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د.علي املهنا متحدثا إلى الزميلة حنان عبداملعبودويشيرون إلى الفتة النقابة

)قاسم باشا(أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد

عدد من موظفي البنوك اإلسالمية: نناشد
وزير الشؤون حل مشكلة انتسابنا لنقابة البنوك

عادل الشنان
نظم عدد من موظفي البنوك االسالمية اعتصاما 
ثاني���ا للمطالبة بحق االنتس���اب للنقابة العامة 
للبنوك، مناش���دين وزير الشؤون التدخل حلل 

مشكلتهم.
وقال منظم التجمع فيصل الكندري ان جتمع 
الي���وم مكون من مجموعة م���ن موظفي البنوك 
االسالمية للمطالبة بحق االنتساب الى النقابة العامة 
للبن���وك التي غيرت الئحتها الداخلية عام 2007 
لتنص على عدم قبول أي موظف يعمل في البنوك 
االسالمية التي تطبق أسس الشريعة االسالمية 

في عملها املصرفي كعضو في النقابة.
وأكد الكندري انه عند مخاطبة البنك املركزي 
في هذا الش����أن جاء رده بأنن����ا نعمل في بنوك 
كويتية شأنها شأن أي بنك كويتي، واننا كموظفني 
ف����ي هذه البنوك نعامل كم����ا يعامل زمالؤنا في 
البنوك االخ����رى، دون أي اختالف، ولذلك يحق 
لنا االنتس����اب للنقابة، مبينا ان امليزة املهمة في 

االنتساب للنقابة هي ان يتم االعتراف بهم كموظفي 
بنوك في املنظمات الدولية، ومؤكدا انهم حاولوا 
االنتساب للنقابة اكثر من مرة ومت رفضهم وبعدما 
قاموا باعتصام سابق قال القائمون على النقابة 
انهم س����ينظرون في أمرنا في اجتماع اجلمعية 

العمومية.
وبني الكندري ان عدد املوظفني في البنوك االسالمية 
4 آالف موظف والقائمون منهم باملطالبة باالنتساب 
للنقابة هم 500 موظف وهم يناشدون وزير الشؤون 
للتدخل حلل مشكلتهم مع النقابة التي ترفض حقهم 
في االنتساب، مضيفا انهم قاموا برفع 6 قضايا على 
النقابة وينتظرون حكم القضاء، كما قدموا طلبا الى 

أمني عام املصارف عبدالعزيز الصقعبي.
وقال الكن����دري: جتمعنا اليوم بع����د ان قرأنا 
تصريح رئيس النقابة منصور عاشور قبل شهر حني 
رفعنا القضايا، وقال في تصريحه إلحدى الصحف 
احمللية »حاليا نقبل انتساب جميع موظفي البنوك 

االسالمية«، ولكن ذلك لم يتم بالفعل.

نظموا اعتصاماً بعد رفض النقابة ضمهم إليها

مركز الشيخة فتوح الصباح يحصد
المركز األول في »مكافحة التدخين«

أعل����ن وكي����ل وزارة الصحة 
املساعد لش����ؤون الصحة العامة 
الدائمة لبرنامج  اللجنة  ورئيس 
مكافحة التدخني في املراكز الصحية، 
د.يوس����ف النصف عن الفائزين 
مبس����ابقة افضل مركز صحي في 
مجال مكافحة التدخني والذي شارك 
فيه 26 مركزا صحيا على مستوى 

املناطق الصحية.
وأشار د.النصف الى ان النتائج 
أكدت فوز مركز الش����يخة فتوح 
الصب����اح الصح����ي ع����ن منطقة 
العاصم����ة الصحية، ت����اله مركز 
الشيخ مبارك الكبير الصحي عن 
منطقة االحم����دي الصحية، تاله 
مركز السالم الصحي عن منطقة 
حولي الصحية، ثم مركز مناحي 

العصيم����ي الصحي ع����ن منطقة 
الفروانية الصحية، وآخرها مركز 
النسيم الصحي عن منطقة اجلهراء 

