهندسات املهتمن مبوضوع الكادر ومنهم عضو مجلس 

االدارة م.ناصر بندر املطيري.
وطالب القحطاني املهندسن مبساعدة اجلمعية لتعزيز 
الصورة اإليجابية التي ترس����خت لدى أصحاب القرار 
خالل الفت����رة املاضية عن املهن����دس وأهمية دوره في 
اخلطة التنموية وبرامج عمل احلكومة والقطاع اخلاص 

بش����كل عام، مش����يرا الى ضرورة االستفادة من برامج 
التدريب والتأهيل في اجلمعية وغيرها من املؤسسات 

التخصصية وتطوير القدرات الذاتية.

استقبال وفد أوروبي

وأشار رئيس »املهندسن« الى ان اجلمعية ستستقبل 
األسبوع املقبل وفدا من املؤسسة املعنية باعتماد الشهادات 
الهندس����ية في دول االحتاد األوروب����ي »فياني«، وذلك 
ملساعدة املهندسن والراغبن في دراسة الهندسة على 
التعرف باجلامعات والتخصصات الهندس����ية املعتمدة 
في املنظمات الدولية وتلبي حاجة الس����وق الكويتي، 
مش����يرا الى ان الكثير من الزمالء حصلوا على شهادات 
من جامعات عاملية عريقة اال ان بعض التخصصات غير 
معتمدة من جهات االعتماد العاملية والعربية والكويتية 
كونها برامج تلبي احتياجات املجتمعات واألسواق التي 
تعمل بها هذه اجلامعات وليست للكويت أو غيرها من 

البلدان.
وقدم م.القحطاني ش����رحا للزمالء عن اجلهود التي 
قامت بها اجلمعية والصعوبات التي واجهتها، مشيرا الى 
وجود مهندسن في موقع القرار حاربوا جهود إخوانهم 
إلقرار هذه البدالت، موضحا ان الكادر والبدالت محاولة 
جادة قامت بها اجلمعية واملتطوعون للعمل فيها لتوفير 
بيئة مساعدة على مزيد من االنتاج ورفع املستوى املهني، 

وتفعيل دور الطاقات الهندسية اخلاملة في املجتمع.

جهود إضافية

وأضاف أن علينا وبعد ان مت تقديرنا من قبل احلكومة 
من خالل هذه البدالت ان نبذل جهودا اضافية لنؤكد اننا 
نستحق هذا التقدير الذي نعتبره معنويا قبل ان يكون 
ماديا، وان عالقتنا كمهندس���ن بجميع مش���اريع الدولة 
وبرامجها التنموية عالقة وطيدة سنقوم بتعزيزها واحلرص 
على القي���ام بها، ونزيد الوعي لدى القيادات الرس���مية 
ومختلف شرائح املجتمع بأهمية هذا الدور وان املسألة 
ليست مس���ألة فلوس أو دعم غير مبرر لنا كمهندسن. 
ونفى القحطاني وجود أي دعم سياس���ي للجمعية، وان 
اإلجناز حتقق بفضل اهلل تعالى أوال والسياسة احلكيمة 
التي أقرتها اجلمعية العمومية للمهندسن وأكدت عليها، 
موضحا ان نهج احلوار ولغة األرقام واملتابعة احلثيثة 
والعالنية في الطرح العلمي على مدى 8 سنوات ومن خالل 
كل القنوات املتاحة ساعد أصحاب القرار وأقنعهم بضرورة 
وجود كادر وبدالت للمهندسن. ودعا رئيس املهندسن 
زمالءه وزميالته الى تعزيز قيم العمل وأخالقيات املهنة 
الهندسية والتفاعل مع قضايا املجتمع وخاصة في مجاالت 
التخصصات الهندس���ية، والعمل على سد التخصصات 
التي حتتاجها البالد، مشيرا الى وجود نقص في مجاالت 

التصميم وتقييم األضرار وغيرها.

