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يتم في أي سنة ماضية، وحتى على 
مستوى اإلنفاق فلم ينفق مثل هذا 
املبلغ خالل ٢٠ سنة وهو مؤشر 
إيجابي يساعد على جتاوز مرحلة 

الركود االقتصادي العاملية.

  السداني: تساؤالت مشروعة

  بدورها قالت املستشــــارة في 
مكتب الشيخ أحمد الفهد رئيسة 
مجموعة ٢٠/٥٠ نورية السداني ان 
امللتقى مخصص لشرح املشروع 
التنموي للكويت، وذلك لوجود 
تساؤالت مشروعة عن املشروع 

التنموي.
  وأشارت إلى أن فكرة امللتقى 
جاءت من أول فريق يتم تأسيسه 
فـــي تاريخ  املدني  للمجتمـــع 
الكويت، وحول اخلطة التنموية 
قالت ان مدينة احلرير توفر أكثر 
من ٤٥٠ ألف فرصة عمل، كما أنها 
حتل مشكلة املواصالت، وهي 
تعتبر عنوان املرحلة لإلنسان 
الكويتي، كما قال صاحب السمو 

األمير.
  رغم أن امللتقى أخذ من وقته 
الثمني ما يزيد عن ٤ ساعات قال 
الشيخ أحمد الفهد أنا الذي أخذت 
من وقت املجتمع املدني الثمني، الذي 
نسعى لالستفادة من أفكاره وآرائه، 
وحــــول امليزانية قال ان ميزانية 
العام املاضي كانت ١٦ مليارا هي 
عبارة عن خدمات ورواتب، ومنها 
٥ مليارات فقط ملشاريع التنمية، 
وهذه األرقام تسجل هاجسا كبيرا، 
وعلينا أن نســــبق الزمن في ظل 

الوفرة املالية.
  وحول املشككني في اإلجنازات 
قال ال نلوم أحدا، التجارب السابقة 
ال ميكن أن تخلق تفاؤال لدى املواطن 
بدرجة ١٠٠٪ وهناك فجوة كبيرة 
في عدم الثقة، قائال: «وعموما يا 
خبر بفلوس بكرة ببالش»، نحن 
مــــا ميكن إجنازه،  نعمل إلجناز 
ونحاول معاجلة املشاكل وتطوير 
أنفسنا، والنجاح فقط هو الذي من 
املمكن أن يقلب وجهة النظر الضد 

إلى وجهات نظر إيجابية. 

للجميع املعلومــــات على املوقع 
اإللكتروني.

الوزارات بدأت  أن  الفهد    وأكد 
التخطيط  أكثر بقطاعــــات  تهتم 
ألن املسؤولني أدركوا أن وراءهم 
محاسبة، معلنا أن قانون احملاسبة 
ســــيصدر نهاية الســــنة املالية، 
واحملاسبة ســــتكون الفيصل في 

بقاء املسؤول أو رحيله.
  وحــــول التنميــــة املجتمعية 
والبشــــرية قال ان هنــــاك خلال 
لســــببني، حجــــم امليزانية مازال 
متواضعا حيث ان هناك ١٢ مليارا 
من الـ ١٦ مليارا عبارة عن رواتب 
وخدمات مدعومة، داعيا إلى تشكيل 
جلنة مشتركة بني وزارتي املالية 

والتخطيط.
  وعبر عن وجهة نظره بأهمية 
نقل بعــــض اخلدمات من القطاع 
القطــــاع اخلاص،  إلى  احلكومي 
 PPP والـ BOT على شكل نظام الـ
واخلصخصة وإنشــــاء الشركات 
املساهمة العامة، وهدفنا تأسيس 
٥ شركات في السنة األولى، وهي 
املنازل منخفضة التكاليف، وشركة 
الضمان الصحــــي ونقل خدمات 
الكهرباء للخدمات املساهمة، وقد مت 
تشكيل اللجنة التأسيسية لشركة 
الزور، الفتا إلى وجود مشكلة في 
عملية التمويل، وأوضح أن السنة 
الثانية من اخلطة تشــــمل عددا 
من املشاريع منها املدن اإلعالمية 
واملترو، مؤكــــدا جدية احلكومة 

بخصخصة اخلدمات.

