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م.صالح املطيري شرحا عن 
جهود اجلمعية ودورها في 
العمل الهندسي التطوعي في 
الكويت، باالضافة الى دورها 
عل���ى الس���احتني اإلقليمية 

والعاملية.
حضر االجتماع باالضافة 
الى رئي���س اجلمعية وأمني 
الس���ر كل من مديرها العام 
العجم���ي، ونائب  م.فيصل 
املدير العام م.أحمد السميري 
القص���ار، وممثل  وم.أحمد 
اجلمعية في احتاد املهندسني 
العرب م.معجب العجمي، ومن 
اجلانب األردني رئيس جلنة 
»مهندسون من اجل القدس« 
بدر ناصر، واملدير التنفيذي 
مللتقى القدس الثقافي احمد 
الضويخي وسامي العدواني 
رئيس مركز اإلتقان للدراسات 

واالستشارات بالكويت.

الذي قدم  فاعلة في املؤمتر 
املهندسون األردنيون الدعوة 

لدعمه واملشاركة فيه.
واستعرض اجلانبان خالل 
اللقاء سبل تطوير العالقات 
الهندسية الثانية بني اجلانبني، 
وخاصة في مجال االستفادة 
من اخلبرة األردنية في مجال 
التكافلي، باالضافة  التأمني 
الى التعاون الثنائي في جلنة 

إعادة إعمار القدس.
واتف���ق اجلانب���ان على 
اختيار ممثلني للمهندس���ني 
الكويتيني في اعمال املؤمتر 
القدس، حيث  وجلنة إعمار 
متت تسمية م.معجب العجمي 
الختيار وفد الكويت للمؤمتر 
واملشاركة في »إعمار القدس« 
والتي س���تعقد اجتماعاتها 

خالل الفترة املقبلة بعمان.
وقدم أمني سر اجلمعية 

أكدت جمعية املهندسني 
دعمها املطلق جلهود املهندسني 
العرب إلقامة مؤمتر »القدس 
حق وإنس���انية ومسؤولية 
أمة« والذي سيعقد في عمان 
وينظمه ملتقى القدس الثقافي 
بالتعاون مع جلنة »مهندسون 
من أجل الق���دس« في نقابة 

املهندسني األردنية.
جاء ذلك خالل استقبال 
رئيس جمعية املهندس���ني 
م.حسام اخلرافي لوفد امللتقى 
والنقابة مساء امس األول في 
اجلمعية، والذين قدموا شرحا 
عن أهداف امللتقى واملؤمتر، 
حيث أكد اخلرافي: ان جمعية 
املهندسني دأبت على دعم جميع 
املناشط ذات العالقة بنصرة 
القدس والقضية الفلسطينية، 
والقضايا العربية بشكل عام، 
مشيرا الى مشاركة كويتية 

مهندسو القدس يكرمون م.حسام اخلرافي وجمعية املهندسني

رئيس النقابة طالب مبجلس إدارة تكنوقراط للمؤسسة

رئيس احتاد عمال البترول طالب املؤسسة مبعاجلة القصور

رئيس جمعية املهندسني استقبل وفداً من املهندسني األردنيني

املري: إعادة النظر في قانون تخصيص »الكويتية« 
مبا يضمن عدم تعثرهم أو تهديد العمالة الوطنية

الشرثان: سنواجه تفنيش العاملني في »اخلاص« 

اخلرافي: ندعم  »القدس حق وإنسانية ومسؤولية أمة«

التقاع���دي والذي  املع���اش 
سيس���اعد في تقاعد حوالي 
ألف موظف كويتي من موظفي 
التابعة  املؤسسة وشركاتها 
من مجموع ما يقارب 2500 
موظف األمر الذي سيس���هل 
إعادة هيكلتها اداريا وماليا.

٭ العدول عن طرح نس���بة 
من أسهم الش���ركة للمزايدة 
وإعادة توزيع النسب على أن 
يكون للحكومة 51% من أسهم 
الشركة و9% للموظفني و%40 

اكتتاب عام.
٭ تشغيل الشركة وفق أسس 
جتارية بإدارة مباش���رة من 
العامة لالستثمار أو  الهيئة 

عبر أحد أذرعتها املالية.
مع ما يتطلبه الوضع من 
االستغناء عن األسطول احلالي 
للمؤسسة واستبداله بأسطول 

من الطائرات احلديثة.
امل���ري ف���ي نهاية  وأكد 
تصريحه عل���ى أنه من غير 
املقبول التجديد ملجلس اإلدارة 
احلالي للمؤسسة والتي تنتهي 
مدته في نهاية هذا الشهر مع 
ضرورة تشكيل مجلس إدارة 
تكنوق���راط قادر على وضع 
اخلطط واالس���تراتيجيات 
التسويقية التي تكفل تشغيل 
املؤسسة بعد حتويلها وفق 
خطط واضحة قابلة للتطبيق 
مع احملاسبة في حالة اإلخفاق 
موضحا في الوقت نفسه أن 
التابعة  املؤسسة وشركاتها 
العمالة  حتفل بالكثير م���ن 
الوطني���ة املدربة واحملترفة 
الق���ادرة عل���ى قيادتها في 

املرحلة املقبلة.

