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اعتبر نماذج الرغبات بداية إلجراءات نهاية خدمتهم دون الرجوع إليهم ودون أن تنبههم إلى تقرير »المحاسبة«

أكد أن جميع أجهزة »األشغال« في عمل متواصل لتنفيذ الخدمات التحتية

المري لموظفي »الكويتية«: ال توقعوا على رغبات بالتقاعد 
وال تثقوا بالوعود الشفهية دون ضمانات كافية

بوشهري: 78 مشروعًا لتطوير الطرق لتناسب المرحلة المستقبلية

حمد املري

حميد بوشهري

صرح رئي���س مجلس إدارة 
نقاب���ة العاملني في مؤسس���ة 
الكويتية  اخلط���وط اجلوي���ة 
والش���ركات التابعة حمد املري 
بأن النقابة ترفض تعميم رئيس 
مجلس إدارة املؤسسة واخلاص 
بتحدي���د رغب���ات املوظفني في 
ظل قانون رقم )6( لسنة 2008 
واخلاص بتحويل املؤسسة إلى 
شركة مساهمة والذي خال من أي 
ضمانات أو توضيحات حلقوق 
املوظفني ويجعل مس���تقبلهم 

املهني في مهب الريح.
وأكد املري على عدم قانونية 
هذا التعمي���م والنماذج املرفقة 
معه والذي أجبر فيه املوظفون 
على توقيعه���ا في مدة أقصاها 
نهاية يوم 31 أغس���طس املقبل 
دون أي سند قانوني عكس ما 
نصت عليه مواد القانون، مؤكدا 
أن املؤسس���ة مارست تضليال 
على املوظفني ولم تكش���ف لهم 

عن حقوقه���م وامتيازاتهم بناء 
على رغباتهم، مس���تغلة حاجة 
املوظف���ني الذين أعياهم الصبر 
البدء بإجراءات تنفيذ  بانتظار 
القانون خصوصا فئة املوظفني 
املس���تحقني للمعاش التقاعدي 
وعددهم يفوق ال� 650 موظفا، 
القانون مكافأة  والذين منحهم 
نهاي���ة خدمة تع���ادل راتب 3 
سنوات واملطلوب منهم توقيع 
منوذج يبدون فيه رغبتهم في 
التقاعد، حيث يعتبر هذا تصريحا 
للمؤسس���ة بالبدء في إجراءات 
نهاي���ة خدمته���م دون الرجوع 
إليهم ودون أن تنبههم إلى تقرير 
ديوان احملاس���بة ومالحظاته 
على تقييم مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية وش���ركاتها 
التابعة والصادر في شهر أكتوبر 
لعام 2009 وحتديدا في الفصل 
الثالث )النتائج والتوصيات( 
حيث أوصى التقرير في فقرته 

ذك����ر مدير العالق����ات العامة 
ب����وزارة االش����غال العامة حميد 
بوشهري ان اجهزة الوزارة على 
اختالفها في عمل دؤوب ومتواصل 
من اجل تطوير خدماتها ومرافقها 
ودراسة وتنفيذ العديد من املشاريع 
احليوية التي ستسهم في رفع كفاءة 
اخلدمات واملرافق مبا يتناس����ب 
مع املراحل احلالية واملستقبلية. 
واضاف ان قط����اع الطرق يزخر 
بالعديد من املشاريع سواء على 
صعيد تنفيذ اخلدمات التحتية أو 
تطوير ورفع كفاءة الطرق بأنواعها 

وفق دراسات مسبقة.
حيث يبلغ عدد مشاريع قطاع 
الطرق 78 مش����روعا بني التنفيذ 
والتصميم واالعداد، مش����يرا الى 
ان مشاريع التنفيذ تبلغ 24 وهي 