الصحية.
وقال: ان هذه املسابقة تأتي ضمن 
احتفاالت اللجنة الدائمة للبرنامج 
التدخني باليوم  الوطني ملكافحة 
العامل����ي للتدخني والذي يصادف 
31 مايو من كل عام حتت ش����عار 
»بنني وبنات ض����د التبغ«، حيث 
مت تشكيل عدة جلان قامت بتقييم 
املراكز املشاركة في هذه املسابقة. 
وقد متيزت هذه املراكز بتنفيذها 
قرار وزير الصحة مبنع التدخني 
في املراكز الصحية، وكذلك تنظيم 
برامج توعوية ومسابقات عن مضار 

التدخني في هذه املراكز.

»الجميع« اكتسحت مقاعد مجلس »العالج الطبيعي«

من جانبه أكد نائب رئيس 
اجلمعية د.علي املهنا ان اعضاء 
اجلمعية كانوا حريصني على 
احلضور ومناقش����ة كل االمور 
خاصة في اجتم����اع اجلمعية 
العمومي����ة حي����ث مت تن����اول 
التقرير االداري واملالي، وكان 
هناك سجال في بعض النقاط 
التي اوضحه����ا رئيس مجلس 

االدارة بايجاز.

12 الف دينار، وكذلك عدم املطالبة 
مبقر، ووقعن���ا باملوافقة ونحن 
»مكسورين اخلاطر« وقد اجتمعنا 
وحوالي 25 جمعية أشهرت منذ 
عام 2005 ليس لها مقر أو دعم، 
ووقعنا عل���ى وثيقة أن ننطلق 
ملطالبة مس���ؤولي الدولة بشكل 
سلمي، سواء عن طريق الوزراء أو 
سمو رئيس مجلس الوزراء، ومن 

املهم أن نصل إلى هدفنا.

واالجتماعات العادية، بينما اليوم 
القاعة امت���أت، وهذا ما يدعونا 
للفخر وأمتن���ى أن نتفاعل فيه 

الثراء املهنة وتطويرها.
وعن الكادر قال اننا قدمنا من 
2007 وتنقلنا من مكتب إلى آخر وال 
ندري أسباب عدم اقراره حتى اآلن. 
وعن مقر اجلمعية بني املغربي انه 
كان من أهم شروط اشهار اجلمعية 
عدم املطالبة بالدعم املادي ويبلغ 

اخلميس أمينا للصندوق.
من جانبه أعرب رئيس جمعية 
العالج الطبيعي د. شاكر املغربي 
عن امتنانه بتجديد الثقة من قبل 
اعضاء اجلمعية، واشاد بحرص 
االعضاء على احلضور واالدالء 
بأصواته���م وق���ال »ان االجواء 
االنتخابية دائما ما تشهد تفاعال 
وله���ذا فإن���ه عادة م���ا يتخلف 
الكثيرون عن حضور اجلمعيات 

حنان عبدالمعبود
اكتس���حت قائم���ة اجلمي���ع 
انتخاب���ات مجلس إدارة جمعية 
العالج الطبيعي التي أجريت أمس 

األول مبقر جمعية احملامني.
وكانت االنتخابات قد شهدت 
منافسة بني قائمتي اجلميع التي 
تشكل نفس اعضاء مجلس اإلدارة 

السابقني وقائمة التغيير.
وقد متيزت العملية االنتخابية 
بالهدوء الشديد، حيث بدأت من 
الساعة السابعة واستمرت حتى 
التاسعة مس���اء، وكان عدد من 
ادلى بأصواتهم حوالي 90 طبيبا 
واختصاصي عالج طبيعي عضوا 
من أصل 139 عض���وا. وبدأ فرز 
األصوات والتي جاءت كالتالي: 
األولى د.هناء اخلميس وحصلت 
على املركز األول بعدد 72 صوتا، 
وتلتها الثاني���ة د.مرمي منصور 
املنديل بعدد 65 صوتا، والثاني 
مكررا د.شاكر املغربي 65 صوتا، 
والرابع د.علي املهنا عدد 58 صوتا، 
عميد ف���راس البدر اخلامس 54 
صوتا، فواز املصطفى السادس 48 
صوتا، د.علي العطار السابع 45 
صوتا، د.عبير الشطي احتياطي 
أول 40 صوت���ا، ود.رجاء ش���اه 
احتياطي ثاني 39 صوتا. وعقب 
عملي���ة الفرز واع���الن النتائج، 
الفائ���زون، ومت انتخاب  اجتمع 
األعضاء ففاز د.ش���اكر املغربي 
بالرئاس���ة، ود.علي املهنا نائبا، 
ود.مرمي املنديل أمينا عاما، ود.هناء 