مبادرة جي���دة ملعاجلة أزمة 
البطال���ة الت���ي يعاني منها 
الوطني. واستدرك  الشباب 
أن عملية التسريح العشوائية 
التي مت���ت على العاملني في 
القطاع اخل���اص إمنا تعتبر 
كارثة ونكسة بحق احلكومة، 
ويعتبر هذا العمل اجلائر هدم 
جلميع ما سعت إليه احلكومة 
لدعم القطاع اخلاص وتأهيله 
لتحقيق التوازن االقتصادي 

الوطني.
وطالب الشرثان مؤسسة 
البترول الكويتية والشركات 
النفطية التابعة لها ضرورة 
معاجلة هذا القصور اإلداري 
ومحاس����بة كل من تسول له 
نفسه املساس بحقوق عمال 
القطاع النفطي حتى ال نخرج 

عن لغة احلوار والتفاهم.

خدم���ات املناول���ة وخدمات 
الركاب واخلدمات التموينية 
للشركة ناهيك عن اخلدمات 
الفنية وخدمات التدريب على 
الرغم م���ن وجود الكثير من 
املؤشرات على تعثر الشركة 
منذ أواخر العام املاضي دون 
أن حترك إدارة املؤسسة ساكنا 
معيبا في الوقت نفسه على 
تصريح رئيس مجلس إدارة 
املؤسسة بقبول تذاكر شركة 
اخلطوط الوطنية على رحالت 
املؤسسة التي تعاني اصال من 
العجز واخلسائر في حساباتها 

اخلتامية.
وناشد املري سمو رئيس 
مجل���س الوزراء والس���لطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية 
بإعادة النظر جديا في قانون 
رقم 2008/6 واخلاص بتحويل 
املؤسسة إلى شركة مساهمة 
حي���ث ان الظروف اصبحت 
غير مالئمة اطالقا للقيام مبثل 
هذه اخلطوة ملا قد تسببه من 
خسارة للمال العام في املقام 
األول مطالبا في الوقت نفسه 
إجراء بعض التعديالت على 
القان���ون الس���ابق ذكره مبا 
يضمن عدم تعثر املؤسس���ة 
التشغيل وهو  وعجزها عن 

أمر غير مقبول سياديا.
هذا وأعلن املري عن تبني 
التعديالت  النقابة لبع���ض 
والت���ي ترى أنه���ا ملحة في 
الوقت احلالي دون أن ينسف 

القانون وهي كالتالي:
٭ اإلبق���اء على خيار مكافأة 
نهاية اخلدمة كم���ا ورد في 
القانون ملستحقي  نصوص 

املمارسات. وأضاف أن عملية 
التمادي من قبل هؤالء القلة 
القياديني وصلت حسب  من 
ما ورد إلينا إلى عملية جائرة 
في تسريح وتفنيش للعاملني 
في القط����اع النفطي اخلاص 
والتي لن نسكت عنها وأننا 
احلصن املنيع حلقوق العمال 
ويجب عل����ى أصحاب القرار 
متابعة هذا األمر والوقوف عند 
مواطن اخللل واجتثاثه وإال 
فإن الحتادنا طرقه اخلاصة 
العمال  في حتقيق مطال����ب 

وإعادتهم ملواقع عملهم.
الشرثان أن ما بذل  وبني 
من جهود سابقة من احلكومة 
الوطنية في  العمال���ة  لدعم 
القط���اع اخلاص وتس���هيل 
إج���راءات انخراطه���م ف���ي 
مختلف الشركات األهلية كان 

أعرب رئيس مجلس إدارة 
العاملني مبؤسس���ة  نقاب���ة 
اخلط���وط اجلوية الكويتية 
التابعة لها حمد  والشركات 
املري، عن قلقه نتيجة قرار 
مجلس إدارة اخلطوط الوطنية 
املفاج���ئ بتعليق  الكويتية 
جميع عمليات الشركة نظرا 
للوضع املالي احلالي للشركة 
وع���دم توافر أرضية مالئمة 
للعمل وفق أس���س جتارية 
عادل���ة، ونتيج���ة لألوضاع 
اإلقليمية اقتصاديا وسياسيا 
وأمنيا والذي أثر على تسيير 
العمليات التجارية للخطوط 
الوطنية وذلك حسب ما ورد 
في البيان الرسمي للشركة.

امل���ري خطورة  وأوضح 
األمر على العمالة الوطنية في 
الشركة حيث فقدوا وظائفهم 
بني ليلة وضحاها األمر الذي 
يبرر املخ���اوف على العمالة 
الوطنية مبؤسسة اخلطوط 
الكويتية وشركاتها  اجلوية 
التابعة بعد خصخصتها وذلك 
الظروف واألجواء  لتش���ابه 
التشغيلية لشركات الطيران 
في املنطقة والتي حتتاج الى 
الدعم احلكومي باستمرار في 
ظل عدم وجود أرضية مناسبة 
وقدرة تنافسية في صناعة 

الطيران.
وحمل امل���ري في الوقت 
نفسه مجلس إدارة املؤسسة 
مس���ؤولية تقاعس���ه ع���ن 
مطالباتها املالية املس���تحقة 
على شركة اخلطوط الوطنية 
الكويتي���ة والتي بلغت أكثر 
من مليوني دينار نظير تقدمي 

ص����رح رئي����س احت����اد 
عم����ال البت����رول وصناع����ة 
البتروكيماويات عبدالعزيز 
الشرثان بأنه منى إلى علمهم 
أن هن����اك حمل����ة مضايقات 
القطاع  النقابيني في  لبعض 
النفطي اخل����اص ومحاولة 
تهديدهم ب����ني احلني واآلخر 
في مخالفة للقوانني واملواثيق 
الدولي����ة واحلريات النقابية 
التي منحتهم حق الدفاع عن 
العاملني، وهنا نