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استدعاء 6 مواطنين لمراجعة المؤسسة لألهمية
طالبت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
6 مواطنني أو من ينوب عنهم بالكش��ف 
املرفق واملخصصة لهم مساكن حكومية، 
مبراجعة املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
مبقرها الكائن مبنطقة جنوب السرة )ادارة 
التوزيع( بالطابق االول )قسم متابعة املساكن 

املخصصة( اثناء الدوام الرس��مي خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ اذاعة ونشر 
هذا االعالن، وفي حالة عدم احلضور سوف 
تتخذ املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية 
االجراءات القانونية الالزمة بشأن الوحدات 
السكنية املخصصة لهم، وهم:احمد علي 

احم��د النعماني � مب��ارك الكبير، محمد 
فيص��ل محمد العنزي � س��عد العبداهلل، 
صالح حسني علي العبداحملسن � العدان، 
طارق عبداحلميد شهاب � عبداهلل املبارك، 
عائشة سلمان سلطان عبداهلل � الرقة، واحمد 

عبداهلل عيسى حسني � العدان.

خاصة بالعالوات الدورية ودرجات االختيار والمكافآت الشهرية لعاملي المحطات

»الكهرباء« تتأخر في صرف مستحقات بعض موظفيها
لعدم تسجيل بياناتهم كاملة في الشؤون اإلدارية

 دارين العلي
تأخرت وزارة الكهرباء والماء عن صرف 
3 انواع من مستحقات موظفيها مما أثار 
استنكار هؤالء الموظفين الذين تساءلوا 
عن اس���باب ذلك في حين ال يألون جهدا 
في القي���ام بواجبهم الوظيفي على أكمل 
وجه خصوصا ان وزارتهم من الوزارات 
الخدماتية التي تتطلب عمال ش���اقا على 
مدار السنة وخصوصا في أوقات الذروة 

الصيفية.
وقالت مصادر مطلعة ان هذه المستحقات 
التي لم يتم صرفها هي العالوات الدورية 

للموظفي���ن حي���ث بررت ال���وزارة ذلك 
بتأخ���ر البيانات علم���ا أن هذه البيانات 
كانت موجودة في االدارة المعنية وهي 
إدارة الشؤون اإلدارية منذ بداية يوليو 
الماضي الفتة إلى ان الموظفين فوجئوا 
بعدم ادراجها في شهادات الراتب الخاصة 

بهم.
 أما النوع الثاني من المستحقات التي 
تأخرت الوزارة في صرفها فهي درجات 
االختي���ار التي تم التوقي��ع عليها في 31 
مارس الماضي ولم ت��درج ف��ي ش���هادة 
ال��راتب ولم ت��ص���رف كمب��الغ مالي��ة 

بأثر رجعي.
ولفتت المصادر الى ان النوع الثالث هو 
راتب الشهر الذي وعد موظفو المحطات 
ب���ه منذ صي���ف 2009 تكريما لجهودهم 
في تلك الفترة التي تعتبر موس���م ذروة 
وذلك على الرغم من الوعود المتكررة من 

الوزارة بصرفها.
واشارت المصادر الى ان هذا األمر اثار 
استياء الموظفين الذين طالبوا الوزارة 
بصرف مس���تحقاتهم اال انهم لم يجدوا 
االس���تجابة بعد الس���باب غير معلومة 

لديهم.

باركت تعيينه رئيسًا تنفيذيًا بالوكالة وطالبته باإلسراع في إنجاز الزيادات المالية

سيتم طرح المشروعين خالل األسبوع المقبل

الشركات المتقدمة طلبت تأجيل الموعد بسبب عدم وضوح مالمح التمويل

»نقابة البترول«: نعّول على الزنكي في إنهاء 
حملة التشويه والتشكيك في نزاهة موظفينا

25 مليون دينار لمشروعي المسيلة
 والمركز الحكومي للفحوصات التابع لـ »األشغال«

موظفو »المواصالت« يلجأون إلى القضاء 
لمساواتهم مع زمالئهم في بدل الموقع

وفد الشرطة النسائية اطلع على »رعاية األحداث« 
اس���تقبلت إدارة رعاية األحداث الدفعة 
الثالثة من ضباط االختصاص معهد )الهيئة 
املساندة( التابع ألكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية � الش���رطة النسائية خالل 
زيارته���ن لإلدارة ومؤسس���اتها وذلك في 
إطار التعاون املتبادل بني اإلدارة وأكادميية 
س���عد العبداهلل، وض���م الوفد 25 ضابطا 