المغربي فاز بالرئاسة والمهنا نائباً وسط أجواء انتخابية سادها الهدوء
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وأض����اف أنه ل����م يعط أي 
بيت انذارا على أي مرمة أمامه، 
ولكن على األدراج، الفتا الى أن 
هناك أدراجا ممتدة بشكل كبير 
وهناك أدراج مقبولة، لكن االثنني 

تعديات.
وأش����ار الى ظاهرة املظالت 
الكونكريت التي انتشرت مؤخرا 
خارج البيوت، وتساءل ما احلاجة 
لها س����وى قضية التعدي على 
أمالك الدولة، وذكر أن الضاحية 
والنزهة والش����امية والشويخ 
وكيفان، مجموع املظالت بها ال 
تكمل 10 مظالت، الظهر وحدها 
فيها أكثر من 200 مظلة وسنبدأ 
ف����ي ازال����ة املظالت في ش����هر 

اكتوبر.
واضاف اخلترش أن الرامبات 
فيها اشكالية غير األدراج، ال يوجد 
درج خ���ارج العقار مرخص في 
الكويت كلها، لكن هناك رامبات 
مرخصة، ولذلك لم نخض فيها 
وطالبنا املجلس البلدي اما بسحب 
تراخيص الرامبات أو بترخيص 

غير املرخصة. 
من جانبه انتقد عضو املجلس 
ازالة  الس���ابق خليفة اخلرافي 
دواوين تكلف���ت املاليني، قائال 
الش���رهة على من جعل الناس 
اما سمردحة  تتمادى، فالوضع 
أو تشدد، ال أحد كان من املمكن أن 
يفكر في بناء ديوانية اذا كان يدرك 
أن جلنة االزالة ستكسرها له في 
اليوم التالي أو حتى بعد سنتني، 
لكن صمت البلدية س���نوات هو 

الذي جعل الناس تفعل ذلك.
وق����ال هناك قصور في عمل 
موظف����ي الدول����ة ترتبت عليه 
خس����ارة كبي����رة، وجي����وش 
وج����رارات وميزانيات لالزالة، 
فلو ق����ام موظف البلدية املناط 
به املراقبة ما كنا احتجنا للجنة 

االزالة.

درج ملواطن ال يوجد لديه مدخل 
لبيته سواه؟

من جانبه قال منسق أعمال 
فرق االزالة سعود اخلترش ان 
جلنة االزال���ة ال تضع القوانني 
وليست لديها الصالحية لتغيير 
القوانني، ولذل���ك أنتم تلومون 
الش���خص اخلطأ، فرق االزالة 

تطبق القانون.
وأضاف نحن في جلنة االزالة 
خالل السنوات ال� 4 املاضية قمنا 
بازالة 250 ألف تعد، أي أن هناك 
ربع مليون متضرر، ولم يستطع 
واحد منه���م مقاضاتن���ا، ألننا 
القانون، لكنهم يؤثرون  نطبق 
على م���ن انتخبوهم، وهذه هي 
الدميوقراطي���ة، واخلط���أ أنهم 
يحاولون التأثير على جلنة االزالة 
التي هي مبثابة الش���رطي الذي 
انهم يوجهون  القوانني،  يطبق 
االتهام للجن���ة االزاالت وكأنها 
املتسبب األول، رغم أن السبب 
في انشاء جلنة ازالة التعديات 
هو ضعف البلدية، جلنة االزالة 
أنش���ئت بقرار من سمو رئيس 
الوزراء، ونحن ال نشرع ولكننا 
ننفذ القانون، لقد أزلنا تعديات 
أكبر ناس وأصغر ناس، أزلنا كل 
التعديات سواء كانت في الشريط 
الساحلي أو الزراعة، لكن هناك 