كالتالي:
إنشاء وإجناز طرق وخدمات 
إنش����اء طرق  ال����ري،  مبنطق����ة 
ومجاري صحية وخدمات اخرى 
)املرحلة الثانية � صباح السالم(، 
اتفاقية االش����راف عل����ى تنفيذ 
طرق ومجاري صحية وخدمات 
مبنطقة صباح السالم، إنشاء طرق 
ومجاري صحية وخدمات اخرى 
)املرحلة الثالثة � املنقف وجنوب 
الصباحي����ة(، اتفاقية االش����راف 
على إنشاء طرق وخدمات اخرى 
)املرحلة الثالثة � املنقف وجنوب 
الصباحية(، انشاء واجناز الطريق 
الواصل بني طريق الوفرة وطريق 
كبد، انشاء واجناز وصيانة طرق 
ومجاري امطار وصحية وخدمات 
اخرى ملنطقة ابوفطيرة � املرحلة 
اتفاقية خدمات االشراف  األولى، 
على تنفيذ الطرق واخلدمات )للعقد 
ه�.ط/ للعقد 146(، إنشاء وإجناز 
وصيانة طرق ومج����اري أمطار 
وصحية وخدمات اخرى ملنطقة 
ابوفطيرة � املرحلة الثانية، اتفاقية 
خدمات االشراف على تنفيذ الطرق 
واخلدمات )للعق����د ه� ط/ للعقد 
147(، إنشاء واجناز وصيانة طرق 
ومجاري امطار وصحية وخدمات 
اخرى بالفنيطيس � املرحلة األولى، 
اتفاقية خدمات االشراف على تنفيذ 
اعمال الط����رق واخلدمات ملنطقة 
الفنيطيس )املرحلة األولى(، إنشاء 
وإجن����از وصيانة طرق ومجاري 
امطار وصحي����ة وخدمات اخرى 
بالفنيطي����س � املرحلة الثانية(، 
اتفاقية خدمات االشراف على تنفيذ 
أعمال الط����رق واخلدمات ملنطقة 

الثالثة على ضرورة ربط حصول 
موظفي املؤسسة الذين يستحقون 
املعاش التقاعدي وال يرغبون في 
العمل في الشركة أو القطاعات 
احلكومي���ة للمكاف���آت الواردة 
بالبند الثاني من املادة السادسة 
للقانون رقم )6( لسنة 2008 على 
عدم منحهم مكافآتهم ومزاياهم 

طريق الفحيحيل، اتفاقية االشراف 
على العقد رقم ه� ط/111، انش����اء 
واجن����از وصيانة طرق ومجاري 
امطار وصحي����ة لطريق الصبية 
السريع )املرحلة الثالثة(، اتفاقية 
خدمات االشراف على تنفيذ انشاء 
وصيانة طريق الصبية السريع 
)املرحلة الثالثة(، إنشاء وإجناز 
وصيانة طرق ومج����اري امطار 
وصحية وخدمات اخرى لطريق 
اجلهراء، انشاء وصيانة تقاطعات 
الطرق الرئيسية للدائري السابع 
واخلامس والسادس املؤدي جلنوب 
الدوحة وغرب جليب الش����يوخ، 
الطرق  انشاء وصيانة تقاطعات 
الفحيحيل  الرئيس����ية لطري����ق 
املؤدي ملنطقة جنوب الصباحية 

واملنقف.

مشاريع إدارة التصميم

العق����ود املعتم����دة من وزارة 
التخطيط ووزارة املالية:

الطري���ق الواص���ل لطريقي 
خادم احلرمني الشريفني وطريق 
الفحيحيل، انشاء طريق لربط 

إال بعد طرح أس���هم الش���ركة 
اجلديدة لالكتتاب. وأوضح املري 
النقابة وزعت على موظفي  أن 
املؤسسة وشركاتها التابعة كتبا 
بصيغة موحدة موجهة لرئيس 
مجلس إدارة املؤسسة ردا على 
تعميمه طالب���ني منه الرد على 
استفساراتهم وتساؤالتهم بشكل 
واضح ومدعم باملستندات حتى 
يتمكنوا من حتديد رغباتهم، حيث 
يجب عليه اآلن الرد عليهم إذا كان 
ميلك األجوبة أو أنه أصبح من 
الواجب عليه توجيه تلك األسئلة 
جلهات االختصاص واستصدار 

القرارات الضامنة حلقوقهم.
واستغرب املري التوقيت الذي 
طرح فيه هذا التعميم ونحن في 
منتصف ش���هور الصيف وهي 
الفترة التشغيلية للمؤسسة وما 
قد يتسبب فيه هذا التعميم من 
قلق في أوساط املوظفني ويؤثر 
على أدائهم، وملاذا تزامن صدوره 