ناصر المطيري: ابتعدنا عن االبتزاز السياسي وأسلوب اإلضرابات

الحضور: هؤالء دعمونا فشكرًا لهم

حتدث عضو مجل����س ادارة اجلمعية م.ناصر 
املطيري خالل اللقاء وقال: ان اعضاء مجلس ادارة 
اجلمعية واجهوا ظروفا صعبة جدا وانهم اتهموا 
بأنهم حكوميون عندما رفضوا اس����لوب االبتزاز 
السياس����ي إلقرار الكادر والبدالت وحتقيق الهدف 
من خالل احلوار والتشديد على ابراز دور املهندس 
والظل����م الواقع عليه. واضاف املطيري: انه ورغم 
تأكيدات مجلس االدارة للزمالء على املضي في هذا 
النهج والقناعة بأنه س����يؤتي ثماره، فإن كثيرين 
ش����ككوا في ذلك، وهلل احلمد أثبتت االيام ان هذا 

االسلوب هو االفضل، مشددا على ان اجلمعية رفضت 
غير مرة االضرابات وأساليب االعتصامات وانها ال 
جت����دي نفعا إلقرار حقوق اآلخرين، غير مقتنعن 
بها. وأش����ار املطيري الى احد اللقاءات التي عقدت 
مع رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي حلثه على 
دعم كادر املهندس����ن، وانه وبعد شرح اخليارات 
املتاحة امام اجلمعية ملواجهة الضغوطات من قبل 
املهندسن إلقرار الكادر، أثنى على النهج العقالني 
ملجلس االدارة، وأكد ان احلقوق ال تؤخذ باملزايدات 

وأساليب االبتزاز السياسي.

وجه احلضور الشكر الى رئيس مجلس اخلدمة 
املدنية نائب رئيس ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح، ولرئيس ديوان اخلدمة 
املدنية وللعاملن فيه من مختلف املستويات ووكيل 

الديوان عادل الرومي، كما ثمنوا دعم برنامج اعادة 
الهيكلة للق���وى العاملية في الدولة وأمينه العام 
د.وليد الوهيب وجلهود الزميل م.فارس العنزي 

وغيره من العاملن في اعادة الهيكلة.

»الزراعة«: ضبط 68 مخالفة لقانون الرعي
أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تقريرها الشهري عن اعمال فريق مراقبة 
تطبيق قانون الرعي رقم 41 لسنة 1988 عن شهري 

مارس وابريل 2010.
وقال مدير ادارة العالقات العامة بالهيئة شاكر 
عوض ان التقرير تضمن قيام فريق مراقبة تطبيق 

القانون بتسجيل عدد 68 مخالفة في تلك الفترة، 
منها 48 مخالفة في ش���هر مارس، 20 مخالفة في 
شهر ابريل، مشيرا الى ان هذه املخالفات تراوحت 
بن الرعي في مناطق غير مس���موح بالرعي فيها، 
أو اس���تغالل بعض املواقع في تلك املناطق إلقامة 

املخيمات أو العيش وغيرها.

الرطام: العاملون في الرعاية االجتماعية
يعتصمون االثنين احتجاجًا على عدم اعتماد الكادر

 استمرار التسجيل في الدورة الثانية
من برنامج حلية الدعاة حتى 14 الجاري

بشرى شعبان
كشف نائب رئيس نقابة العاملن 
في وزارة الش���ؤون سعد الرطام 
ان النقاب���ة قررت تنظيم اعتصام 
سلمي االثنن املقبل في مجمع دور 
الرعاية االجتماعية احتجاجا على 
عدم اقرار كوادر العاملن في دور 
الرعاية وقطاع العمل والقطاعات 
االخرى ف���ي الوزارة. واوضح في 
تصريح صحافي ان االعتصام جاء 
نتيجة عدم قيام وزارة الش���ؤون 
باملباشرة اجلدية في السعي حول 
اقرار كوادر خلدم���ات قطاع دور 
الرعاية املنس���ي منذ فترة طويلة 
والذي يعاني من ضغوط نفسية 
وعملية في هذا املجال رغم مخاطبة 
املسؤولن بجميع مستوياتهم القرار 
الكوادر ف���ي دور الرعاية وقطاع 

العمل وغيره من القطاعات. واعرب 
الرطام عن اسفه لعدم اقرار الكوادر 
من قب���ل ديوان اخلدم���ة املدنية، 
الفتا الى ان ذلك س���بب خيبة امل 
ومعاناة للعاملن في وزارة الشؤون 
وخاصة دور الرعاية التي تعاني 
من االهمال منذ زمن طويل. وذكر 
ان النقابة خاطبت املسؤولن عن 
هذه الكوادر وحصلت على وعود 
كثي���رة ولكن دون جدوى رغم ان 
املوظفن العاملن في دور الرعاية 
يقومون بدور انساني كبير في خدمة 
املعاقن وذوي االحتياجات اخلاصة 
واملسنن ويقومون على رعايتهم 
واحملافظة على صحتهم ومع ذلك 
لم يلق هذا الدور التقدير من قبل 
الديوان او وزارة الشؤون علما ان 
ديوان اخلدمة املدنية قد اقر كوادر 

