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»السكنية«: استقبال المواطنين للتخصيص في مدينتي صباح األحمد وجابر األحمد في الفترة المسائية

دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية املواطنني املتقدمني 
بطلبات سكن والراغبني في التخصيص على القسائم على 
املخططات في مدينة جابر األحمد حتى تاريخ 1995/12/31 
ومدينة صباح األحمد حتى تاريخ 2002/6/30 الى مراجعة 
صالة اخلدمة االسكانية مببنى املؤسسة )جنوب السرة( 
الدور االرضي وذلك اعتبارا من يوم األحد املوافق 2010/9/26. 
وسيكون اس����تقبال املواطنني من الساعة اخلامسة مساء 

إلى الساعة الثامنة مساء.
مصطحبني معهم املستندات التالية:

1 � ش����هادة راتب حديثة )إذا كان املتقدم بطلب يعمل 
بالقطاع اخلاص أو متقاعداً فعليه احضار شهادة من مؤسسة 
التأمينات االجتماعية تفيد اشتراكه بها واحضار شهادات 

دراسية لالبناء بالدرجات للعام الدراسي احلالي(.
2 � كتاب حديث من بنك التسليف واالدخار جلميع أفراد 

األسرة )يطلب من إدارة خدمة املواطن باملؤسسة(.
3 � شهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل مبينا 

فيها الرقم املدني جلميع افراد االسرة.
4 � صورة البطاقات املدنية الفراد االسرة.

5 � ف����ي حالة وفاة اب صاح����ب العالقة عليه احضار 
شهادة سجل عقاري حديثة للمرحوم باالضافة الى شهادة 

حصر الوراثة.

افتتاح اجلسرين املارين فوق 
النفق املؤدي الى قصر العدل 
على ان يحتوي كل جسر على 

حارتني.
وأشار م.ذياب الى ان هذه 
املهمة  املراح��ل  املرحلة م���ن 
لبداية نهاية امل��شروع، مؤكدا 
انه في مراحله ش���به األخيرة 
التش���طيبات  س���واء عملية 
أو تركي���ب بعض اجلس���ور 

واالسفلت.

انتهاء المشروع العام المقبل

وأوضح انه وخالل السنة 
املقبل���ة س���ي��تم االنتهاء من 
مشروع تطوير الدائري األول 
وتس���ليمه بالكام���ل حيث مت 
العمل  االنتهاء م���ن 65% من 
بتكلفة 19 مليون دينار، مؤكدا 
ان املشروع يتقدم بشكل أسرع 
لتف���ادي التأجير الذي حصل 
في بداية العمل بسبب عوائق 

متت إزالتها.
وبني ان االفتتاح اليوم يعتبر 
جزءا من املرحلة األولى، مشيرا 
العمل يجري لالنتهاء  ان  الى 
من الطرق احمليطة بقصر العدل 
على ان تنتهي بعد ش���هر من 
اآلن متوقعا ان تنتهي املرحلة 
األولى من املشروع في بداية 

السنة املقبلة.
وأشار الى انه سيتم افتتاح 
جزء م���ن دوار بوابة اجلهراء 
في نهاية السنة ضمن املرحلة 
الثانية من املشروع، متوقعا ان 
يتم االنتهاء من مشروع تطوير 
الدائري األول في نهاية السنة 
املقبلة بتكلفة إجمالية تصل 

الى 28 مليون دينار.

من أعمال املشروع للفحوصات 
واجلزء اآلخر إنشاء مبان.

وأضاف ان اجلزء الثاني من 
املرحلة األولى يتضمن تعميق 
املمرات والقناة املالحية وهي 
أكبر حصة من أعمال تطوير 
املشروع، مشيرا الى ان املرحلة 
األولى تتضمن إنشاء 4 مراس 
ترتفع مرورا مبراحل املشروع 
ال���ى 8 وبعدها ال���ى 16 حتى 

الوصول الى 60 مرسى.

