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 اعتصام عدد من الفنيين في وزارات الدولة للمطالبة بإقرار كادرهم
 دارين العلي

  اختار عدد من فنيي وزارات الدولة امس وزارة 
الكهرباء واملاء لالعتصام فيها مبشاركة زمالء لهم 
في الـــوزارة للمطالبة بإقرار الكادر اخلاص بهم 
اسوة باملهندســـني الذين مت اقرار كادرهم العام 

املاضي.
  وجتمع املعتصمون من املوظفني الفنيني العاملني 
في وزارة الكهرباء واملاء وبعض الوزارات االخرى 
في بهو الوزارة معتبرين انه من حقهم تطبيق مبدأ 
املساواة بينهم وبني املهندسني حيث ال يقل عطاؤهم 

وجهودهم عن زمالئهم في العمل الواحد.
  ووجه املعتصمون مناشدة الى ديوان اخلدمة 
املدنية بإقرار كادر لهم متمنني ان ينظر مسؤولو 
ديوان اخلدمة املدنية في طلباتهم املقدمة من قبل 
وزاراتهم وإنصافهم، خصوصا ان طبيعة عملنا 

تستوجب اقرار هذا الكادر.
  وحول اختيارهم وزارة الكهرباء واملاء لتنفيذ 
اعتصامهم قال املعتصمون انه نظرا لعدد املوظفني 
الفنيني الكبير العاملني في وزارة الكهرباء واملاء 
وقع االختيار على هذا املبنى لتنظيم االعتصام 
فيه لتكون اولى اخلطوات التي ستتبعها خطوات 
تصعيدية رمبا تصل الى حد االضراب عن العمل 

في حال عدم االستجابة ملطالبنا.
  وأضافوا ان مطالبتنا بإقرار كادرنا الذي يحمل 
طابعا هندسيا هي في احلقيقة اقل حقوقنا، وليس 
من العدل ان تصبح اعلى مكافأة يصلها الفني بعد 
٢٠ او ٣٠ سنة خدمة هي ١٠٠ دينار فقط، في حني 
ســـيحصل املهندس بعدما مت اقرار كادرهم على 
٦٠٠ دينار رغم ان الفارق الدراسي بني املهندس 

والفني هو سنتني فقط. 

 أكدوا أن من حقهم المساواة بينهم وبين المهندسين

 جاسم العتيبي

 أمين العلي

 عامر البسيس

 طراد العنزي

 جانب من املعتصمني

 العتيبي الحتساب فترة التجنيد وإدراج 
الوظائف الجديدة ضمن األعمال الشاقة

 نقابة «كونا» شكلت مجلس إدارتها الجديد: 
  العلي رئيسًا وبورسلي نائبًا والفرج أمين سر

 «الزراعة»: دورة في مجال استخدام التلقيح 
االصطناعي ونقل األجنة في األغنام والماعز

 محمد راتب
  تنظم الهيئة العامة لشـــؤون الزراعة والثروة 
السمكية دورة تدريبية للمواطنني واملربني واملوظفني 
وذلك انطالقا من إميانها بأهمية التدريب والدور 
الذي يؤديه في إعداد الكوادر الفنية وزيادة خبراتها 
ملواكبـــة التطور واملعطيـــات العلمية والتقنيات 
احلديثة املالئمة لظروف الكويت، بعنوان «استخدام 
التلقيح االصطناعي ونقل األجنة في األغنام واملاعز» 

وقد افتتحت الدورة يوم امس وستســـتمر حتى 
٢٠١١/٢/١٠ ويقوم بتقدمي احملاضرات د.سيد محمد 

النخلة اخصائي اإلنتاج احليواني بالهيئة.
  وأشار النخلة الى احملاور الرئيسية التي تتضمنها 
الدورة وتتمثل في التناسل في األغنام واملاعز وأهم 
اجلوانب الفسيولوجية للتناسل واجلهاز التناسلي 
في إناث األغنام واملاعز وكذلك اجلهاز التناســـلي 

في الذكور الكبش والتيس. 