أمورا نقف أمامها.
ازالة  الى  واش����ار اخلترش 
األسوار احلديدية من كل الكويت 
م����ا ع����دا دور املعاق����ني، ودور 
احلضانة وأجلنا االزالة لظروفهم 
اخلاصة انتظارا لصدور تشريع 

تكون هناك قطعتا أرض زراعية 
بينهما قطعة أرض حكومية من 
حق مالكهما مترير املاء لسقياهما 
عن طري���ق األرض احلكومية، 
وبالقياس ميكن تطبيق قانون 

االرتفاق على األدراج.
وأضاف ال أشجع الناس على 
اللجوء للمحاكم لكن هناك ضررا 
واقعا وعليهم اللجوء الى احملاكم 
إلثبات ذلك، يجب مراعاة ظروف 
الناس واحتياجاتهم، وتساءل 
هل س���تحل مشاكل البلد بازالة 

الكارثة، فالبلدية هي سبب مآسي 
هذا الشعب، القضية ليست قضية 
بيت أو منطقة، هناك مستشفيات 
وأسواق وموالت وصاالت أفراح 
وفنادق مرتفعة أدراجها أكثر من 
مت���ر ونصف املت���ر، فهل جلنة 

االزالة تقوم بواجبها معها.
وشدد الطويح على ضرورة 
تطبيق القانون على اجلميع، وأال 
يتم استثناء أحد، مطالبا جلنة 
االزالة بتلمس حاجات املواطنني، 
وتفعيل قانون حق االرتفاق عندما 

خارج البيت، ألنه لو وضع داخل 
البيت ألهدر مساحة كبيرة خاصة 
أن القسائم 400 متر فقط، ولذلك 

البلدية ساهمت في اخلطأ.
وأشار الى اختالف املناسيب 
في الشوارع ما يدعو الناس الى 
ردم الس���احات اخللفية لدخول 

بيوتهم من اخللف.
وأضاف نحن ال نلوم أعضاء 
جلنة االزالة، ولكن نلوم من معهم 
من اجله���از التنفيذي بالبلدية، 
ويجب أن نلوم من تس���بب في 

لكن اذا تساءلنا من هو املتسبب 
الرئيسي في هذا األمر، فسنجد أن 
هناك فسادا في حقبة من الزمن 
في أجهزة الدول���ة وعلى وجه 
اخلص���وص جهاز البلدية الذي 
أثبت الفش���ل الذريع في جميع 
أمور التخطيط، على سبيل املثال 
ارتفاع السرداب في السكن اخلاص 
يجب أن يكون مترا و20 سنتيمترا 
وقد أعطت البلدية اس���تثناءات 
ب� 20 سنتيمترا فأصبح مترين، 
وهذا ما جعل الناس جتعل الدرج 

ديرة واحدة وأهل وكلنا أنساب 
وكلنا أرحام.

وأضاف لو كان أعضاء جلنة 
اإلزاالت كلمونا عن الئحة معينة 
نضعها لأدراج لفعلنا ذلك قبل أن 
يروعوا املواطنني بتلك اإلزاالت، 
ورغم ذل���ك فإننا عندما وصلنا 
بالبدر،  اخلبر قمنا باالتص���ال 
وعملنا ورش���ة عمل باملجلس 
البلدي واتفقنا على آلية معينة 

ستتضح خالل األيام املقبلة.
وأشار الى أنه مت تقدمي تلك 
اآللية إلى اجلهاز التنفيذي الذي 
سيقوم بدراستها لتخرج بشكل 
يرضي اجلميع، مشيرا إلى تعاون 
جلنة اإلزالة في الئحة الزراعة.