مرحلة مهمة

م���ن جهت���ه، أك���د الوكيل 
املساعد لشؤون الطرق بالوزارة 
م.حس���ني ذياب أهمية افتتاح 
جزء من املش���روع تتمثل في 

وأك���د الوزير صفر حرص 
وزارة األشغال على احملافظة 
على املباني التراثية التاريخية 
الواقعة ضمن نطاق املشروع، 
مش���يرا الى ان الوزارة أخذت 
موافق���ات نقل ه���ذه األماكن 
التاريخية وبنائها مرة اخرى 
بعد إنشاء وإجناز الطريق حتى 
املباني طابعها  ال تفقد ه���ذه 

املعماري.
وأشار الى ان ميناء بوبيان 
)مبارك الكبير( البحري سيتم 
إجنازه خالل 4 سنوات، مشيرا 
الى ان األعمال بدأت في امليناء 
بوضع مكاتب املقاول ووضع 
آلياته ومعداته للمباشرة في 
أعمال املشروع، مبينا ان جزءا 

االنتهاء م���ن أجزاء كبيرة من 
املرحلة األولى تصل الى الثلث، 
مشيرا الى انه قريبا سيتم طرح 
املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة 
التي حتتوي على اجلزء األكبر 
من املشروع وهي متر بقصر 

دسمان.
وكشف عن ان املشروع مير 
في مناطق مكتظ���ة باملباني 
وه���و ما يش���كل عبئ���ا على 
املقاول والفريق الفني إليجاد 
الفرعية والتحويالت  الطرق 
التي حتتاج وقت���ا من الزمن 
ودقة ومراقبة وحلوال هندسية 
تخفف من شكاوى مستخدميه 
واملش���كالت التي حتدث أثناء 

السير في الطرق الفرعية.

فرج ناصر وكونا
افتتح وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر امس جزءا من 
طريق الش���هداء الواقع خلف 
مجلس األمة ضم���ن املرحلة 
األول���ى من مش���روع تطوير 

الدائري األول.
أثناء  الوزي���ر صفر  وقال 
افتتاحه الطريق بحضور وكيل 
الكليب  الوزارة م.عبدالعزيز 
والوكيل املس���اعد لش���ؤون 
الطرق م.حسني ذياب »انه أمر 
يبشر باخلير وان املقاول وعد 
باالنته���اء من الطريق في هذا 
التاريخ ونحن نشهد افتتاحه 

اليوم«.
وأضاف انه خالل األش���هر 
ال���� 5 املقبلة س���يتم افتتاح 
باقي الطريق بش���كل عرضي 
والواقع على ش���كل نفق مير 
حتت الطريق احلالي على ان 
يكون املش���روع جاهزا خالل 
س���نة من اآلن لالس���تعمال، 
الطريق  مؤكدا ان مستخدمي 
سيشعرون بأهميته وسهولة 

احلركة فيه.
وأوضح ان وزارة األشغال 
ستقوم بالتعاون والتنسيق 
العام���ة للمرور  اإلدارة  م���ع 
باستكمال املتطلبات األخرى 
للطري���ق كالعالمات املرورية 
واخلطوط األرضية، مؤكدا ان 
املشروع يسير على اكمل وجه 

وفق جدول زمني محدد.

ثالث مراحل

وأش���ار الى ان املش���روع 
ينقسم الى 3 مراحل يتم اآلن 

إنجاز ميناء بوبيان البحري سيتم خالل 4 سنوات

صفر افتتح جزءًا من طريق الشهداء: إنهاء تطوير 
الدائري األول نهاية العام بتكلفة 28 مليون دينار

فوزية الصباح

بدر العازمي

م.هشام يوسف متابعا ما مت إجنازه من تطوير

م.حسني ذياب متحدثا عن تفاصيل املشروع د.فاضل صفر متحدثا إلى الصحافيني

اكبر االعضاء سنا او من يختاره املؤمتر العام، وال 
يجوز دعوة املؤمتر العام بصفة غير عادية لنفس 
االس����باب اكثر من مرة واحدة خالل دورة املجلس 
وال يجوز لغير اعضاء املؤمتر العام العادي حضور 
جلس����ات املؤمتر الطارئ ويستثنى من ذلك حاالت 
الوف����اة او الفصل او االس����تقالة او االعضاء الذين 
سقطوا في انتخابات نقاباتهم اثناء الدورة النقابية، 
حيث يطلب املجلس التنفيذي من النقابات االعضاء 
تس����مية من يحل محلهم م����ن اعضاء مجلس ادارة 

النقابة العضو.
واوضح العازم����ي ان املادة 35 كانت تنص قبل 
التعديل: بأن تصدر قرارات املجلس التنفيذي بأغلبية 
االصوات وفي حالة تساوي االصوات يرجح اجلانب 
الذي فيه الرئيس، فيم����ا عدا احلاالت التي تتطلب 
اغلبية خاص����ة وال يجوز طرح تغيير رئيس املجلس التنفيذي ما لم 
يك����ن ذلك مدرجا على جدول االعمال ومت اخطار املجلس به قبل ثالثة 
ايام على االقل من انعقاد املجلس، ويجب ان يحوز ذلك االقتراح موافقة 
ثلثي اعضاء املجلس التنفيذي وال يعتبر االجتماع صحيحا اال بحضور 
الرئيس، ومت التعديل على هذه املادة بأن تصدر قرارات املجلس التنفيذي 
بأغلبية االصوات وفي حالة تساوي االصوات يرجح اجلانب الذي فيه 
الرئيس، فيما عدا احلاالت التي تتطلب اغلبية خاصة وبذلك تعود املادة 
35 لوضعها الس����ابق عندما رأى االغلبية ان هذه املادة عدلت من اجل 
مصالح واهواء شخصية للرئيس وال تنظر للمصلحة العامة ومصلحة 

اعضاء اجلمعية العمومية ولذلك مت تعديلها بإجماع احلضور.

بشرى شعبان
استغرب رئيس احتاد نقابات العاملني بالقطاع 
احلكومي بدر العازمي من التصريحات الصحافية التي 
يطلقها البعض بتشكيل جلنة مؤقتة الدارة شؤون 
االحتاد، مؤكدا عدم صحة هذه االجراءات وانها ليست 
سوى من وحي اخليال، حيث انه ال يوجد نص في 
دستور احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي مبا 
يفيد تش����كيل جلان الدارة االحتاد، كما ان املجلس 
التنفيذي احلالي الحتاد القطاع احلكومي برئاس����ة 
بدر العازمي مازال يباش����ر اعماله بش����كل قانوني 
حي����ث ان هذا املجلس جاء بناء على اختيار اعضاء 
املؤمتر في االنتخابات التي جرت يوم الثالثني من 
اغس����طس املاضي بأغلبية اكثر من نصف االعضاء 
وباشراف تام من االحتاد العام لعمال الكويت، كما 

ان هذه االجراءات التي اتخذت من قبل البعض وهم ميثلون قلة قليلة 
لم يقدموا الى احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي او الى االحتاد 
الع����ام لعمال الكويت ما يفيد اتخاذ هذه االج����راءات حتى يتم بحثها 

وتبيان صحتها.
واك����د العازمي انه مت تعديل املادة 23 والتي نصها: يجوز ان يعقد 
املؤمتر العام بصفة غير عادية اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء املؤمتر العام 
او بناء على طلب اغلبية املجلس التنفيذي، ويدعو املجلس التنفيذي 
املؤمتر العام لالنعقاد في مدة ال تتجاوز اسبوعني على االكثر من حتديد 
املسائل واملوضوعات التي يعقد من اجلها، فاذا لم يدعه املجلس خالل 
هذه املدة ينعقد من تلقاء نفسه في االسبوع الثالث ويرأس اجتماعاته 