مع انتهاء جلنة تقصي احلقائق 
في التجاوزات � واملكلفة من قبل 
وزير املواصالت بطلب من مجلس 
األم���ة � من أداء أعمالها ورفعها 
للتقرير ملكتب وزير املواصالت 
بتاريخ 8 يوليو اجلاري، ليطلع 
عليه الوزير بع���د رجوعه من 
إجازته حي���ث احتوى التقرير 
على إدانة لقياديني في املؤسسة 

وطالب بعزلها من الوظيفة.
وحذر املري في الوقت نفسه 
جميع موظفي املؤسسة وشركاتها 
الثق���ة املطلقة في  التابعة من 
توقيع أي الت���زام من أي نوع 
ما لم يحصلوا على الضمانات 
الكافية كتابيا وع���دم االنتباه 
لإلشاعات واألقاويل وما يصدر 
شفاهة من أصحاب القرار، معلنا 
في الوقت نفسه استعداد النقابة 
ملناظرة علنية مع إدارة املؤسسة 
أمام موظفي املؤسسة وشركاتها 

التابعة لكشف احلقائق.

الس���ادس املؤدي ملنطقة غرب 
جليب الش���يوخ، انشاء واجناز 
وصيانة ط���رق ومجاري امطار 
وصحية وخدمات اخرى مبنطقة 
البدع، انش���اء واجناز وصيانة 
طرق ومج���اري امطار وصحية 
وخدمات اخرى مبنطقة ش���رق 
اجلهراء، انشاء واجناز وصيانة 
نظام لتصريف مياه األمطار في 
منطقة جنوب الدوحة، انش���اء 
التحتية للموقع  البنية  واجناز 
العام للسجن املركزي والتوسعة 
امللحقة به، انشاء واجناز وصيانة 
طرق وجس���ور ومجاري امطار 
وصحية وخدمات اخرى لشارع 
القاهرة، انشاء واجناز وصيانة 
طرق ومج���اري امطار وصحية 
وخدمات اخرى لطريق الدائري 
الثاني وش���ارع دمشق، انشاء 
واجناز وصيانة طرق ومجاري 
امطار وصحية وخدمات اخرى 
لطريق الدائري الثالث، انش���اء 
واجناز وصيانة طرق ومجاري 
امطار وصحية وخدمات اخرى 
ملنطقة املنقف )قطعة 54(، انشاء 
واجناز وصيانة تقاطعات على 
اجلزء الغربي من الطريق الدائري 
اخلامس، انشاء واجناز وصيانة 
الطرق السريعة  تقاطعات على 
خلدمة مدينة الشيخ جابر األحمد، 
انشاء واجناز وصيانة تقاطعات 
على اجلزء األوس���ط من طريق 
اجلهراء، انشاء واجناز وصيانة 
تقاطعات على اجلزء الغربي من 

شارع جمال عبدالناصر.

اتفاقيات جاٍر تنفيذها

ملحق اتفاقية جس����ر الشيخ 
جاب����ر األحمد الصب����اح، اتفاقية 
تطوير طريق الصبية من تقاطع 
شارع اجلهراء السريع الى مدينة 
الصبي����ة، اتفاقية حتس����ني اداء 
شارع جمال عبدالناصر وطريق 
اتفاقية دراسة  اجلهراء السريع، 
الطريق  اداء  وتصميم حتس����ني 
اتفاقية دراس����ة  الرابع،  الدائري 
وتصميم طرق وخدمات الشريط 
الساحلي، اتفاقية دراسة وتصميم 
تقاطعات للطرق السريعة لربط 
الدوحة  جليب الشيوخ وجنوب 
واجلهراء، اتفاقية حتديث املخطط 
الرئيسي لشبكة صرف  الهيكلي 
مياه االمط����ار � املرحلة الثانية، 
اتفاقي����ة اخلدمات االستش����ارية 

العامة لقطاع هندسة الطرق.

الدائري السابع مع نادي الهجن 
)كبد(، انشاء مجرور صرف امطار 
بشرق الصليبخات، انشاء واجناز 
وصيانة ط���رق وخدمات اخرى 
للطريق الدائري األول )املجموعة 
الثالثة(، انشاء واجناز وصيانة 
طرق وجس���ور لطريق الدائري 
� دسمان وشارع عبداهلل  األول 
األحمد، انشاء واجناز وصيانة 
ومجاري امطار وصحية واخرى 
للمنطقة احلرفية غرب أبوفطيرة، 
مشروع جسر الشيخ جابر األحمد 
الصباح، انشاء واجناز وصيانة 
ط���رق لطريق الدائ���ري الرابع 
� شرق ش���ارع دمشق )املرحلة 
األولى(، انشاء واجناز وصيانة 
طرق ومج���اري امطار وصحية 
الوس���طى �  واخ���رى باملنطقة 
ش���مال صبحان، انشاء واجناز 
وصيانة ط���رق ومجاري امطار 
وصحية وخدمات اخرى لشارع 
جمال عبدالناصر، انشاء واجناز 
وصيانة ط���رق ومجاري امطار 
وصحية وخدمات اخرى مبنطقة 
الفحيحيل االستثمارية، انشاء 
واجناز وصيانة طرق ومجاري 
امطار وصحية وخدمات اخرى 
مبنطق���ة جن���وب الصباحية، 
انشاء واجناز وصيانة تقاطعات 
الطرق الرئيسية لطريق الدائري 
السادس املؤدي ملنطقة اجلهراء، 
انشاء وصيانة تقاطعات الطرق 
الرئيسية لطريق اجلهراء املؤدي 
ال���ى منطقة اجله���راء )8 � 10(، 
انشاء وصيانة تقاطعات الطرق 
الرئيسية لطريق الدائري اخلامس 
الس���رة،  املؤدي ملنطقة جنوب 
انشاء واجناز وصيانة تقاطعات 
الطرق الرئيسية لطريق الدائري 

الفنيطيس )املرحلة الثانية(، انشاء 
واجن����از وصيانة طرق ومجاري 
امط����ار وصحية واخرى مبنطقة 
الصديق )املرحلة األولى(، انشاء 
واجناز وصيانة مجرور رئيسي 
الش����يخ جاب����ر االحمد  ملدينتي 
والشيخ سعد العبداهلل، اتفاقية 
االشراف على انشاء مجرور صرف 
امطار ملدينتي الشيخ جابر االحمد 
والشيخ س����عد العبداهلل، إنشاء 
واجن����از وصيانة طرق ومجاري 
امطار وصحي����ة وخدمات اخرى 
مبنطقة النسيم � اجلهراء، إنشاء 
وإجن����از وصيانة مجرور طريق 
املط����ار مع تقاطعه م����ع الدائري 
الرابع الى شارع جمال عبدالناصر، 
اتفاقية االشراف على اعمال انشاء 
مجرور طريق املطار مع الدائري 
الرابع لشارع جمال عبدالناصر، 
انش����اء واجناز وصيانة مجرور 
محمد بن القاس����م م����ع تقاطعه 
بالدائري الرابع الى شارع جمال 
عبدالناصر، اتفاقية االشراف على 
اعمال انشاء مجرور شارع محمد 
بن القاسم مع الدائري الرابع الى 
ش����ارع جمال عبدالناصر، انشاء 
واجن����از وصيانة طرق ومجاري 
امط����ار وصحية واخرى مبنطقة 
� املرحلة األولى، إنشاء  املهبولة 
واجن����از وصيانة طرق ومجاري 
امطار وصحية واخرى بالشريط 

الساحلي � املرحلة الثانية.

مشاريع إدارة الطرق السريعة

الدائري  الطري����ق  مش����اريع 
األول، اتفاقية االشراف على تنفيذ 
اعمال العقد رقم ه� ط/106، إنشاء 
وإجن����از وصيانة طرق وخدمات 
اخرى لطريق الدائري اخلامس مع 

»األشغال«: لجنة للتسلم الجزئي للمواقف الجديدة للمستشفيات
أص��در وكيل الوزارة املس��اعد لش��ؤون 
املشاريع اإلنشائية باإلنابة م.حسني املنصور 
ثالثة قرارات إدارية بغرض التسلم االبتدائي 
اجلزئي ملبنى مواقف سيارات مستشفى العدان 
وابن س��ينا ومبارك برئاس��ة م.عباس غلوم 
مدير إدارة تنفيذ املشاريع اخلاصة وعضوية 
مهندس املش��روع وبعض القطاعات األخرى 
من الوزارة ورئيس الشؤون الهندسية ومنسق 
املشروع باإلدارة املركزية للشؤون الهندسية 
بوزارة الصحة وعضوي��ة ممثل من اإلدارة 

