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قضاة يسعون للقاء رئيس الوزراء 
لبحث موضوع مطالبات »الفتوى والتشريع«

تحت عنوان »نبيها عدالة ومساواة« من خالل الفيس بوك والتويتر ووسائل اإلعالم المختلفة

نقابة القانونيين تطلق حملة إعالمية واسعة إلقرار كادرها

نقابة نفط الخليج تطالب بتغيير مسار العاملين في »الوفرة المشتركة«

البرازي: اعتصام العاملين في »اإلعالم« إلقرار كادرهم 

البغلي: المرأة الكويتية مؤهلة لمبادرات تخدم السوق الوطني

صرح رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج فالح العسكر 
بأن العاملني لدى عمليات الوفرة املش���تركة 
يعانون من املش���اكل الدائمة ف���ي الطريق 
املستخدم من ميناء عبداهلل الى الوفرة نظرا 
النشغال الطريق بالسيارات الصغيرة والكبيرة 
والشاحنات والتناكر بأنواعها من مياه وصرف 
صحي ووجود الكسارات والتريالت التي تقوم 
بقطع الطريق من اجلانبني وخلو الطريق من 
اي تنظيم مروري كذلك وجود اجلمال العابرة 
واالرتال العسكرية وعدم سالمة الطريق ليال 
وع���دم وضوح الرؤية لوج���ود الرمال على 

جانبي الطريق.
وقال العس���كر انه آن االوان ألن تلتفت 

الش���ركة الكويتية لنفط اخللي���ج البنائها 
العاملني بعمليات الوفرة وان تقوم بتغيير 
مس���ار موظفيها الى طريق ام صفق وذلك 
دحرا ملعاناتهم اليومية في الذهاب واالياب 
ملقر عملهم، حيث ان الطريق املستخدم حاليا 
هو طريق يخدم العديد من مرتاديه في منطقة 
عمليات الوفرة املش���تركة ومرتادي املزارع 
وجواخير االغنام وفروسية االحمدي ونادي 
الهوكي كذلك مدينة صباح االحمد السكنية وان 
اعداد املركبات التي تتردد على هذا الطريق 
يجاوز العشرة آالف سيارة يوميا مما يعرض 

املوظفني الى الكثير من احلوادث.
واوضح العسكر ان النقابة سبق لها ان 
طالبت في اجتماع املفاوضة املباشرة مع ادارة 

الشركة بتاريخ 2010/7/20 بزيادة عالوة بدل 
الطريق للعاملني بعمليات الوفرة املشتركة، 
والتي ابدت تفهمه���ا لهذا املوضوع ووعدت 
بالنظر فيه في أقرب وقت حرصا منها على 

سالمة املوظفني ودحرا ملعاناتهم.
واضاف العسكر ان ادارة الشركة قامت سلفا 
بصرف بدل طريق البنائه����ا املوظفني بواقع 
ساعتني نظرا لبعد املسافة وخلو الطريق من اي 
عوائق، اما اآلن فقد تغيرت ظروف هذا الطريق 
واصبح مشغوال بكل املعوقات التي سبق بيانها، 
االمر الذي اصبحت معه الساعة التي يصرف 
عنها املوظف ب����دل الطريق ال تكفي للوصول 
ملقر عمله مما يترتب عليه ان تقوم الش����ركة 

مبراجعة هذه املدة وزيادتها ذهابا وايابا.

أكد رئيس نقابة العاملني في وزارة اإلعالم 
د.مبارك البرازي ان تنظيم اعتصام للعاملني 
في وزارة اإلعالم في مبنى الوزارة سيكون 
اخلطوة الالحق����ة العتصام احتاد نقابات 
العاملني في القطاع احلكومي املزمعة إقامته 
مس����اء االثنني 14 اجلاري مببنى االحتاد 
مبي����دان حولي إلق����رار كوادره����م املالية 
املهملة ف����ي أدراج مجلس اخلدمة املدنية 
منذ س����نوات، الفتا إلى ضرورة املشاركة 
الفعالة من أعضاء اجلمعية العمومية لنقابة 
اإلعالم في االعتصام����ات املزمع تنظيمها 

لدعم مطالبهم العادلة.
وقال د.البرازي ان خطوة وقرار االعتصام 

الذي جاء بعدما ضاق مجلس إدارة النقابة 
ذرعا بالالمب����االة من قبل مجلس اخلدمة 
املدنية إزاء مطالب العاملني في وزارة اإلعالم 
الى حد تهميش مطالبهم العادلة، مؤكدا ان 
ذلك كان مع األسف بحضور وزير النفط 
ووزي����ر اإلعالم كونه عض����وا في مجلس 
اخلدمة املدنية ولكنه مع األسف لم يحرك 
س����اكنا عندما أقرت بدالت في شهر أبريل 
املاضي ولم يطلب اعتماد بدالت العاملني 

في اإلعالم.
واض����اف د.الب����رازي ان وزير اإلعالم 
يتحمل مسؤولية األوضاع السيئة وحالة 
اإلحباط التي يعيشها العاملون في »اإلعالم« 

بس����بب غياب القرار في الوزارة التي مع 
األس����ف تعمل قطاعاتها من دون خطة أو 
منهجية، مؤك����دا ان اإلصالح في الوزارة 
يتطلب متابعة وقرارات حاس����مة وهو ما 

تفقده وزارة اإلعالم.
وأكد د.البرازي ان مجلس نقابة اإلعالم 
لن يقبل التسويف أو أي مماطلة بشأن إقرار 
كادره املالي بعد أن تأكد عدم مباالة وزير 
النفط ووزير اإلعالم ملطالب النقابة العادلة، 
مؤكدا على ضرورة دعم أعضاء اجلمعية 
العمومية خالل املرحلة املقبلة للخطوات 
التي ستتخذها النقابة لدعم مطالبهم العادلة 
وتوصيل صوتهم للمسؤولني في الدولة.

نطاق الترويج لهذه املبادئ، وحث 
جهات العمل املختلفة في القطاع 
احلكومي واخلاص على تبني تلك 
ف����ي لوائحها  املبادئ وتطبيقها 
الداخلية، لتكون أسوة بالشركات 
العاملية الرائدة احلريصة على عدم 
التمييز بني املرأة والرجل في مجال 

العمل.
م����ن جانبها، قال����ت اخلبيرة 
العاملية في مج����ال إدارة املوارد 
البشرية سمية خليفة ان النادي 
يخدم جمي����ع س����يدات األعمال 
واملهنيات كاحملامي����ة والطبيبة 
واملهندس����ة واحلرفية ولذلك من 
الضروري أن تركز املشاركات في 
النادي على كيفية إنش����اء شبكة 
عالقات تدع����م أعمالها في مجال 
مهنتها، موضحة أن ذلك يساعدها 
على التقدم في مجالها ويجعلها 
قادرة على أن تكون مسؤولة في 

حياتها.

والتجارية وزيادة الوعي بأهمية 
تفعي����ل دور املرأة ف����ي القطاع 

احلكومي واخلاص.
على صعيد متصل، أفادت نائب 
رئيس النادي وجلنة »رؤى لها« 
هبه بوخمس����ني بأن فريق عمل 
اليونيفم  اللجنة بالتعاون م����ع 
اللجنة املختص����ة بتنمية  وهي 
املرأة االجتماعية واالقتصادية في 
األمم املتحدة يسعى إلى التعريف 
مبجموعة املبادئ اخلاصة بتمكني 
املرأة في محيط العمل ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر: حقوقها من 
حيث العدل في األجور واملنافع، 
وفي ف����رص التوظيف والتطور 
املناصب  الوظيفي، وفي ش����غل 
القيادية واحلصول على التدريب 
الوافي والالزم الذي يؤهلها لتولي 

تلك املهام واملسؤوليات. 
واس����تطردت قائلة: سنعمل 
خالل هذا العام على التوسع في 

القيادي����ة املبادرة« والذي احتفل 
النادي بانطالقه في يوليو 2010 
بالتع����اون مع مبادرة الش����راكة 
الش����رق أوسطية )MEPI( يهدف 
خللق بيئة مناسبة لتمكني املرأة 
من تطوير قدراتها االستثمارية 