وهيئة تدريس.. وكان في استقبال الوفد 
مراقب إدارة رعاية األحداث عائشة الضمير 
ومسؤولو األقسام والدور ومبرافقة ضابط 
الهيئة مالزم أول إميان بولند ومالزم أول 

فرح غلوم.
وتهدف هذه الزيارة للتعرف على طبيعة 
العمل باإلدارة ومؤسساتها وكيفية التعامل 

مع ح���االت األحداث املنحرفني واملعرضني 
لالنحراف وعالقة اإلدارة مع وزارة الداخلية 
التي تقدمها للنزالء وأس���اليب  والرعاية 
الرعاية املختلفة، هذا وقد قام وفد الطالبات 
بزيارة ملكتب املراقبة ودار املالحظة ودار 
الرعاية االجتماعي���ة للفتيات ومت توزيع 

الكتيبات والبروشورات اخلاصة بالدور.

 فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول في وزارة االشغال أنه 
سيتم خالل االسبوع القادم طرح مشروعني 
كبيرين أولهما مركز ضاحية املسيلة والثاني 
املركز احلكومي للفحوص����ات التابع لوزارة 
األش����غال بكلفة مالية تصل ال����ى 25 مليون 

دينار.
وأضاف املصدر ان مشروع مركز ضاحية 
املسيلة هو مش����روع متكامل يشمل السوق 

املركزي ومحالت جتاري����ة ومخفرا للمنطقة 
ومبان����ي للجهات احلكومية مش����يرا الى ان 
املش����روع يقع على مساحة تبلغ 70 الف متر 

مربع.
وقال ان كلفة املش����روع تقدر ب� 10 ماليني 

دينار مؤكدا ان مدة التنفيذ تبلغ سنتني.
وأش����ار الى ان مش����روع املركز احلكومي 
التابع لوزارة األشغال هو من املشاريع اجلديدة 
التي سيتم تنفيذها في موقع منطقة صبحان 

ويش����تمل على مختبرات لإلنشاءات والطرق 
وضبط اجلودة ليكون بديال ملبنى املختبرات 
التاب����ع للوزارة واملوج����ود حاليا في منطقة 

كيفان.
واضاف أن مدة التنفيذ هي 3 سنوات مؤكدا 
ان كلفة هذا املش����روع تبلغ حوالي 15 مليون 

دينار.
وقال انه م����ن املتوقع البدء في أعمال هذا 

املشروع خالل نوفمبر القادم.

أكدت مص���ادر مطلعة في 
وزارة المواصالت أن هناك عددا 
من الموظفين يفكرون جديا في 
مقاضاة الوزارة بسبب تجاهل 
صرف بدل الموقع، خاصة ان 
هذا البدل يخص عددا كبيرا من 
المهندسين والفنيين العاملين 

في شتى قطاعات الوزارة.
المص���ادر ان  وأضاف���ت 
المسؤولين في الوزارة مازالوا 
يماطلون في التعامل بصورة 
جدية مع هذا األمر، مشيرا الى 
انه من المفترض ان يتم تشكيل 
لجنة مخصصة لمناقشة هذا 

البدل ومن ثم رفع توصيات 
بمن يستحقه، إال ان هذه اللجنة 
مازالت مع وقف التنفيذ ألسباب 

مجهولة.
انه من  المص���ادر  وبينت 
المفترض ان يتم إقرار هذا البدل 
قبل الس���نة المالية الجديدة، 

موضحة ان���ه في حال دخول 
السنة المالية الجديدة سيتم 
المطالبة  إسقاط حقه��م ف��ي 
بهذا البدل مما يجعلهم جادين 
في مقاض���اة كل من يقف في 
طري���ق إنصافه���م م���ع بقية 

زمالئهم.