  جهاز «ميت»

  ووصف الفهد جهاز اإلحصاء 
بأنــــه جثة هامدة منذ ٢٠ ســــنة، 
فهو جهاز ميت، ولذلك مت تغييره 
معتبرا انه جزء أساسي لكل من 
يريد االطــــالع على ما يصدر من 

قرارات آنية ومستقبلية.
  وعلــــى مســــتوى احلكومــــة 
اإللكترونية أشار إلى إطالق الشبكة 
األم «شبكة الكويت للمعلومات» 
التي تربط ٥٠ جهة حكومية، الفتا 
إلى أن ما مت إجنازه حتى اآلن لم 

   أما عن اإليجابيات فقال الفهد 
انهــــا كثيرة، منهــــا أنه ألول مرة 
يتم وضع خطة متوســــطة املدى 
تصدر بقانون، وألول مرة تكون 
هناك خطة سنوية، وتقييم كل ٦ 
شهور لألجهزة احلكومية معتبرا 
اياها قفزة نوعية، مشيدا بالنهج 

التأشيري للخطة.
  ولفت إلى أن إيجابيات اخلطة 
على مستوى األداء هي إيجاد جلنة 
تتابــــع كل وزارة وما أجنزته من 
أعمــــال، والتعرف علــــى طبيعة 
البيروقراطية، منوها  وماهيــــة 
بوجود ٧٢٢ مشكلة واجهت تنفيذ 
اخلطة، غالبيتها حكومية حكومية، 
ولذلك أوجدنا جهــــازا إحصائيا 
يرصد بدقة تنفيذ اخلطة، فألول 
مرة جند بالكويــــت جهاز قياس 
على مستوى املؤشرات، الفتا إلى 
أنه خالل العام املقبل ســــيتوافر 

وأخرى مركبة حتتاج الى خطط 
طويلة املــــدى، معتبرا أن اخلطة 
اإلسكانية ضمن السياسات املركبة 
واملعقدة، وحتتاج الى إنشاء ٤٨ 
ألف بيت خالل ٤ سنوات، مؤكدا 
أن الطريق ليس مفروشا بالورود 
إلى تعاون مؤسســــات  وبحاجة 
املدني،  الدولة ومساندة املجتمع 
موضحا أن اخلطة التنموية جميلة 
وطموحة لالنطالق للمرحلة املقبلة، 
مســــتعرضا معوقــــات تنفيذها، 
ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن 
تفكيك وزارة التخطيط كان أحد 
أهم املعوقات، باإلضافة إلى فجوة 
الثقة التي تعد العائق األكبر، قائال: 
«مهما حفرنا في الصخر وماكو ثقة 
إلى  فهي مشكلة كبيرة»، مشيرا 
أن سنة الكويت ١٨ شهرا وليست 
١٢ بسبب البيروقراطية وغيرها 

من العوائق.

من املشاريع، منها مشروع ميناء 
«بوبيان»، ومحطة «الصبية» بطاقة 
إنتاجية ٢٠٠٠ ميغاوات، وتوقيع 
عقد االستشاري ملشروع مبنى ٢ في 
املطار، ومشروع مستشفى جابر، 
وجامعة صباح الســــالم، مشيرا 
إلى أن مشــــروع جسر جابر في 
ديوان احملاسبة، باإلضافة إلى أنه 
جار االستعداد لطرح مستشفيني 
جديدين بسعة ١٠٠٠ سرير، وان 
هناك ١٤ مستشــــفى حتت الطرح 
خــــالل العامني األولــــني للخطة، 
أما فيما يخص مشــــاريع تطوير 
الطرق فأعلن أن هناك مشــــاريع 
إلنشاء جسور معلقة بطول ٦٥٠ 

كيلومترا.

  معوقات التنفيذ

  وقال الفهد ان هناك سياسات 
باخلطة من السهل الوصول إليها 

املجتمعية.
الفهد أن املطلوب خالل    وبني 
اخلطة الرباعية تشريع ٤١ قانونا 
كخطوة أولى في شتى املجاالت، 
مت تقدمي ٢٦ قانونا منها ملجلس 
األمة، مشيرا الى أن اخلطة تضم 
٢٣٢ سياســــة يجــــب أن تصــــل 
إليها املؤشرات حتى نتحول من 
التخطيط الشمولي إلى التخطيط 
التأشيري، وهو نظام جديد ألول 
مرة يطبق فــــي الكويت، مضيفا 
انه ال ميكن حتقيق رؤية حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري عام 

٢٠٣٥ في ظل القوانني احلالية.
  وحول اخلطــــة الرباعية قال 
الفهد: «أنه مت تقدمي أكثر من ٥٠٪ 
منها إلى مجلس األمة والتي تتمثل 
في مشاريع القوانني، مشيرا إلى أنه 
على مستوى البنية التحتية فهناك 
٨٥٠ مشروعا مت بالفعل توقيع عدد 

مجلس األمة (اليوم) ستشهد إقرار 
اخلدمات لهم.