أكد أنه ال يجوز دعوة المؤتمر العام بصفة غير عادية ولنفس األسباب أكثر من مرة

أكدت أن العمل النقابي منظم وفق القوانين المرعية

العازمي: المجلس التنفيذي التحاد النقابات الحكومية
يباشر أعماله بشكل قانوني وال صحة لتشكيل لجنة إلدارته

نقابة المواصالت تتوعد من يحاول النيل من سمعة األعضاء
فرج ناصر

أصدرت نقابة العاملني بوزارة املواصالت 
بيانا قال����ت فيه ان العمل النقابي عمل منظم 
ومؤسسي قائم على أسس متينة وفق القوانني 
املرعية وقد حظيت احلركة النقابية الكويتية 
منذ تأسيسها على الثقة واالحترام انطالقا من 
أهدافها ومبادئه����ا املهنية بعيدا عن املصالح 
واألهواء الشخصية وقد كسبت من خالل ذلك 
تقدير املنظمات العمالية اإلقليمية والدولية.

وأضافت ان جمل����ة االفتراءات واألكاذيب 
والقذف والتشهير بأعضاء النقابة وبإجنازاتها 
املتعددة التي مت حتقيقها بفضل اهلل ثم جهود 
جميع العاملني بالوزارة ومساهمتهم الفعالة 
في ذل����ك وهي محض ثقة ل����دى اجلميع وال 
ميكن الس����كوت عن هذه األكاذيب التي بلغت 
حدا كبيرا بعيدا عن طرح اآلراء وتبادل األفكار 
امنا تعدت اخلطوط املتعارف عليها، والنقابة 
تؤمن بوجهات النظر املتعددة ولدينا الوسائل 
املعروفة في تلقي هذه االقتراحات ضمن اللجان 
العاملة والتواصل املستمر بأعضاء اجلمعية 

العمومية. وأش����ارت الى ان ما قام به بعض 
املوظفني الذين لم يتجاوز عددهم 10 موظفني 
واختيارهم للوقت للحضور للنقابة في الفترة 
الصباحية امنا هدفهم تشويه متعمد لسمعة 
النقابة وأعضائها الذين يعملون بجهد وإخالص 
من أجل الدفاع عن احلقوق الوظيفية للعاملني 
وتضليل الرأي العام، وهم يعلمون ان العمل 
النقابي عمل تطوعي خارج العمل الرس����مي 
من خالل الفترة املس����ائية وقد أوردوا جملة 
االفتراءات على جهود النقابة سواء على املستوى 
الوظيفي أو النش����اط االجتماعي والرياضي 

والترفيهي.
والنقابة ال تتوانى في الدفاع عن احلقوق 
الوظيفية واملكتس����بات التي حتققت في ظل 
اجلهود املخلصة للعاملني بالوزارة وقد ساهمنا 
في بلورة هذه األفكار لطرحها على الس����احة 
العملية التي ال يغفل عنها إال جاحد. ومن هذه 
املواقف الكبيرة دعوة املوظفني الى االعتصام 
للمطالبة بحقوقهم الوظيفية وإقرار الكوادر 

واملزايا املالية للوظائف اإلدارية والفنية.

وقالت: أما ما طرح بش����أن باب االنتساب 
مقفل فإنه ال ميت للحقيقة بصلة والتسجيل 
مفتوح طوال العام ونستقبل املوظفني الذين 
يريدون االنضمام الى النقابة، وكذلك قيام النقابة 
باألنشطة املتعددة كأداء مناسك العمرة وتكرمي 
األبناء املتفوقني من املنتسبني للنقابة وإقامة 
الرحالت السياحية الداخلية واخلارجية ملصلحة 
اجلميع والنشرات اإلعالمية التي توزع على 
جميع القطاعات، وسنقوم بإجراءاتنا القضائية 
والقانونية لكل من تسول له نفسه النيل من 
النقابة ومنتسبيها وسمعة وكرامة أعضائها. 
وإذ نش����كر أعضاء اجلمعية العمومية الذين 
أكدوا دعمهم ملجلس اإلدارة وااللتفاف حوله 
والذين أبدوا استياءهم الشديد لهذه املزاعم غير 