عم����ل ودورات للعضوات اجلدد 
لتثقيفهن باألعمال املمكنة وجعلهن 
من أصحاب املش����اريع وذلك من 
خالل حضورهن الدورات وورش 

العمل. 
وذك����رت أن برنام����ج »املرأة 

عاطف رمضان
أكدت رئيس����ة نادي سيدات 
األعمال واملهني����ات بالكويت مها 
البغلي أن املرأة الكويتية مؤهلة 
لتك����ون ضم����ن س����يدات العمل 
املبادرات بتأسيس وإنشاء مشاريع 
ذات جدوى كبيرة تخدم السوق 
إلى أن مناقشة  الوطني، مشيرة 
املستجدات وتبادل اخلبرات أصبح 
أمرا ضروري����ا لعضوات النادي 
وهناك فرصة النضمام املشاركات 
اجلدد لعضوية النادي سواء كانت 
سيدة عمل أو مهنية أو لديها مبادرة 

لالنخراط في مجال العمل.
واضافت البغلي في كلمة القتها 
التي كانت  العمل  خالل ورش����ة 
بعنوان »املرأة في مجال العمل« 
ضمن ندوة نادي سيدات األعمال 
واملهني����ات والتي أقيمت أول من 
أمس في اجلمعية االقتصادية، أن 
نادي سيدات األعمال يقيم ورش 

»الشؤون«: فريق إعالمي
 برئاسة الكندري

الهيفي: اتحاد المحامين مستمر في أعماله
وبرامجه الهادفة لخدمة أعضائه 

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزير د.محمد 
العفاسي أصدر قرارا وزاريا يقضي بتشكيل فريق عمل خاص، للتنسيق 
والتعاون مع وزارة اإلعالم لبث برنامج تلفزيوني أسبوعي عن وزارة 
الشؤون وعملها وإجنازاتها، السيما على املستوى اإلنساني. وأضافت ان 
البرنامج سيعمل على إبراز دور الوزارة وتقدمياتها االجتماعية سواء مع 
الفئات اخلاصة او املستفيدين من البرامج االجتماعية األخرى. وبينت 
املصادر ان وكي����ل الوزارة محمد الكندري هو الذي يترأس هذا الفريق 

ويشرف بشكل مباشر على العمل.

عادل الشنان
أكد رئي���س احتاد احملامني 
الكويتيني احملامي ناصر الهيفي 
ان مجلس ادارة االحتاد يؤكد 
استمرار أعماله وبرامجه الهادفة 
أفراد  خلدمة أعضائه وجميع 
املجتمع، وانه متمسك بجميع 
معامالته وتعاقداته مع اجلميع، 
ويؤكد استمرار عضويته في كل 
املنظم���ات الدولية التي انضم 

اليها.
جاء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحاف���ي الذي عقده االحتاد 
مساء اول من امس مبقره الكائن 
مبنطق���ة اخلالدي���ة بحضور 
ادارته وعدد  أعضاء مجل���س 
من احملامني واملهتمني بالشأن 
القانوني، اضافة لوسائل اإلعالم 
املختلفة، وذل���ك على خلفية 

احلكم الصادر بالغاء اش���هار 
االحتاد. وقال الهيفي: يشرفني 
وأعضاء مجلس ادارة االحتاد 
ان نتقدم الى صاحب الس���مو 
األمير بجزيل الش���كر وعظيم 

االمتنان حلرص سموه الدائم 
القانون ورفاهية  على سيادة 
شعبه، واننا نعاهده كمحامني 
ان نضع كل ما تعلمناه في خدمة 

هذا التوجه.
وأوضح الهيفي ان هذا البيان 
الصح���افي جاء لبي�����ان موقف 
االحت���اد من احلكم الذي صدر 
مؤخرا بإلغ����اء قرار اش���هار 
احت���اد احملام���ني الكويتي���ني 
»أساءنا ما نش���ر في بع��ض 
الصحف عن هذا احلكم ووصفه 
التاريخي ونشر اسم  باحلكم 
رئيس الدائ���رة أيضا«، مؤكدا 
ان احلكم لم يحل االحتاد ولم 
يتطرق لهذا اجلانب، وان الغاء 
قرار االش���هار ما هو اال الغاء 
االعالن عن االحتاد دون املساس 

بوجوده.

مؤمن المصري
علمت »األنباء« من مصادر قانونية مطلعة ان 
عددا من املستشارين والقضاة باحملكمة يسعون 
خ���الل األيام القليلة القادم���ة الى حتديد موعد 
للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ملقابلته بخصوص ما يثيره بعض أعضاء 
إدارة الفتوى والتش���ريع من طلب مس���اواتهم 

بالقضاة.
وأضافت املصادر ان القضاة سيذّكرون سمو 
الرئيس باالتفاق الذي مت بني سموه وبينهم على 

اعطاء ميزة نقدية للقضاة ال يشاركهم فيها أي 
فئة. وصرح عدد من القضاة بأن املساواة بينهم 
وب���ني أعضاء الفتوى والتش���ريع غير مقبولة 
ومرفوضة جملة وتفصيال، وما طلب مقابلة سمو 
الرئيس إال لتبرئة النفس أمام س���مو الرئيس 
حت���ى ال يالم القضاة بعد ذل���ك فيما يتخذونه 

من اجراءات.
وأكد القضاة انه إذا كان 200 شخص قد غيروا 
من نهج احلكومة في التعامل مع هذا األمر فإن عدد 
القضاة يربو على عددهم بأكثر من 3 أضعاف.

أطلقت نقابة القانونيني حملة 
اعالمية واسعة النطاق من أجل 
القانونيني  املطالب���ة بحق���وق 
العاملني في اجلهات واملؤسسات 
احلكومية بعنوان »نبيها عدالة 
ومساواة« وذلك ضمن جهودها 
السترداد جميع حقوق منتسبيها 

ومساواتهم بنظرائهم.
وق���ال مدي���ر ع���ام احلملة 
االعالمي���ة احمد الكن���دري: ان 
النقاب���ة تطلق حمل���ة اعالمية 
شديدة اللهجة للمطالبة بحقوق 
منتسبيها ابتداء من يوم االحد 
املوافق 13 مارس 2011 وبال توقف 
حتى يحص���ل القانونيون على 
كل حقوقهم الشرعية وستشتمل 
احلملة على تصريحات صحافية 
داعمة لكادر القانونيني من قبل 
النقاب���ات، وتصريحات  جميع 
صحافية ألعضاء مجلس االمة 
القانوني���ني  بخص���وص كادر 

وكذلك اسئلة برملانية ألعضاء 
اقرار  مجلس االمة ح���ول عدم 
الكادر للقانونيني وانعقاد مؤمتر 
صحافي لالحتاد العام للنقابات 
لدعم كادر القانونيني. كما تشمل 
احلمل���ة عمل برنام���ج حواري 
تلفزيوني يض���م مجموعة من 
القانونيني وأعضاء مجلس االمة 
القانونيني،  اقرار كادر  ملناقشة 
وعمل مناشدة لصاحب السمو 
القانونيني  األمير إلق���رار كادر 
وإنصافهم ورف���ع الظلم عنهم، 
واقامة ندوات مختلفة في كلية 
احلقوق والشريعة لدعمم كادر 
القانونيني، مؤكدا ان مدة احلملة 
االعالمية مفتوحة وعلى أوسع 
نطاق حتى يتم حتقيق حقوق 

القانونيني املشروعة.
كما دشنت النقابة صفحتني 
على موقعي التواصل االجتماعي 
فيس بوك وتويت���ر للتواصل 

والدعم واملساندة في هذه احلملة 
التي تأتي ردا ع لى جتاهل مجلس 
الوزراء وديوان اخلدمة املدنية 
جلميع مطالبات النقابة ولم يتم 
النظر بالكادر املقدم من النقابة 
الى اجلهات املعنية على الرغم من 
اهتمامهم بزيادة العاملني في ادارة 