وتابع أن الناس تنتقد جلنة 
اإلزاالت وتعيبها ويقولون إنها 
تتصرف تصرفات قاسية على 
املواطنني، املف���روض أن تكون 
هناك توعية للمواطنني وإرشادهم 
قبل أن تلجأ اإلزالة إلى الهدم حتى 
ال يكون املواطنون ضد اإلزالة.

 م���ن جانب���ه، ق���ال عضو 
 11/11 السياسي في قوى  املكتب 
فيصل الطوي���ح نحن ال نعيب 
على تطبي���ق القانون بل نحن 
القانون، لكن يبقى  مع تطبيق 
هن���اك روح القانون، فالقوانني 
توضع الحتياجات الناس وليس 
لعذاب الناس، ما يحدث اآلن هو أن 
هناك قوانني بالية أكل الدهر عليها 
وشرب يفترض أن تغير وتعدل 

ملصلحة املواطن واحتياجاته.
وأض���اف نتف���ق أن هن���اك 
جت���اوزات على أم���الك الدولة، 

حمد العنزي
أكد املتحدثون في الندوة التي 
نظمتها قوى 11/11 بعنوان »جلنة 
اإلزالة بني الرفض والقبول« على 
ضرورة سيادة القانون وتطبيقه 
مع ضرورة التعامل مع اإلزاالت 
بروح وس���طية تراع���ي هيبة 
الدولة وتتعاطى مع آالم وأحالم 

املواطنني.
ش���ارك في الن���دوة كل من 
عض���و املجل���س البل���دي فرز 
الديحان���ي، وعض���و املجلس 
البلدي السابق خليفة اخلرافي 
وأدارها رئيس املرصد الكويتي 
الدميوقراطية مطلق  لتأصي���ل 

العبيسان.
ف���ي البداي���ة ق���ال مطل���ق 
العبيسان ان هناك أمورا يجب 
مراعاتها، أهمها مصالح املواطنني، 
مع التأكيد على سيادة القانون 
التي ال نطالب أحدا بالتنازل عنها، 
لكننا نعلم أن في القانون مجاال 
للتعاطي م���ع إرادة األمة، ومع 
أحالم وآالم املواطنني، فالقانون 

يراعي هذه القيم وال يلغيها.
وشدد على ضرورة التعامل 
مع اإلزاالت بروح وسطية تراعي 
هيبة الدول���ة واحترام القانون 
الوقت تراعي مطالب  وفي ذات 

املواطنني.
من جهته، قال عضو املجلس 
البل���دي فرز الديحاني نحن في 
املجلس البلدي دورنا مقيد، نفاجأ 
بأن أعضاء جلنة اإلزاالت يقومون 
بإزالة أدراج، مضيفا: نحن أبوابنا 
مفتوحة، وكان يجب على أعضاء 
جلنة اإلزالة قبل ترويع املواطنني 
بإزالة أدراجهم، أن يتبادلوا معنا 
اآلراء، قبل صدمة املواطنني، ولو 
كانوا أبلغونا بذلك في املجلس 
البل���دي التفقنا معهم على آلية 
معين���ة، لس���نا ض���د القانون 
ولكن التنسيق مطلوب والعمل 
اجلماعي مطل���وب، وكلنا عيال 

ناشطون سياسيون وأعضاء في البلدي شددوا خاللها على ضرورة اتباع روح القانون عند تنفيذه

الديحاني: كان على اللجنة االتفاق م�ع أعضاء البلدي على آلية اإلزالة

الخت�رش: لجن�ة اإلزال�ة ال تض�ع القواني�ن وال تغي�ر وإنم�ا تق�وم فق�ط بتطبيقه�ا عل�ى الجميع

الخرافي: »الشرهة« ليست على لجنة اإلزالة وإنما على البلدية التي جعلت الناس تتمادى في المخالفات

الطويح: البلدية سبب مآسي الشعب وهناك قوانين بالية يجب تغييرها

)كرم دياب(عدد من موظفي البنوك اإلسالمية خالل اعتصامهم أمام النقابة العامة للبنوك