العامة لإلطفاء. 
جتدر اإلشارة الى ان عدد املباني اخلاصة 
ملواقف السيارات متعددة األدوار لوزارة الصحة 
التي تعمل الوزارة على تنفيذها حاليا تبلغ 6 
مواقف س��يارات موزعة في مناطق الكويت 
وتتسع ملا يقارب 600 الف سيارة باإلضافة الى 
جسور علوية رابطة ملستشفيات الصباح ومن 
ضمن هذه املواقف مستشفى كل من اجلهراء، 
الفروانية، العدان، ابن سينا، الرازي، مبارك، 

مبساحة كلية 690.210 الف متر مربع.

فاطمة البلوشي وجمال عنان متحدثني للزميلة بشرى شعبان

ألعاب ترفيهية لالطفال

بشرى شعبان
اعلنت مس����اعدة مدير برامج 
التط����وع احمللية ف����ي مجموعة 
لوياك التطوعية فاطمة البلوشي 
عن قيام املجموعة باعداد برنامج 
صيفي خلدم����ة العمل التطوعي 
ومنه اليوم الترفيهي الذي نظمته 
لوياك ضم����ن برنامجها اجلديد 
»يوم داو الترفيهي« نس����بة الى 
ش����ركة داو للكيماويات الراعية 
للبرنام����ج، واقيم في مجمع 360 
باشتراك ما يقارب 40 طفال وطفلة 
من احلضانة العائلية واجلمعية 
الكويتية للعناية باالطفال )كاتش( 
من االطفال النزالء باملستشفيات، 
وذلك مبشاركة اطفال جلنة االرادة 

والطموح بلوياك.
واضاف����ت البلوش����ي ان هذا 
البرنامج بتعاون لوياك مع شركة 
داو للكيماويات بهدف الترفيه عن 
نزالء املستشفيات ودور الرعاية 
وذوي االحتياج����ات اخلاص����ة، 
ويسمح للشباب املتطوع بالتواصل 
مع النزالء من خالل زيارات ترفيهية 

مخصصة للنزالء.
مشيرة الى ان البرنامج الصيفي 

»الشؤون« تنذر الحضانات 
الخاصة غير المرخصة

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان ادارة املرأة والطفولة 
في وزارة الشؤون اعدت مذكرة 
بشأن احلضانات اخلاصة غير 
املرخصة التي تعمل دون وجه 
حق، مشيرة الى ان هناك ما بني 
15 و20 حضانة خاصة تعمل 
دون ترخيص ضاربة بجميع 
القوانني واللوائح املعمول بها 
عرض احلائط وان االدارة املعنية 
وجهت انذارات لهذه احلضانات. 
واكدت املص���ادر انه في حال 
التزام تل���ك احلضانات  عدم 
باالن���ذارات التي وجهت اليها 
ستلجأ االدارة الى جميع السبل 
واالجراءات القانونية الكفيلة 
باغالق هذه احلضانات. مبينة 
انه اذا اس���تدعى االمر سيتم 
الداخلية  االس���تعانة برجال 

لتنفيذ القانون.

يخدم العمل التطوعي واملتطوعني 
الذين تت����راوح اعمارهم بني 6 و 
28 سنة، بهدف شغل وقت فراغ 
الش����باب واالطفال والعمل على 
تغيير نظرة املجتمع جتاه الفئات 

اخلاصة.
البلوشي  النش����اط قالت  عن 
ان جلن����ة االرادة والطموح الذي 
تضم االطفال املتطوعني نظمت هذا 
اليوم الترفيهي حلوالي 20 طفال 

من ابناء احلضانة العائلية و28 
طفال متطوعا بهدف دمج االبناء مع 
اقرانهم، موضحة ان جلنة االرادة 
والطموح اسست عام 2009 وهي 
تنظم مثل هذه االحتفاالت للمرة 

االولى.
بدوره كشف ممثل شركة داو 
للكيماويات جمال عنان عن قيام 
الشركة بتنفيذ العديد من املشاريع 

مع لوياك التطوعية.

البلوشي: بهدف دمج األيتام مع أقرانهم المتطوعين

»لوياك« و»داو للكيماويات« تنظمان
يوماً ترفيهياً ألطفال الحضانة العائلية

)كرم دياب(عدد من االطفال املشاركني في اليوم الترفيهي
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