ملوظفي عدة وزارات اقل منهم من 
حيث العمل خاصة ان عملنا انساني 
يخدم شريحة كبيرة في املجتمع. 
وحم���ل وزارة الش���ؤون وديوان 
اخلدمة املدنية مسؤولية عدم اقرار 
كوادر العاملن في الوزارة وضياع 
حقوق هؤالء العاملن، مشيرا الى 
ان احلل سيكون باالعتصامات التي 
س���تبدأ يوم االثنن املقبل سلميا 
من اجل ايصال صوت هؤالء الذين 
وقع عليهم الظلم بسبب عدم اقرار 
الكوادر من غير اس���باب واضحة 
وايصال الدور الذي يقومون به في 
خدمة شريحة كبيرة في املجتمع مع 
عدم االخالل بالعمل وذلك احتراما 
الذي لم يقدره  للعمل االنس���اني 
املسؤولون في ديوان اخلدمة املدنية 

وال في وزارة الشؤون.

اكد مدير ادارة الثقافة االسالمية 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
الشديد  االدارة  بدر السنن وعي 
وحرصها املتمي����ز بأهمية الدور 
الدع����وي والتوجيهي والوعظي 
الذي تلعبه داخل املجتمع، والذي 
يشكل بدوره دعائم البناء القيمي 
والسلوكي داخل املجتمع من خالل 

ما تطرحه من برامج وانش����طة 
جدي����رة بتهيئة مناخ اس����المي، 
جاء ذلك عقب اعالن السنن بدء 
مرحلة التسجيل للدورة الثانية 
لبرنام����ج اإلدارة العلمي الثقافي 
»حلية الدعاة« اعتبارا من 1 اجلاري 

ولغاية 14 منه.
واكد السنن أن الدورة العلمية 

الثاني����ة لبرنامج »حلية الدعاة« 
الكبير  الداعية  س����يحاضر فيها 
الياسن، والتي ستعقد  د.جاسم 
خالل 15 و16 اجل����اري وذلك في 
قاعة الريادة في الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية مبنطقة الشهداء، 
ابتداء من الساعة 6.30 مساء وحتى 

الساعة 9.30 مساء.

نقابة »كونا« وقعت اتفاقيتين مع »المتحدة للمختبرات«
وعيادة الميدان لمنح خصومات ألعضائها

تبادل االتفاقيات

أعلنت نقابة العاملن بوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( انها وقعت اتفاقيتن مع الش���ركة املتحدة 
للمختبرات الطبية وعيادة امليدان خلدمات طب الفم 
واألسنان تقضيان مبنح أعضاء النقابة خصومات 

خاصة على اخلدمات التي تقدمها الشركتان.
ومثل الشركة املتحدة للمختبرات في التوقيع 
نائب رئيسها والعضو املنتدب فيها د.محمد اجلعفر 
فيما مثل عيادة امليدان مديرها العام بشار أسد فيما 

مثل النقابة رئيس مجلس إدارتها أمين العلي.
وقالت النقابة في بي���ان صحافي ان االتفاقية 
املوقعة مع الشركة املتحدة للمختبرات تقضي مبنح 
أعضاء النقابة وأسرهم من زوج أو زوجة أو أوالد أو 
آبائهم وأمهاتهم وجميع أشقائهم خصومات بنسبة 
30% على جميع التحاليل التي جتريها الشركة في 

الكويت أو خارجها.
كما متنح االتفاقية خصما ألعضاء النقابة قدره 
50% على اخلدمة املنزلية جلميع عينات الدم، حيث 
يقوم املختبر بجمع العينات من أماكن تواجدهم.