 العنزي: نقابة األوقاف تعمل جاهدة إلقرار
  الكوادر والبدالت لموظفي الوزارة

 اكد رئيس نقابة عمال شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
النقابة  جاســـم العتيبـــي ان 
حريصة كل احلرص على تطبيق 
كل ما من شـــأنه رفع مستوى 
العاملني وفائدتهم سواء اثناء 

اخلدمة او بعد التقاعد.
  واضاف العتيبي انه يجب 
احتساب فترة التجنيد االلزامي 
ضمن االعمال الشاقة والضارة 
واخلطرة اثناء احتساب سنوات 
اخلدمة للعمل حلصوله على 
التقاعـــد، مبينـــا ان التجنيد 
الزامي مفروض على العاملني 
ومن ضمن القوانني االجبارية 
وليست االختيارية، وال يوجد 
اي مبرر قانوني لعدم احتسابه 
من االعمال الشاقة، مشيرا الى 
ان ذلك خدمة للوطن، وان مدة 
التجنيد ال تقل قسوة او خطورة 

 أعلنت نقابة العاملني بوكالة 
األنبــــاء الكويتيــــة (كونا) ان 
جمعيتها العمومية انعقدت في 
٢٠١١/١/٢٥ وذلك في نهاية الدورة 
النقابية ٢٠١١/٢٠٠٧ حيث ناقشت 
خاللها التقريرين اإلداري واملالي، 
وأقرتهما، ثم زكــــت اجلمعية 
العمومية املرشــــحني السبعة 
الذين ترشحوا لعضوية مجلس 
-٢٠١١ النقابية  اإلدارة للدورة 
٢٠١٥ ألنه لم يترشح غيرهم.

  وقد حضر اجتماع اجلمعية 
العاديــــة للنقابة  العموميــــة 
عبدالرحمن الغامن ممثال لالحتاد 
الكويت لإلشراف  العام لعمال 

على أعمال االجتماع.
النقابــــة ان مجلس    وقالت 
اإلدارة اجلديد عقد اجتماعه األول 
يوم اخلميس املوافق ٢٠١١/٢/٣ 
ومت خالله توزيع املناصب التي 

جاءت كاآلتي: 
  امين العلي رئيســــا ملجلس 
ادارة النقابة وخالد بورســــلي 
نائبــــا للرئيس وفــــرح الفرج 
امينة للسر وفهد النوة مساعدا 
ألمني السر ومحمد شمس الدين 
امينا للصندوق وعضوية عمر 

اخلليفي وإميان احلوطي.
النقابة وأعضاء    وإذ تتقدم 
الى  الســــابق  مجلــــس اإلدارة 
العمومية  اعضــــاء اجلمعيــــة 
بالشكر لثقتهم باملجلس السابق 

في منح مكافأة اخلدمات املمتازة 
(البونــــص) علــــى املوظفــــني 
املجتهدين األمر الذي يرفع من 
معنوياتهم ويشــــجعهم على 
االستمرار في االجناز، والدعوة 
ايضا الى ان يتم تقييم املوظفني 
بشكل علمي وحيادي بعيدا عن 
احملاباة لينال املجتهد حقه من 
التقدير ويشــــعر باالستقرار 
الوظيفي وأال تتم مساواته مع 
املتقاعســــني في العمل ألن هذا 
التقييم يتم من خالله منح مكافأة 

اخلدمات املمتازة (البونص).
  ٣ـ ضــــرورة مراجعة النظم 
الداخليــــة واإلدارية  واللوائح 
التــــي وضعت منذ تأســــيس 
الوكالة حتى يومنا مبا يتالءم 
مع التطورات االدارية واملهنية 

ألداء الوكالة.
  ٤ـ ضرورة جتديد الدماء في 
اللجان الدائمة واملؤقتة في عمل 
الوكالة بهــــدف الدفع بعناصر 
جديدة جتنبا لعدم تكرار الوجوه 

واألسماء ذاتها.
  ٥ـ ضرورة جتاوب اإلدارة مع 
كل التظلمات ومطالب املوظفني 
من اجل جتنب الدعاوى القانونية 
التي يرفعهــــا اصحاب املظالم 
والشكاوى األمر الذي قد يؤثر 
سلبا في سمعة الوكالة واألداء 

الوظيفي داخلها. 

 بشرى شعبان
العاملني    أشاد رئيس نقابة 
بوزارة األشغال عامر البسيس 
باملكرمــــة األميرية التي أمر بها 
صاحب السمو األمير مبناسبة 
الذكرى اخلمســــني الســــتقالل 
الكويــــت والذكرى العشــــرين 
للتحرير وأيضــــا ذكرى مرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم في 

الكويت 
  وقــــال العازمي في تصريح 
صحافي إن هذه املكرمة والتي 
تتمثل في منح كل مواطن مبن 
فيهم مواليد مــــا قبل األول من 
فبراير املقبل مبلغ ١٠٠٠ دينار 
التموينية  املواد  وكذلك صرف 
مجانا ملدة عام وشــــهرين هي 
مبادرة ليست غريبة على سموه 
ملا عرف عنه من عطف أبوي وكرم 
كبير وتؤكد حرص والدنا القائد 
على بث روح الفرح والسعادة 
بني أبنائه املواطنني وخاصة في 
تلك األيام واملناسبات السعيدة 

