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)محمد ماهر(عدد من النقابيني أمام مخفر شرطة ميدان حولي

دورية للشرطة أمام مقر االحتاد

)كرم ذياب(د.كاشف رزقي ود.فهد العنزي وأسماء صالح ود.محمد لطفي مهروسة خالل احملاضرة

جانب من احلضور

جانب من املشاورات قبل إجراء انتخابات احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي

بدر العازمي رئيسًا جديدًا لـ »نقابات القطاع الحكومي«
رؤسـاء نقابات الجمارك والشـؤون والبلديـة واإلعام والمواصـات يرفضون 
اإلجـراءات المتبعة فـي انتخابـات االثنيـن ويعـدون بالتصعيد بجميـع الجهات

الطاحوس أبدى استغرابه من وجود قوات األمن داخل مقر اتحاد العمال

ومع كامل حتفظنا على هذه 
االجراءات الباطلة وحفظ حقنا 
الكامل في عدم القبول واالعتداد 
بقرارات املؤمتر الطارئ املزعوم 
في 2010/8/7 وعدم قبول تدخل 
ال���وزارة املعنية في الش���ؤون 
الداخلي���ة ف���ي أم���ور االحتاد 
وحرص���ا منا على مد يد العون 
الفرصة على اي جهة  وتفويت 
ب���إرادة أعضاء  كانت للتالعب 
املؤمتر العام لالحتاد، قبلنا ان 
يتقدم عدد من األعضاء بالترشح 
لالنتخابات احملددة يوم 2010/8/30 
بعل���م ال���وزارة، وقبلنا حفاظا 
على حقوق اجلمي���ع ان تكون 
الوزارة باعتبارها جهة محايدة 
مراقبة لسير العملية االنتخابية 
واالجراءات التي تس���بقها وقد 
علمت الوزارة ان هناك كثيرا من 
أمام من  العراقيل كانت توضع 
يريد الترشح لالنتخابات وحضر 
الوكيل املساعد للشؤون القانونية 
ملقر االحتاد بنفسه في آخر يوم 

لتسجيل الراغبني في الترشح.
وقد اجتمع رؤس���اء خمس 
نقابات مع وكيل الوزارة املختص 
ثم مع عبدالرحمن الغامن السكرتير 
العام لالحت���اد العام الذي كلف 
باإلشراف على العملية االنتخابية 
وقاموا بتزويدهم مبن مت تسميتهم 
من قبل نقاباتهم ليكونوا اعضاء 
في املؤمتر العام بحس���ب حكم 
املادة 20 والفق���رة األخيرة من 
املادة 23 من النظام األساسي اال 

اننا فوجئنا بالتالي:
عدم وضع كشف اسماء اعضاء 
املؤمتر العام حس���ب كش���وف 
األسماء التي مت تسميتها من قبل 
كل نقابة ومنهم اعضاء املؤمتر في 

نقابتي املواصالت والبلدية.
ادراج اسماء بعض األعضاء 
املفصولني من نقاباتهم باملخالفة 
للكش���ف املرس���ل م���ن تل���ك 

النقابة.
قي���ام االحتاد الع���ام لعمال 
الكويت بقبول ترشيح اعضاء 
مفصول���ني م���ن نقاباتهم او لم 
يتم تس���ميتهم م���ن نقاباتهم 
وعدم االلتزام بكشوف األسماء 

املعتمدة.
رفض االحت���اد العام لعمال 
الوزارة املعنية  الكويت تواجد 
باعتبارها جهة محايدة ملراقبة 
سير العملية االنتخابية والتحقق 

من اتباع االجراءات القانونية.
قب���ول طلب���ات الترش���يح 
باملخالفة ألحكام النظام األساسي 
ان يتم تس���ليمها لسكرتير عام 

االحتاد.
ومما تقدم فإن احتاد نقابات 
العاملني بالقطاع احلكومي يرفض 
متاما كل االجراءات الباطلة وجميع 
التجاوزات التي متارس من قبل 
االحت���اد العام لعم���ال الكويت 
وتدخله الس���افر في الش���ؤون 
الداخلية لالحت���اد بعدما تبني 
للجميع ان هناك نية مبيتة لدى 
االحتاد العام لعمال الكويت على 
تغيير ارادة اعضاء املؤمتر العام 
ليساعد في جناح من يريدهم من 
أتباعهم ليكونوا اعضاء للمجلس 

التنفيذي لالحتاد.
اغلبية  وان االحتاد وممثلي 
نقاباته األعضاء لن يقفوا مكتوفي 
األيدي أم���ام ه���ذه التجاوزات 
وسيتم تصعيد األمر الى جميع 

اجلهات.
وكنا نأمل ان يحافظ االحتاد 
العام لعمال الكويت على مسيرة 
احلركة النقابية ومتتعها باحلرية 
لنظهر وجه الكويت احلضاري 
الدولي وخاصة  امام املجتم���ع 
منظمة العمل الدولية التي تقوم 
سنويا بتوجيه مالحظات قوية 
ضد املمارس���ات التي جتابه بها 

املنظمات النقابية في الكويت.

وقد زكى احتاد نقابات العاملني 
بالقطاع احلكومي بدر العازمي 
رئيسا لالحتاد خلفا لفهاد العجمي 
حيث كان يشغل العازمي األمني 
العاملني  املالي الحتاد نقاب���ات 
بالقطاع احلكومي وأمني صندوق 
الكهرباء  العاملني بوزارة  نقابة 

واملاء.
وأصدر رؤساء 5 نقابات من 
القطاع احلكومي  نقابات احتاد 
وهم رئي���س نقاب���ة اجلمارك 
البلدية ورئيس  ورئيس نقابة 
الش���ؤون ورئيس نقابة  نقابة 
املواصالت ورئيس نقابة اإلعالم 

بيانا جاء فيه:
نظرا للتدخل السافر من قبل 
االحتاد العام لعمال الكويت في 
ش���ؤون احتاد نقابات العاملني 
بالقطاع احلكومي وفي س���ابقة 
خطيرة وباملخالفة ألحكام النظام 
اتباعه  األساسي لالحتاد وعدم 

الالزمة  القانوني���ة  لالجراءات 
واملتوجب العمل بها قام بتحريض 
بعض النقابات وعقد مؤمتر عام 
ط���ارئ على خ���الف االجراءات 
الواجب اتباعها الواردة في النظام 
األساسي وعلى وجه اخلصوص 
املادتني 23 و43 منه، واتخذ قرارا 
بحل املجلس التنفيذي لالحتاد 
والدع���وة النتخاب���ات مجلس 
تنفيذي جديد، وسايرته وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
وقام���ت بوقف اعتم���اد توقيع 
كل م���ن رئي���س املجلس وأمني 
الصن���دوق باملخالف���ة ألحكام 
االتفاقيات الدولية املصادق عليها 
من الكويت وعلى خالف القانون 
والئحة النظام األساسي مما يشكل 
اعتداء صارخا على حرية العمل 
النقابي وتدخال غير مقبول في 
شؤون احتاد نقابات العاملني في 

القطاع احلكومي.

أسامة أبوالسعود
»انتخابات وهوش���ه ونواب 
وص���راخ وقوات أم���ن وإعالن 
نتائج ونهايتها املخفر« تلك أبرز 
مالمح الصورة في االنتخابات 
التي أجريت مس���اء أمس األول 
مبقر االحتاد العام لعمال الكويت 
مبيدان حول���ي الختيار رئيس 
جديد الحتاد نقابات عمال القطاع 
احلكومي خلفا لفهاد العجمي الذي 
لم يعلم حتى كتابة هذا التقرير 

أسباب اقالته او كيف مت ذلك.
النائب خالد الطاحوس الذي 
أبدى  حضر األجواء املشحونة 
استغرابه الشديد من وجود قوات 
أمن داخل مقر االحتاد العام لعمال 
الكويت، مشددا على انه ال يجوز 
ان يدخل رجال األمن الى داخل 
مقر االحت���اد ووصف ذلك بأنه 
عمل غير حضاري وحّمل وزير 

الداخلية املسؤولية عن ذلك.