»السكنية« ترفض تأخير مناقصة البيوت منخفضة التكاليف وتقترح تعديالت على القانون
تعديالت جديدة على تأسـيس شـركات التنفيذ تجعل من المشاريع اإلسكانية قبلة ألغلب الشـركات ما ينعكس إيجابًا على سرعة التنفيذ

 حمد العنزي
علمت »األنباء« من مصادر 
رفيع���ة في املؤسس���ة العامة 
للرعاية السكنية ان الشركات 
أبدت اس���تعدادا مبدئيا  التي 
الجناز وتنفيذ البنية التحتية 
وإقامة مشروع البيوت منخفضة 
التكاليف والتي ستكون بديلة 
عن منطقتي الصليبية واجلهراء 
قد طلبت من املؤسسة ارجاء 
وتأخير موعد تقدمي املناقصات 
النهائية اخلاصة  والعطاءات 
باملشروع االسكاني ومتديده 
املقب���ل بديال  حت���ى نوفمبر 
عن املهلة التي حددت مس���بقا 
مبنتصف أغس���طس املاضي 

لتقدمي العطاءات.
وقالت املصادر في تصريح 
ل� »األنباء« ان الشركات املتقدمة 
لشراء مستندات املزايدة وعددها 

16 شركة والتي حصلت على 
كراس���ات الش���روط اخلاصة 
باملناقص���ة أبلغت املؤسس���ة 
بأنه���ا في حاجة ال���ى التريث 
والوق���وف على مالمح س���بل 
الكاملة  التمويل املس���تقبلية 
للمش���روع وإذا م���ا كان هذا 
التمويل سيكون من قبل البنوك 
او صندوق التنمية املس���تقل 
لدعم املشاريع املزمع انشاؤها 

من قبل احلكومة.
وأوضحت املصادر ان طلب 
تلك الش���ركات متدي���د املهلة 
احمل���ددة مت رفضه م���ن قبل 
املؤسس���ة نظرا لعدم االلتزام 
باملوعد وهو منتصف أغسطس 
ومب���ا يتعارض م���ع القوانني 
املنظم���ة اضافة ال���ى ان املدة 
التي أعطيت للش���ركات تعد 
كافية وطويلة وهي ثالثة أشهر 

التنمية قبلة الغلب الشركات 
للمشاركة والدخول في املزايدة 
ملعظم املشاريع مما ينعكس على 
سرعة تنفيذ املشاريع االسكانية 

املستقبلية.
وأضاف���ت املصادر انه فور 
االعالم عن اس���م الشركة التي 
ستتولى تنفيذ املشروع فإنه 
سيسند إليها تنفيذ ما مجموعه 
 ،5-N 9696 بيتا متركزة بقطاع
مشيرة الى ان مساحة األرض 
الوحدات  التي س���يتم تنفيذ 
السكنية عليها تصل الى 680 
هكتارا س���توزع جميعها على 
الرئيسيني احلاليني  القاطنني 
في كل من منطقتي الصليبية 
ان املؤسسة  واجلهراء، مؤكدا 
ستلتزم بالقانون اخلاص بإنشاء 
البيوت اجلديدة الذي يش���ير 
بوضوح ال���ى ان تلك البيوت 

انفسهم  الس���كان  س���يقطنها 
املستأجرون للبيوت احلالية 

في الصليبية واجلهراء.
ولفت���ت املصادر الى ان كل 
من يتمت���ع حاليا بعقد ايجار 
معتم���د من املؤسس���ة العامة 
للرعاية السكنية خالف اجلهة 
التي يعمل لديها سواء في حصة 
وزارة الداخلي���ة أو الدفاع أو 
االس���كان فإنه سيحصل على 
البيت في املنطقة اجلديدة التي 
الشمالية  ستشيد في املنطقة 
على طريق الساملي، مؤكدة ان 
القيمة االيجارية لتلك البيوت 
س���تبقى على ما هي عليه في 
الوق���ت احلال���ي وقيمتها 50 
دينارا حتصل كل نهاية شهر 
من املستأجر، نافيا اي تعديالت 
او زيادات طارئة سيتم تغييرها 

مستقبال.

لالجناز والدخول في شروط 
املزايدة واملناقصة.