على قلب كل كويتي.
  وأضاف البسيس في تصريح 
النقابية  صحافي أن حركتنــــا 
استقبلت هذه املكرمة األميرية 
الســــخية بالشــــكر واالمتنان 
لسموه وأثبتت بالدليل القاطع 
حرص سموه على تلمس هموم 
املواطنــــني ومســــاعدتهم على 
مواجهة أعباء احلياة املعيشية 
التــــي تتصاعد يومــــا بعد يوم 
وتثقل كاهــــل املواطن، وأيضا 
فان حركتنا النقابية تعرب عن 
الشكر والتقدير لسموه حلرصه 
على إدخال الفرحة والسرور في 
قلوب الكويتيني في هذه األيام 
اخلالدة وهذا ليس بغريب على 
آل الصبــــاح الكرام الذين متثل 
عالقتهم بشعبهم أفضل منوذج 
ممكن أن يحدث بني حاكم وشعبه 
وهو استمرار لنهج دأب عليه آل 
الصباح منذ اليوم األول حلكمهم، 
هذا النهج الذي من أهم أولوياته 
زيادة التالحم بينهم وبني الشعب 

 طالب نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني في وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية طراد العنزي ديوان اخلدمة املدنية بسرعة إقرار 
الكوادر والبدالت التي تشمل عددا من شرائح موظفي الوزارة والتزال 
قيد الدراســـة ومنها على سبيل املثال بدالت محفظي القرآن الكرمي 
وكادر العاملني باملؤسسات االصالحية وكادر الوظائف االشرافية.

  ولفـــت العنزي الى ان النقابة تطالب بتلك الكوادر والبدالت من 
عدة ســـنوات، اال انها لم تقر بســـبب املدة الزمنية التي استغرقتها 
دراســـة هذه البدالت والكوادر من قبل اجلهات املختصة، االمر الذي 

أدى الى عدم إقرارها الى اآلن.
  ودعا وزيـــر اخلارجية ورئيس مجلس اخلدمة املدنية الشـــيخ 
د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف املستشار راشد احلماد الى استعجال 
إقرار هذه الكوادر، خاصة ان العاملني في وزارة االوقاف ال يتمتعون 

بكوادر وبدالت كباقي الوزارات. 

العمال، وتعمل على  استفادة 
تضمني فترة التجنيد االلزامي 
الســـنوات املعتمدة في  الـــى 
جداول االعمال الشاقة والضارة 

واخلطرة.
  من جانـــب آخـــر، اوضح 
العتيبي ان الشركة قامت باعتماد 
وظائف جديدة من ضمن االعمال 
الشارقة والضارة واخلطرة بعد 
ان اخذت في ذلك شوطا كبيرا 
من التدقيق على تلك الوظائف، 
حيث خاطبت الشركة مؤسسة 
التأمينات االجتماعية العتمادها 
كذلك، بـــدوره طالب العتيبي 
بضـــرورة ان يتـــم اعتمادها 
التأمينات  من قبل مؤسســـة 
االجتماعية في جداول االعمال 
الشاقة والضارة واخلطرة مبا 
ينعكس ذلـــك بااليجاب على 

عمالنا ومصلحتهم. 

التي يعيشها  العمل  عن بيئة 
العامل، مما يجعل املطالبة بذلك 
حقوقا اساسية ال يستهان بها 
متثل فترة من جهد وعمر العامل، 
مطالبا في الوقت نفسه بأال تقف 
مؤسسة التأمينات عائقا امام 

وتزكية اعضاء مجلس االدارة 
اجلــــدد، تغتنم هذه املناســــبة 
لتؤكد استمرار مجلس اإلدارة 
اجلديد في نهجه بالتواصل مع 
إدارة «كونــــا» ممثلــــة برئيس 
مجلــــس اإلدارة املديــــر العام 
الدعيج  للوكالة الشيخ مبارك 
الدفع بإجراءات  الصباح بغية 
التطوير مجددة مطالبها املتمثلة 

بالتالي:
  ١ـ ضرورة الدفع بدماء جديدة 
في الصف األول من القياديني، 
وهذا ال يتحقق إال من خالل إبعاد 
اصحاب العقود الذين ال يحق 
الوظائف االشرافية  لهم تولي 
ألن ذلك يخالف قوانني ديوان 