 »المواساة الجديد« نظم لقاًء مفتوحًا
لمرضى السكري والضغط والقلب والكلى

في ندوة رمضانية خاصة تحت عنوان »صوم.. بصحة وعافية«

من أقوال المحاضرين
ناقش د.فهد العنزي استش���اري امراض القلب 
بدوره مدى انتشار ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة 
الكوليسترول في صفوف العرب، وتناول د.فهد ايضا 
فوائد الصوم الصحية لهؤالء األفراد مع ارتفاع ضغط 

الدم او ارتفاع الكوليسترول.
ناقشت االستشارية الغذائية أسماء صالح ورئيسة 
قسم السكري في مستشفى المواساة الجديد، العادات 
الغذائية خالل ش���هر رمضان، وركزت السيدة اسماء 
على مآخذ الدهون الزائدة من الكربوهيدرات المكررة 
والعالقة بين األلياف وحاالت اإلمساك والحرقة، ومشاكل 
الهضم والجفاف والسمنة، كما ناقشت السيدة اسماء 
ايضا الميزاني���ة الغذائية وكيفية إدارتها، فكثير من 
األس���ر تميل إلى اإلس���راف في النفقات على وجبات 

الطعام.
د.محمد لطفي، استش���اري في جراحة المسالك 
البولية مستشفى المواس���اة الجديد )انضم حديثا( 
ركز على زيادة الوعي وتقديم المشورة حول كيفية 
االستفادة من الصيام مع المضاعفات الناشئة اصال 
في الجهاز البولي والمسالك البولية، وخصوصا ان 
المواطنين في منطقة الخليج هم االكثر تعرضا لهذا 
النوع من المضاعفات نظرا للعامل الوراثي والبيئي 
لتش���كيل الحصوات في الكلى وناق���ش د.محمد مع 
الحضور أهمية زيادة الس���وائل في الجس���م لتقليل 
مخاط���ر تكون حصوات الكل���ى وارتفاع ضغط الدم 
والدهون، وخاصة أولئك الذين يعانون من الس���منة 

أو السكري.

الكربوهيدرات املكررة، والعالقة بني 
األلياف وحاالت اإلمساك واحلرقة 
ومشاكل الهضم واجلفاف والسمنة 
كما ناقشت الس���يدة أسماء أيضا 
إدارتها  الغذائية وكيفية  امليزانية 
فكثير من األسر متيل إلي اإلسراف 

في النفقات على وجبات الطعام.
واجلدير بالذكر ان مستش���فى 
املواساة اجلديد يهتم بدعم رفع الوعي 
الصحي لدى اجلمهور، ولهذا فإنه 
يحرص على القيام بهذه النشاطات 
والندوات املفتوحة للجمهور بشكل 
مركز ومستمر لزيادة التوعية التي 
من ش���أنها احملافظة على مجتمع 

صحي ونشيط.

الصي���ام خالل الش���هر مع مرض 
السكري، كما قدم أيضا مقترحات 
لكيفية تنظيم الوجبات، واألنشطة 

البدنية والتقييمات الطبية.
ومن جهته ناقش االستشاري 
أم���راض القلب والش���رايني د.فهد 
العنزي، انتشار مرض ارتفاع ضغط 
الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول 
في الدول العربية، كما تناول فوائد 
الص���وم الصحية له���ؤالء األفراد 
مع ارتفاع ضغط ال���دم أو ارتفاع 

الكوليسترول.
ومن جهته تناول استش���اري 
في جراحة املسالك البولية د.محمد 
لطفي مهروسة، � الذي انضم حديثا 
ملستشفى املواساة اجلديد � زيادة 
الوعي وتقدمي املشورة حول كيفية 
االستفادة من الصيام مع مضاعفات 
الناش���ئة أصال في اجلهاز البولي 
ان  البولية، خصوصا  واملس���الك 
املواطنني في منطقة اخلليج هم أكثر 
تعرضا لهذا النوع من املضاعفات 
الوراث���ي والبيئي  نظ���را للعامل 
لتشكيل احلصوات في الكلى، حيث 
قدم عرض���ا للحضور حول الكلى 
ودورها، كم���ا ناقش مع احلضور 
أهمية زيادة الس���وائل في اجلسم 
لتقلي���ل مخاطر تك���ون حصوات 
الكلى وارتفاع ضغط الدم والدهون، 
وخاص���ة أولئك الذين يعانون من 