وفي نفس املوضوع أكدت 
مصادر أخرى ان املؤسسة قامت 
برفع مذكرة الى جلنة شؤون 
االسكان مبجلس األمة تتضمن 

مقترحات معدلة على القانون 
اخلاص بتأسيس الشركات التي 
تتولى تنفيذ املشاريع ومنها 
التي سيتم اختيارها  الشركة 
لتنفيذ بيوت منخفضة التكاليف 
وأبرز تلك املقترحات ان تدخل 

الدول���ة بنصيب واملش���اركة 
في 10% من األس���هم اخلاصة 

بالشركة
املنفذة خلطة تأسيسها، الى 
جانب ضمان حتصيل اإليجارات 
لصالح الشركة املنفذة وكذلك 

تقدمي قروض ميسرة إلى الشركة 
التي ستتولى تشيد املشروع 
بأكمله، ورأت املصادر ان هذه 
املقترحات من شأنها ان جتعل 
من جميع املشاريع االسكانية 
املتزامنة م���ع خطة  املقبل���ة 

بارك����ت نقابة العاملين في مؤسس����ة البترول 
الكويتية للرئيس التنفيذي الجديد بالوكالة فاروق 
الزنكي توليه ه����ذا المنصب، الفتة الى انها تعول 
عليه في انهاء حمالت التشكيك في نزاهة موظفيها 
وتشويهها، كما طالبته بضرورة االسراع في انجاز 
الزيادات المالية للموظفين، جاء ذلك في بيان اصدرته 

النقابة فيما يلي نصه:
تحيي نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية 
صدور القرار الوزاري رقم 10 لس����نة 2010 بإسناد 
مهام منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة الى فاروق 
الزنك����ي، راجية من المولى العلي القدير ان يعينه 
على تحمل األمانة ويوفقه ويرشده الى حسن اختيار 
البطانة الصالحة القادرة على النهوض بمسؤوليات 

القط����اع النفطي مصدر ثروات هذا الوطن متى ما تم تكليفه رس����ميا 
باألصالة.

وأضاف البيان: ونحن من موقعنا هذا نمد يد العون لكل من يهدف 
ال����ى خدمة العم����ل والعاملين، ونؤكد في الوق����ت ذاته على ضرورة 
قيام الرئيس التنفيذي )بالوكالة( باالسراع في إنجاز الزيادة العامة 
لرواتب العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة التي ابتدأها سلفه 
في أس����رع وقت ممكن مع تحمله ش����خصيا � كونه على رأس الهرم 
النفطي - مس����ؤولية ضمان الحصول على جميع االعتمادات الالزمة 
وعلى وجه الخصوص موافقة مجلس الخدمة المدنية، ومؤكدين كذلك 
على ضرورة التمس����ك بقيم العمل المؤسس����ي السليم وأننا وان كنا 
نشجع على تطوير اللوائح واالنظمة االدارية لخدمة العاملين وهذا ما 

تبرهن عليه انجازاتنا المتوالية فإننا نؤكد اننا لن 
نقبل مطلقا انتهاك اللوائح او تجييرها لتقديم اي 
خدمات تنفيعية ألصحاب المصالح الشخصية او 
لنواب المعامالت على حساب موظفينا ولن نسمح 
بعودة عهود س����ابقة سادت ثم بادت بعد ان تجرع 
الجميع مرارة آالمها ولن نكون سوى السد المنيع 

الذي يحمي مصالح العاملين المخلصين.
وقالت النقابة في بيانها: وفيما يتعلق بالحمالت 
االعالمية الشرسة التي طالت ذمم موظفي المؤسسة 
وكراماتهم الشخصية، فإننا نأمل ان ينهي وصول 
الزنكي المدعوم من العديد من وسائل االعالم حقبة 
مريرة من حمالت التش����ويه والتشكيك في نزاهة 
موظفينا المخلصين إال اننا نرفض في الوقت ذاته 
إقحام القطاع النفطي في دوامة تصفية حس����ابات الغير، راجين من 
الزنكي الحفاظ على مهنية القطاع وااللتزام بالوعد الذي قطعه على 
نفسه بأن يكون )التصعيد لألفضل( قوال وفعال على أسس مهنية بعد 
االسترش����اد بمالحظات ديوان المحاسبة دون اي خنوع ألي إمالءات 
خارجية، وان يترفع بنفسه ومنصبه عن أي شبهات تربطه بالحمالت 
االعالمية الشرسة المذكورة.وختاما، فإننا نرجو من المولى عز وجل 
ان يجعل صيانة االموال العامة امام نصب عيني فاروق الزنكي وان 
يلهمه السداد والتوفيق بعيدا عن كل متملق ساع الستغالل مقدرات 
البل����د، واننا اذ نؤكد مرة اخرى على مد يد التعاون له فإننا نأمل ان 
يثق الرئيس التنفيذي بالوكالة في أننا اول من سيهب لنصرته متى 

ما كان مظلوما، واول من يأخذ على يديه ان ظلم.

فاروق الزنكي