  وأضاف: «نحاول ان جند آلية 
للتواصــــل مع املجتمع املدني في 
طرح القضايا لنتعرف على الرأي 
والرأي اآلخر، كما أن هناك جزءا 
رئيســــيا في اخلطة هو التنمية 
االجتماعية، وتواجد املجتمع املدني 
في اخلطة جتربة جديدة نحاول 
دعمها لتحقيق اخلطة على أرض 

الواقع».
  ودعا الفهد إلى التنســــيق من 
أجل إيجــــاد آليات، مشــــيرا إلى 
قانون الرعاية الســــكنية للمرأة 
الذي مت فيه االســــتعانة بقيادات 
املرأة واجلمعيات النسائية لوضع 
الئحة القانون بعد ان مت إقراره من 

قبل مجلس األمة.
  وتطرق إلى دور القطاع اخلاص 
في إعــــادة هيكلة القوى العاملة، 
قائال ان هناك اختالالت في البنية 
التحتية، ودقة املعلومات املستقاة 
مــــن املجلس األعلــــى للتخطيط 
يســــمح للحكومة مبعاجلة هذه 

االختالالت.
  واشــــار إلى أن االختالالت في 
البنيــــة التحتية للمستشــــفيات 
تتمثل في أن عدد األسرة ال يتجاوز 
ما نســــبته ١٫٠٨ لكل ألف مواطن 
على الرغم من أن املعدل يجب أن 
يكون ٢ لكل ألف مواطن، مشيرا 
الى أن هناك ١٤ مستشفى سيتم 
طرحها خالل العامني األولني من 

اخلطة.
  وأضاف كما أن هناك اختالالت 
في البنية التحتية للتعليم واختالال 
في مخرجاته، إضافة إلى االختالالت 
في الكهرباء واملاء، مشيرا الى ان 
املرحلــــة املقبلــــة تتطلب توفير 
٣٦٠٠ ميغا كهرباء و٣٥٠٠ جالون 
إمبراطوري من املياه، موضحا أن 
هناك حرصا على التنمية البشرية 
واملجتمعية في اخلطة التنموية، 
حيث انها الكنز احلقيقي والهدف 
السامي على كل املستويات، مشيرا 
الى أن االستثمار احلقيقي يجب 
أن يكــــون في البشــــر والتنمية 

 دانيا شومان 
  أكــــد نائــــب رئيس الــــوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ 
أحمد الفهــــد ان اخلطة التنموية 
كويتية ١٠٠٪ ولم يتم االستعانة 
مبستشــــارين من اخلــــارج عند 
وضعها، معلنا انها تســــير طبقا 
املعد، مشــــيرا  الزمني  للبرنامج 
الى ان احلكومة تسعى الستعادة 
فــــي املنطقة،  الكويــــت ريادتها 
معلنا أنهم مازالــــوا غير راضني 
عــــن األداء، وان الطموحات أكبر 

خلدمة الديرة.
   جاء ذلك خالل امللتقى األول 
للمجتمع املدنــــي والتنمية الذي 
أقيم صباح أمس في قاعة «الراية» 
وبحضور ممثلي مؤسسات املجتمع 

املدني. 
  وأعرب الشيخ أحمد الفهد عن 
سعادته باحلضور في هذا االجتماع 
قائال: «حرصنا ونحن نتعامل مع 
اخلطة أن تكون جميع القطاعات 
واعية مبفاهيم خطة التنمية، وأن 
يكون للجمعيات دور ســــواء في 

االختصاص أو بشكل عام».
  ودعا إلى ضرورة فصل األحداث 
التنموية،  السياسية عن اخلطة 
ابعدوا األجندات  قائال: «أرجوكم 
السياســــية عن اخلطة، ال نريد 
تنميــــة كونكريتية فقط، وبرغم 
أهمية الكونكريت فال توجد دائرة 