اخلدمة املدنية.
  ٢ـ الدعوة الى ان يتم التركيز 

الكويتي العظيم.
  وأضــــاف أن نقابتنــــا التي 
تثمن تلك املكرمة الغالية التي 
أسعدت املواطنني كافة، تتمنى 
لصاحب السمو األمير، حفظه 
اهللا، العمر املديد وموفور الصحة 
والعافية ليظل نبراسا نهتدي به 
وقائــــدا عظيما يلتف حوله كل 
املواطنني على اختالف طوائفهم 
وتوجهاتهم ومساندين له في كل 
املجــــاالت، داعني اهللا عز وجل، 
أن يدمي علــــى دولتنا احلبيبة 
ازدهارهــــا وخيراتها وأن تظل 
تنعــــم على الــــدوام بهذا احلب 
والسالم والتواصل بني الشعب 
وقيادته العظيمة التي دائما متد 

يد السخاء ألبناء هذا الوطن.
  وزاد بأننا نتمنى من حكومتنا 
الرشيدة أن تترجم رغبة صاحب 
السمو األمير في رفع املعاناة عن 
شــــعبه وتلمس سبل إسعاده، 
بأن تقوم بضبط أسعار السلع 
باألسواق حتى ال يستغل بعض 
التجار تلــــك الزيادة فيقومون 
برفع األســــعار، مــــا يؤدي إلى 
املكرمة وتعكير  استنزاف تلك 

صفو املواطنني.
  وأضاف بأننا مرة أخرى نوجه 
الشكر والعرفان لصاحب السمو 
األمير على هذه املكرمة، داعني 
اهللا عز وجل، أن يحفظ الكويت 
وأميرها وشعبها من كل مكروه 

وأن يقيها شر الفنت. 

 أكد أنه ال يوجد أي مبرر قانوني لعدم احتسابها

 طالب مجلس الخدمة بسرعة االنتهاء من دراستها

 البسيس لضبط األسعار في األسواق 
منعًا الستغالل بعض التجار

 المكرمة األميرية تساعد على مواجهة أعباء الحياة  
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< 2 غرفة نــوم و�صالة ومطبخ و2 حمام 
 تكييف و�صتاليت مركزي مع مواقف �صيارات 

< يتوفر �صقق ت�صلح ملكاتب و�صالونات

�شقــق جــديــدة للإيجـــار

 99611530&
ال�شاملية - قطعة 12 - �شارع اأبوذر الغفاري بجوار ماكدونالدز

بمناسبة هال فبراير
ي�شر

موؤ�ص�صة علي عبداهلل ال�صانع للتجارة
باأن تعلـــن لعمـــالئـــهــا الكـــرام

عن توفـر ب�صاعـة من الهـدايـا والأواين املنزلـية 

باأ�صعــار ل تقـبـل املنـاف�صــة

ندعوكم

لغتنام الفر�صة

الجودة 
والسعر

 معًا

هدفنا
دائمـــًا
رضاكم

املـــعــــار�ض

حـــــولــــي - �شـــــــارع تــــونـــــــ�ض - بنـــــايــــة الطـــخــيــــم ت : 22612660

ال�شامليــة - �شارع �شــالـــم املبــارك - جممــع الزبن ت : 25729784

ال�شرق - جممع الأوقاف - �شارع مبارك الكبري ت : 22436340

با�شـــــــــــــــم/ 

�أبو�لفتوح �صالح �صح�صاح �أحمد

A00433177 / رقم اجلواز

على من يجده ت�شليمه لل�شفارة 

امل�شرية اأو الت�شال على رقم

97992039

مفقود جواز �شفر م�شري لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

 الشريعان يستقبل 
المواطنين غدًا وبعد غد 

لالستماع إلى شكواهم
 دارين العلي

  يقوم وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان باستقبال املواطنني مساء 
غد الثالثاء من الســــاعة ٥ الى ٧ 
مســــاء وذلك لالستماع للشكاوى 

اخلاصة بهم.
الوزير االربعاء    كما ســــيقوم 
٢٠١١/٢/٩ باستقبال موظفي الوزارة 
من الساعة ٤ الى ٦ مساء لالستماع 
ملطالبهــــم والشــــكاوى املتعلقة 

بالعمل.
البــــادرة تأكيدا    وتأتي هــــذه 
على سياســــة الباب املفتوح التي 
تنتهجها الــــوزارة ممثلة بالوزير 
بهدف حتقيق التواصل مع املواطنني 
وعموم املوظفني للتفاعل مع جميع 
الشكاوى املطروحة والعمل على 

ايجاد احللول املناسبة لها.
  في هذا الســــياق، طلب الوزير 
من اللجنة التنظيمية لالستقبال 
ان تكون هذه االستقباالت بشكل 

دوري. 