السمنة أو السكري.
وبدورها ناقشت رئيسة قسم 
التغذية اإلحصائية أسماء صالح، 
العادات الغذائية خالل شهر رمضان، 
وركزت على مأخذ الدهون الزائدة من 

حنان عبدالمعبود
أقام مستشفى املواساة اجلديد 
ن���دوة صحي���ة رمضانية حتت 
عنوان »صوم.. بصحة وعافية«، 
وعقدت الندوة بقاعة احملاضرات 
العيادات اخلارجية  داخل مبنى 
باملستشفى، وقد اهتم املنظمون 
بش���ريحة كبيرة م���ن املرضى 
ملناقش���ة أهم األمراض وتعاطي 
الصوم معها، حي���ث كانت أهم 
آثار  املوضوعات املطروحة هي 
الكلى،  مرض السكري، وحصى 
الكوليسترول وارتفاع  وارتفاع 
ال���دم والس���منة على  ضغ���ط 
الصائمني، حيث قدمت لهم نخبة 
النصح واإلرشادات  من األطباء 
الالزمة بش���أن أفضل  الصحية 
السبل للبقاء في صحة جيدة أثناء 
الصيام. كما قدمت الندوة للحضور 
مناهج متعددة األوجه للتعلم عن 
الفوائد الصحية للصوم وسبل 
حتسني نوعية احلياة عبر منط 
صحي غذائي ورياضي وعالجي 
في آن واحد. وقد ألقى احملاضرات 
4 من األطب���اء املتخصصني في 
أمراض القلب والس���كري وعلم 
التغذية وجراحة املسالك البولية 
في مستش���فى املواساة اجلديد. 
حيث استهل احلديث رئيس مركز 
املواساة الطبي للسكر، د.كاشف 
رزقي، مبناقشة أسلوب احلياة 
للمري���ض. وعرض إدارة مرض 
السكري من النوع الثاني خالل 
شهر رمضان، ناقش فيه الفوائد 
الناجمة عن  الصحية واملخاطر 

غبقة اتحاد البترول بـ »المنقف« الليلة

العمر: التبرع يأتي إيمانًا من »االتحاد« بأهمية تدريس وتحفيظ القرآن الكريم

اتحاد المصارف تبرع بـ 5 آالف دينار 
لوقفية دور القرآن الكريم

الكويتية لوقفية  المص���ارف  تبرع اتحاد 
دور القرآن الكريم التي يصرف من ريعها على 
أنشطة وبرامج مراكز دور القرآن الكريم التابعة 
إلدارة الدراسات اإلس���المية بوزارة األوقاف، 
وقام فريق وقفية دور القرآن الكريم بتس���لم 
ش���يك التبرع بمبل���غ 5 آالف دينار من نبيل 
حمود الصقعبي، األمين العام التحاد المصارف، 
وقدم الفريق شكره الى اتحاد المصارف باسم 

وزارة األوقاف.
وبهذه المناسبة، ثّمن مدير إدارة الدراسات 
اإلسالمية بوزارة األوقاف ورئيس وقفية دور 
القرآن الكريم محمد العمر تبرع اتحاد المصارف 
الكويتية بهذا المبلغ، الفتا الى ان االتحاد يعتبر 
احد المساهمين في الوقفية، وهذا التبرع يأتي 
إيمانا منه بأهمية تدري���س وتحفيظ القرآن 
الكريم ودراس���ة علوم���ه المختلفة من خالل 

مراكز دور القرآن الكريم.
وقال العمر ان هذا الدعم المادي المقدم يساهم 
في دفع عجلة التقدم في هذا المحضن اإليماني 
الذي يقدم العلوم الشرعية لدارسي ودارسات 
دور القرآن الكريم في المراكز المنتش���رة في 
ربوع الكوي���ت، والتي نطمح ان تكون قريبة 
م���ن كل بيت، حيث وصل عددها الى أكثر من 