الفتوى والتشريع واالدارة العامة 
القانونية  للتحقيقات واالدارة 

ببلدية الكويت.
ان  الى  الكن���دري  وتط���رق 
مجل���س ادارة نقابة القانونيني 
قد سلك كل الطرق واالجتاهات 
الودية والرسمية إلقرار حقوق 
القانونيني ولكن  ومكتس���بات 
احلكوم���ة مع مجل���س اخلدمة 
املدنية جتاهل���وا كل مطالبات 

وحقوق القانونيني.
وذكر الكندري انه في حالة عدم 
تنفيذ مطالب النقابة املشروعة 
من اقرار الكادر املقدم من النقابة 
لديوان اخلدمة املدنية وتعديل 
مسمياتها القانونية فإنها حتمل 
احلكومة تبعات التجاهل والتي 
الى إحداث خلل داخل  ستؤدي 
اجلهات واملؤسسات احلكومية.

املقبلة في  وحول اخلطوات 
حالة عدم االس���تجابة ملطالب 

النقاب���ة قال الكن���دري ان عدم 
االستجابة ملطالب النقابة سيأتي 
بتبعات االضرابات واالعتصامات 
التي ستنظمها النقابة في القريب 
العاج���ل وس���يتم االعالن عن 
موعد االضراب الشامل جلميع 
القانونيني، وذلك خالل املؤمتر 
الصحافي ال���ذي تقيمه النقابة 
يوم السبت املقبل. وبني الكندري 
ان احلملة ستنطلق عن طريق 
موقع���ي التواص���ل االجتماعي 
ب���وك والتويتر وباقي  الفيس 

وسائل االعالم االخرى.
وفي اخلتام دعا أحمد الكندري 
جمي���ع القانونيني ف���ي جميع 
اجلهات واملؤسسات احلكومية في 
الدولة الى االلتفاف حول النقابة 
في الفت���رة احلالية وخالل هذه 
احلملة االعالمية الضخمة لدعم 
مسيرتها في احلصول على كل 

حقوق القانونيني الشرعية.

د.محمد العفاسي

ناصر الهيفي 

أحمد الكندري

فالح العسكر

خالد الكندري نواف ساري

د.مبارك البرازي

هبة بوخمسني وسمية خليفة خالل ورشة عمل »املرأة في مجال العمل«

»المحامين« تؤكد وقوفها مع نواف ساري
وتشكل فريقاً لتأكيد وترسيخ مبدأ التضامن

العنزي مديرًا لتعاونية عبداهلل المبارك

ص���رح رئيس مجلس إدارة 
جمعي���ة احملامني احملامي خالد 
الكندري بأن اجلمعية تتضامن 
م���ع الزميل نواف س���اري في 
الش���كوى،  مضمون بالغه في 
والذي تضمن تعرضه للتهديد 
بالقتل. كما مت تشكيل فريق من 
الزمالء احملامني لتأكيد  وترسيخ 
مبدأ تضامن جم���وع احملامني 
في كل ما يتعرض له أي منهم 
التزاما برعاية مصالح االعضاء 
والدفاع عن حقوقهم وفق امياننا 
بأننا جميعا في دولة مؤسسات 

يحكمها القانون.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي اصدر قرارا بتعيني عواد العنزي مديرا 

مؤقتا جلمعية عبداهلل املبارك ملدة سنتني، وذلك على 
خلفية استقالة مجلس االدارة وحتقيقات اللجنة التي 

كلفت بالتدقيق في ملفات اجلمعية ومستنداتها.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

العالناتــكم في دلـيـــل

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

< 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&
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�شتري الأثاث الم�شتعمل
�شـركـة النور�س

67711835

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

خصم خاص
مبناسبة

 العيد الوطني

صناعة سعودية
كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

�صيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

94055686

مطــلــوب
لل�صــراء بيــت
م�صاحة 750 مرت

يف منطقــة الرميثيــة 

اأو اجلابريـة والدفع نقداً