اقتصادية دون كونكريت».
  وأضاف لــــم نــــنب أبراجا بل 
بنينا طرقا ومستشفيات وبنية 
حتتية، ونحن في مرحلة تطوير 
قانــــون املناقصات مبــــا يواكب 
التعليم  الرؤية اجلديــــدة، وألن 
هو التحدي اجلديد لذلك فوزارة 
التربية عليها دور كبير، مشيرا 
إلى أن مخرجات التعليم ال ترقى 

إلى مستوى الطموح.
  وقــــال معلقا علــــى انتقادات 
البعض خلطة التنمية: «هناك من 
يشككون في اإلجنازات، و«عبالهم 
أن ٣٧ مليارا هي في مخباتي»، أما 
عن البدون، فأشار إلى أن جلسة 

(قاسم باشا)   الشيخ أحمد الفهد ونورية السداني خالل امللتقى 

(محمد ماهر)  جانب من احلضور احلاشد ملمثلي النقابات  

 الفهد: من يشككون في خطة التنمية «عبالهم أن الـ ٣٧ مليارًا في مخباتي»
 إقرار خدمات «البدون» في جلسـة «األمة» اليوم وقانون المحاسبة سيصدر نهاية السنة المالية ال يمكن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عام ٢٠٣٥ في ظل القوانين الحالية 

 السداني: الملتقى مخصص لشرح المشـروع التنموي والرد على التساؤالت المشروعة حوله 

 دعا خالل الملتقى األول للمجتمع المدني والتنمية في ندوة ماراثونية استمرت ٤ ساعات إلى إبعاد األجندات السياسية عن الخطة

 «اتحاد العاملين  في القطاع الحكومي»: اعتصام كبير ١٤ الجاري 
  ردًا على تجاهل «الخدمة المدنية» لمطالبنا

املدنية طلب إقرار الكادر اإلعالمي 
منذ أكثر من ثالث سنوات، ولألسف 
لم ينظر في هذا املطلب حيث مت 
حفظه في األدراج، مشيرا إلى أن 
أهــــدرت حقوقهم  هناك موظفني 
وظلموا من القرارات التي صدرت 
من قبل ديــــوان ومجلس اخلدمة 
املدنيــــة، فلم يحصلــــوا على ما 
يســــتحقونه، من كوادر وبدالت 
وامتيازات أســــوة بنظرائهم في 
باقي وزارات ومؤسســــات الدولة 

املختلفة.

  هضم الحقوق

  أمــــا نقابــــة وزارة الشــــؤون 
االجتماعيــــة والعمل فأكدت على 
أنها لن تقف مكتوفة األيدي أمام 
هضم احلقوق واملكتسبات العمالية 
وعدم إقرار كادر لنا واإلبقاء على 
رواتبنا املتدنية، مشددة على أنها 
ستلجأ إلى كافة الوسائل ولن تدع 
أحدا يقف أمام الغضب العارم الذي 
ســــيجرف أمامه كل من تسول له 
نفسه املساس باحلقوق العمالية 
حتى يتم إقرار كادر موظفي وزارة 

الشؤون.
  وبدورها أعلنت نقابة العاملني 
في وزارة املواصالت وقوفها بجانب 
احتاد نقابات العاملني في القطاع 
احلكومي وااللتزام بكل القرارات 
التي يراها مناسبة والتي من شأنها 
أن حتقق املساعي واملطالب العمالية 
املنشودة والتي من شأنها أن توفر 
احلماية الكاملــــة للطبقة العاملة 
الذين ميثلون الشريحة األكبر في 
البلد. وشددت نقابة العاملني في 
وزارة الصحة على أنها ال تنتظر 
العمالية  اســــتجداء في احلقوق 
وستنتزعها وستقوم بالعمل على 
نسف قوانني ونظم اخلدمة املدنية 
ليضم ممثال من االحتاد العام لعمال 
الكويت وأن يكون عقد اجتماعاته 
بصفة دورية وليس حسب الرغبات 
واألهواء. وأكــــدت النقابة دعمها 
للبيان اخلتامــــي الذي أعلن عنه 
احتاد نقابات العاملني في القطاع 
احلكومي وااللتــــزام باالعتصام 
في يوم االثنني املوافق ٢٠١١/٣/١٤ 
ودعوة اجلمعية العمومية لتنفيذ 
هذا االعتصــــام حتى يتم تطبيق 
احلقــــوق واملطالب العمالية التي 
جتاهلها ديوان ومجلس اخلدمة 

املدنية. 