90 مركزا.
وأضاف العمر ان وقفية دور القرآن تستهدف 
تحقي���ق عدة أهداف، منها: العناية بدارس���ي 
ودارسات دور القرآن الكريم وتوفير الخدمات 
الالزمة لمس���يرة التعليم الشرعي من خالل 
)شراء الكتب الشرعية � توفير وسائل النقل 
� صيانة التقنيات التربوية � تكريم المتميزين 
ومتعلمي العلوم الشرعية(، كما تهدف الوقفية 
الى دعم برامج وأنش���طة مراك���ز دور القرآن 
الكريم الت���ي أقامته���ا وزارة األوقاف، ودعم 
البرامج التثقيفي���ة والترويجية التي تقدمها 
الدور لبعض الفئات الخاصة في إطار التواصل 
االجتماعي واإلنساني مع كل شرائح المجتمع، 

الفتا الى وجود مراكز خاصة لذوي االحتياجات 
الخاصة، وأيضا دع���م البرامج الثقافية التي 
الدور للجمهور وللدارس���ين لتنمية  تقدمها 
مهاراتهم الذاتية وتناول جميع مناحي الحياة 
االجتماعية والدينية والنفسية، ودعم المؤتمرات 
والملتقيات والمس���ابقات التي تقيمها الدور 
للجمهور بهدف التوعية ونشر العلوم الشرعية 
بأساليب إبداعية وتوصيل رسالة الدور ألكبر 
شريحة في المجتمع وتشمل: »مسابقات حفظ 
القرآن الكريم والحديث النبوي والبحث العلمي 
� معارض الوسائل التعليمية � معرض السيرة 
النبوية � معارض العلماء والمصلحين � معارض 
أنش���طة الدور � مؤتمرات القضايا الشرعية � 

الملتقيات الوعظية والتوعوية«.
وأخيرا دعم الحمالت اإلعالمية التي تقدمها 
الدور للجمهور للتشجيع على المشاركة وزيادة 
أعداد المنتسبين لدور القرآن الكريم المختلفة، 
مبينا انه يمكن االستفسار عن جميع البيانات 
من خالل الرجوع إلى الموقع اإللكتروني إلدارة 
 الدراس���ات اإلسالمية على ش���بكة اإلنترنت
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وأشاد العمر بالمساندة المميزة من مختلف 
الجهات، داعيا أهل الخير الراغبين في المساهمة 
في وقفية دور القرآن الكريم، الى التبرع عن 
طريق اإليداع في حس���اب وقفية دور القرآن 
التمويل  الكريم رق���م )011010581961( ببيت 
الكويتي أو اإليقاف نقدا أو بشيك مباشرة في 
األمانة العامة لألوقاف، مع مالحظة تخصيص 

الوقف لصالح »وقفية دور القرآن الكريم«.
كما يمكن ال���تبرع عن طريق االس���تقطاع 
الشهري عن طريق تعب��ئة النم��وذج الخاص 
بالوقفية بالتنس���يق مع الجهات المختصة، 
وللمزيد من االستفسار يمكن للجمهور الكريم 
االتصال على هاتف: 1865555 أو مراجعة وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية � إدارة الدراسات 

اإلسالمية � الفروانية.

اعلن األمني املالي الحتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 
عادل العتيبي عن عزم االحتاد تنظيم غبقته الرمضانية السنوية في 
الس���اعة التاسعة من مساء اليوم األربعاء بفندق ومنتجع هيلتون 
املنقف )اخليمة امللكية( بحضور وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل والقيادات النفطية والعاملني والنقابيني والبرملانيني 

وتشمل ايضا حضورا من مختلف الشخصيات احمللية.
وبني العتيبي ان احتاد البترول في شهر رمضان املبارك من كل 
عام يقيم هذا التجمع الس���نوي االخوي لبث روح األلفة والتواصل 
فيم���ا بني العاملني والقيادات النفطية وكذلك للتواصل بني املجتمع 

الكويتي في شهر التواصل والرحمة واملغفرة.
ودعا العتيبي العاملني في القطاع النفطي وكل فئات املجتمع الى 
حضور غبقة اخوانهم في احتاد عمال البترول املقامة بفندق هيلتون 
املنقف لبث روح األلفة والتواصل فيما بني العاملني واحلضور من 

عادل العتيبيالشعب الكويتي.