وأضافت ان االتفاقية متنح أيضا األعضاء عرضا 
خاصا عل���ى النظام العذائي )نوف���و( بقيمة 150 
دينارا كويتيا والذي يشمل حتليل دم وفحوصات 
مخبرية شاملة لوظائف اجلسم مع متابعة كاملة 

من اختصاصية التغذية مدة ثالثة اشهر.
وفيما يخص االتفاقية املوقعة مع عيادة امليدان 
خلدمات طب الفم واألسنان قالت النقابة انها تقضي 
بإعف���اء كل أعضاء النقابة وأس���رهم من زوج أو 
زوجة أو أوالد أو آبائهم وأمهاتهم وجميع أشقائهم 
من قيمة فتح امللف ألول مرة والفحص الطبي إلى 
جانب خصومات 20% كما تقضي االتفاقية مبنح 

خصم قدره 30% على تبييض األسنان.
وأوضحت النقابة انه بهات���ن االتفاقيتن مع 
ش���ركة املختبرات املتحدة وعيادة امليدان تضيف 
خدمات جديدة إلى اخلدمات التي وفرتها ألعضائها، 
معربة عن أملها ان يستفيدوا منها، داعية الزمالء 
غير األعضاء إلى االنضمام إليها لالس���تفادة من 

تلك اخلدمات.

»اإلعالم الديني« تعلن أسماء الفائزين في مسابقتها اإللكترونية
الهاجري: سعداء بالتواصل البناء مع جمهور المشاركين ونتمنى للجميع حظًا وافرًا

خليفة الهاجري

ضاري محمد علي الرمضان   ٭
)كويتي(

أش���رف حميد خيرالدين   ٭
حسانن )مصري(

مديحة علي خليل األسود   ٭
)كويتية(

دانة فؤاد راش���د اسماعيل   ٭
)كويتية(

عبدالعزيز عشري عبدالعزيز   ٭
عبدالكامل )مصري(

مياس���ة عبدالفتاح محمد   ٭
فياص )أردني(

مصطفى حسان علي كمال   ٭
)سوري(

فهم���ي  جم���ال  حم���زة   ٭
)أردني(

املنش���ورة وعبر موقع نفائس 
االلكتروني ونحمد اهلل فلقد كانت 
املشاركات طيبة وجتاوب الناس 
كان واضحا وقامت االدارة بفرز 
الرس���ائل الواردة اليها، ورصد 
اسماء الفائزين العشرة وذلك عن 
شهر مايو وذلك بعد اجراء القرعة 

االلكترونية على الفائزين.
واض���اف أننا س���عداء بهذا 
التواصل اجلماهيري على املستوى 
احمللي واخلارج���ي ونتمنى ان 
يدوم ه���ذا التواصل، وان نزيد 
املقدمة حرصا منا  من اجلوائز 
على حتقيق الفوز الكبر عدد من 
املشاركن، ومتنى الهاجري لكل 
املتسابقن حظا طيبا هذه املرة 

باجلواب الصحيح فإنها عندئذ 
تعطي معلومة دينية مهمة وقيمة، 
وأثن���ى الهاجري على املبادرات 
الطيبة والهادفة وعلى جتاوب 
اجلمهور مع املس���ابقة والتي ال 
تعتب���ر االولى، وامنا س���بقتها 
مس���ابقة نفائس لشهر رمضان 
املاضي والت���ي رصدنا لها مائة 

جائزة.
وف���ي خت���ام حديث���ه اعلن 
الفائزين  الهاجري عن اس���ماء 

العشرة وهم:
تهاني عبداهلل خلف التيلجي   ٭

)كويتية(
عائشة منذر عبدالرحمن العلي   ٭

)مينية(

ليلى الشافعي
حترص ادارة االعالم الديني 
التواصل املستمر والبناء  على 
املتابعن ملسابقات  بن جمهور 
ادارة  الت���ي تتبناها  »نفائس« 
الديني ورص���دت لها  االع���الم 
عش���ر جوائز للفائزين في كل 
ش���هر، باالضافة الى املسابقات 
االلكتروني���ة نصف الش���هرية 
عبر موق���ع نفائس االلكتروني 
www.nafaess.co ص���رح بذلك 
مراقب الدراس���ات والتس���ويق 
الهاجري وافاد  االعالمي خليفة 
ادارة االعالم  ب���أن  عبر حديثه 
التواصل  الديني حريصة على 
مع املتس���ابقن عبر املس���ابقة 

وفي املرات املقبلة.
واشار الى س���هولة االسئلة 
وأهميتها وخاصة انها اذا ارتبطت 