مما أفقدها قيمتها املادية واملعنوية، 
األمر الذي دفع النقابة إلى املطالبة 
بإعادة النظر فيها لكي حتقق الهدف 

الوظيفي الذي أقرت من أجله.

  الدعم اإلداري

  أما رئيــــس نقابة العاملني في 
وزارة األشغال العامةـ  نائب رئيس 
االحتاد العربي للبناء واألخشاب 
عامر البســــيس فأفاد بأن النقابة 
سبق أن خاطبت الوزارة وديوان 
اخلدمــــة املدنية إلقــــرار الزيادة 
اخلاصة بشــــاغلي الوظائف ذات 
الطابع الهندسي والفنيني العاملني 
بالــــوزارة، وتعديــــل أوضاعهم 
الوظيفية أسوة بإخوانهم املهندسني 
الذين مت إنصافهم في  الكويتيني 
وقت سابق. وطالب البسيس بإقرار 
كادر الدعم اإلداري وبدل الضوضاء 
والتلــــوث للموظفني العاملني في 
احملطات، وإقــــرار مزايا موظفي 
النجارة والديكور وتعديل العالوة 
التشــــجيعية وبدل مناطق نائية 
التي تصرف للمناطق احلدودية 
مبقدار ٣٠ دينارا شهريا منذ أكثر 
من ٣٥ عاما لتتناســــب مع احلالة 

االقتصادية واملعيشية احلالية.
  ومن جانبــــه أكد رئيس نقابة 
العاملني في اجلمارك احمد العنزي 
أن مجلس اخلدمة املدنية قام باغفال 
حقــــوق العمال واملوظفني ووافق 
على بعض الكــــوادر ملوظفني في 
انتقائية  جهات معينة وبطريقة 
ومحاصصة وترضيات ومواالة ما 
أوجد املشاكل للحكومة وجاء مخالفا 
للركائز واملبادئ الدستورية، ضاربا 
عرض احلائط بجميع االعتبارات 
القانونية واملالية ومبادئ العدل 
الدستور  التي كفلها  واملســــاواة 
وأكد عليها قانــــون دعم العمالة 

الوطنية.

  مطالب بالمساواة

  بدوره قال رئيس نقابة العاملني 
في وزارة اإلعالم د.مبارك البرازي 
إن وزير اإلعالم ال يفقه في اإلعالم 
شيئا، وال يأتي للوزارة إال في أوقات 
متأخرة مــــن الليل وال يصغي إال 
لكبار املسؤولني الذين ال ميثلون 
صوت العمال، فالنقابة هي لسان 
حال الطبقة العاملة، ويجب عليه 
أن يستمع إليها. وأوضح البرازي 
أن النقابة رفعت إلى ديوان اخلدمة 

املشمولني مبكافآت بنوع العمل أو 
التخصص أو املكافآت التي تصرف 
بصفة شخصية مع جواز اجلمع 

مع بدل التمثيل.
  وبني احلربي أن النقابة طالبت 
بكتاب صادر من قبل وزيرة التربية 
بشــــأن إعادة النظر فــــي تعديل 
التشــــجيعية للموظفني  املكافآت 
الشــــاغلني لوظائف  الكويتيــــني 
التربويــــة واملوظفني  اخلدمــــات 
الشاغلني للوظائف املرتبطة مبهنة 
التعليم في وزارة التربية، كما أن 
النقابة تقدمت بعدة مطالبات من 
خالل مذكــــرات قانونية وافية مت 
إرسالها إلى ديوان اخلدمة املدنية 
ومجلس اخلدمة املدنية إال أنه مت 

جتاهلها.

  جهود على مدى ٤ سنوات

  بدوره بني رئيس نقابة العاملني 
في بلدية الكويــــت فراج العرادة 
أن النقابة منذ أكثر من ٤ سنوات 
سعت إلى حتقيق مطالب العاملني 
من خالل مخاطبة جميع املسؤولني 
على أعلى املســــتويات، غير أنه 
لألسف لم يتحقق أي شيء من هذه 
املطالب، على الرغم من استيفاء تلك 
املطالب جلميع الشروط واإلجراءات 
القانونية لدى اجلهات املعنية في 
الدولة. وقال العرادة انه بعد جتاهل 
مجلس اخلدمة املدنية وعدم إقراره 
للمطالب العمالية العادلة كان على 
النقابة اتخاذ موقف أشــــد حزما 
وأكثر قوة لتحقيق هذه املطالب 
التي نادينا بها منذ فترة طويلة، 
محمال املســــؤولية الكاملة ديوان 

ومجلس اخلدمة املدنية.