الصحيحة وهذه التصرفات الدخيلة.
وحذرت النقابة اي جهة اخرى تتدخل في 
الشؤون الداخلية للنقابة واجلمعية العمومية 
باعتبار ان النقاب����ة منظمة نقابية ذات صفة 
اعتبارية. وان هذه التصرفات يراد بها باطل 

واملراد منها تشويه سمعة مجلس اإلدارة.

»الحرس«: قائد التعليم العسكري شهد مراحل 
MPRI التقدم رقم 2 لشركة التطوير األميركية

شهد قائد التعليم العسكري 
باحلرس الوطني العميد الركن 
م.هشام يوس����ف وقائد الدعم 
اللوجس����تي العمي����د الرك����ن 
م.د.عبدالرحمن حمود ايجازا 
التقدم  حول مراجع����ة مراحل 
رقم 2 للمرحلة اخلامسة لشركة 
التطوير االميركية MPRI وذلك 
بحضور مدير برنامج التطوير 
العس����كري في الشركة راندي 

وليامز.
واطلع قائد التعليم العسكري 
اللوجستي خالل  الدعم  وقائد 
االيج����از على مراح����ل التقدم 
احلاص����ل في خط����ة التطوير 
العس����كري والعوائ����ق الت����ي 
التغلب عليها  واجهتها وسبل 
وايجاد احللول املناسبة لها، كما 
استعرض حالة اوامر العمل في 
خطة التطوير واالجنازات التي 
حتققت نتاج التعاون املشترك 

بني احلرس الوطني وش����ركة 
التطوير االميركية MPRI خالل 
مراحل التدريب، باالضافة الى 
مقاييس النجاح في اعداد املدربني 
املتدرب����ني وبرنامج  وتأهي����ل 
الدورات واوجه االستفادة من 
منشآت التدريب القتالي احليوية 
باحلرس الوطني بجانب خطة 

التأسيسية املشتركة  الدورات 
الوطني واجليش  بني احلرس 

االميركي.
واشاد قائد التعليم العسكري 
وقائد الدعم اللوجستي مبا حتقق 
خالل فترة التدريب، مثمنني اوجه 
التعاون ب����ني احلرس الوطني 

.MPRI وشركة التطوير

استغربت املنسق العام للجنة الشعبية لقضايا الكويتيني البدون، 
والناشطة في حقوق اإلنسان احملامية فوزية الصباح قرار الصندوق 
اخلي���ري لتعليم األطفال احملتاجني عدم حتمل نفقات تعليم العديد 
من األطفال البدون خالل العام الدراسي اجلديد حتت مبررات وأعذار 

واهية وهي عدم جتديد بطاقاتهم األمنية.
وذكرت ان غرس الكراهية واأللم والذل واملهانة في نفوس أطفال 
أبرياء منذ صغرهم وحرمانهم من حق التعليم سياسة غير حميدة 
وضد مصلحة البلد في املستقبل، وتتنافى مع اتفاقية حقوق الطفل 
الدولية التي وقعت عليها الكويت في املرسوم رقم 104 لسنة 1991، 
كما ان هذه اإلجراءات ضد هؤالء األطفال األبرياء تتنافى مع أبسط 
مبادئ األخالق التي أقرتها جميع األديان والقوانني وحقوق اإلنسان، 
مناشدة احلكومة وأعضاء مجلس األمة وجمعيات النفع العام وأصحاب 

األيادي البيضاء التدخل السريع إللغاء هذا القرار غير اإلنساني.

فوزية الصباح إللغاء قرار عدم تحميل 
الصندوق الخيري نفقات تعليم البدون