  مطالب خاصة

  ومن ناحيته قال رئيس نقابة 
العاملني في وزارة الكهرباء واملاء 
فايز املطيري ان النقابة قامت برفع 
العديد من املطالب العمالية اخلاصة 
في وزارة الكهربــــاء إلى اجلهات 
املعنية في الدولــــة، وذلك بهدف 
رفع املعاناة عن العاملني في هذين 
القطاعني اللذين ميثالن شــــريان 

احلياة في اقتصادنا الوطني.
  وأوضح املطيــــري أن مطالب 
النقابــــة متحورت حــــول زيادة 
بعض البــــدالت التي مضت على 
إقرارها ســــنوات طويلة ولم تتم 
مراجعتها من قبل اجلهات املعنية، 

قامت خالل الفترة املاضية بتقدمي 
العديد من املطالبات ألصحاب القرار 
في الدولة إال أنه لألسف كانت هناك 
استهانة وال مباالة مبصالح موظفي 
الدولة املهــــدرة حقوقهم ولم يتم 
االستجابة لتلك املخاطبات، األمر 
الذي أدى إلى تفاقم الوضع وكان 
مثار غضب شعبي عارم من جميع 
الفئات التي حرمت من تلك الكوادر 
خاصة أنهم يعلمون جيدا أن مجلس 
اخلدمة املدنية يكيل مبكيالني مما 
أثار امتعاض وسخط العاملني في 
العازمي  الدولة. وأضاف  وزارات 
قائال: وإزاء هــــذا التجاهل قررت 
منظماتنا النقابية تصعيد املواقف 
من أجل إقرار العدالة واملساواة بني 
موظفني الدولة وتنبيه املسؤولني 
الى خطورة املوقف والعمل على 
انتزاع تلك احلقوق املهدرة وحتقيق 
مطالبهم خاصة أن اجلميع قد ملس 
العشــــوائية في انتقــــاء الكوادر 
من قبل ديــــوان ومجلس اخلدمة 
املدنية مما أضاع حقوق املوظفني 

املستحقني لتلك املزايا املالية.

  حقوق العاملين في «التربية»

  من جانبه، أوضح مدير معهد 
الثقافــــة العمالية رئيــــس نقابة 
العاملني في وزارة التربية محمد 
احلربي أنه سبق أن طالبت النقابة 
بضرورة تشجيع املوظفني الكويتيني 
العاملني في املدارس وديوان عام 
املناطق التعليميــــة وديوان عام 
الوزارة فــــي املنظومة التعليمية 
التربوية، وقامت الوزارة بدورها 
مبخاطبة ديــــوان اخلدمة املدنية 
إلقرار مكافأة تشجيعية للوظائف 
حسب املجموعات الوظيفية وغير 

 أسامة أبوالسعود
  أعلن احتاد نقابــــات العاملني 
في القطاع احلكومي عن اعتصام 
املوافق ١٤  ســــينظم يوم االثنني 
اجلاري الساعة السابعة مساء في 
مقر االحتاد في منطقة ميدان حولي، 
وذلك احتجاجا على جتاهل ديوان 
املدنية املطالب  ومجلس اخلدمة 
العمالية التي مضى عليها سنوات 
طويلة. ودعا رئيس احتاد نقابات 
العاملــــني في القطــــاع احلكومي 
بدر العازمــــي خالل املؤمتر العام 
الطارئ الذي عقده مبشاركة جميع 
املنظمات النقابية التابعة له حتت 
عنوان «جتاهــــل مجلس اخلدمة 
املدنيــــة ملطالب وقضايا العاملني 
في القطاع احلكومي» مساء أمس 
األول في معهــــد الثقافة العمالية 
في مقر االحتاد في منطقة ميدان 
حولــــي، النقابــــات العمالية إلى 
دعوة جمعياتهم العمومية لتنفيذ 
االعتصام الذي وافق عليه رؤساء 

النقابات العمالية باإلجماع.
  وأشار العازمي إلى أن املتسبب 
الرئيسي هو ديوان ومجلس اخلدمة 
املدنية الذي أشاع اإلحباط واليأس 
لدى جمــــوع املوظفني في الدولة، 
حيث انتقص من حقوقهم املشروعة 
على الرغم من املذكرات القانونية 
الشاملة مبا ال يدع مجاال للشك في 
أحقيتهم بتلك املزايا املالية إال أنه 
لألسف قد مت إلغاء هذه املخاطبات 
الوزارية في أدراج ديوان اخلدمة 
املدنية، األمر الذي كان له تأثيره 
املباشــــر على أداء موظفي الدولة 
ألعمالهم ورغبــــة الكثيرين منهم 

في ترك وظائفهم.
  وأوضح أن املنظمات النقابية 

 هدد بخطوات تصعيدية أشد خالل اجتماع طارئ لالتحاد بمشاركة المنظمات النقابية مساء أمس األول

جمعيــة الزهــراء التعاونيـة

ي�سر جمل�س اإدارة جمعية الزهراء التعاونية االإعالن عن عقد اجلمعية العمومية واإجراء االنتخابات التكميلية 

لل�س�������نة املالي�������ة املنتهية يف تاري�������خ 31 / 10 / 2010 ، وذلك بناًء على كتاب وزارة ال�س�������ئون االجتماعية والعمل 

ال�س�������ادر بتاري�������خ 2 / 03 / 2011 ب�س�������اأن املوافق�������ة على حتديد ي�������وم الثالثاء املواف�������ق 22 / 3 / 2011 موعًدا 

للجمعية العمومية، ويوم االأربعاء املوافق 23 / 3 / 2011 لالنتخابات .

    ويت�س�������رف جمل��������س اإدارة جمعية الزه�������راء التعاونية بدعوة ال�سادة امل�ساهمن البالغ�������ن من العمر ) 21  عاما 

فاأك�������ر( يف تاريخ يوم انعقاد اجلمعية العمومية  وامل�ساهم�������ن يف اجلمعية حتى يوم 31 / 10 / 2010 حل�سور 

اجتم�������اع اجلمعي�������ة العمومية العادية واملقرر عقده يوم الثالثاء املواف�������ق 22 / 3 / 2011 يف متام ال�ساعة 4:00 

ع�سرا مبدر�سة �سهلة بنت �سعد املتو�سطة / بنات ق )8( .

ويف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين يوؤجل االجتماع ملدة ن�سف �ساعة لي�سبح قانونيا بح�سور 25 ع�سوًا.

مع حتيات  جمل�س الإدارة

) وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل (:

1- مناق�سة تقرير جمل�س االإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 / 10 / 2010 م .
2- مناق�س�������ة تقري�������ر مراقب احل�سابات  والت�سديق عل�������ى امليزانية العمومية واحل�ساب�������ات اخلتامية لل�سنة 

املالية املنتهية يف 31 / 10 / 2010 م .

3- تعين مراقب ح�سابات للعام املايل املنتهي يف 31 / 10 / 2011 وحتديد اأتعابه . 
4- انتخاب ثالثة اأع�ساء جدد بدال من الذين انتهت ع�سويتهم ، علما باأن االنتخابات �سوف تبداأ يف متام 
ال�ساع�������ة 5:00 من م�ساء يوم االأربع�������اء املوافق 23 / 3 / 2011 يف مدر�سة �سهلة بنت �سعد املتو�سطة / 

بنات قطعة )8( وت�ستمر ملدة ) 3 �ساعات ( .

مالحظة هامة :

پ يجب على كل ع�سو اإح�سار البطاقة املدنية االأ�سلية حيث لن تعتمد ال�سورة عنها، اأو اإح�سار �سهادة ملن 

يهمه االأمر من املعلومات املدنية .

پ على ال�سادة امل�ساهمن والغري م�ستكملن مللفاتهم؛ �سرورة مراجعة االإدارة خالل الدوام الر�سمي ال�ستكمال امللفات .

پ على ال�سادة امل�ساهمن الذين مل ي�سلهم ن�سخة امليزانية؛ مراجعة االإدارة ال�ستالم ن�سخة عنها .

دعــوة
حل�شور اجلمعيـة العمومـيـة 


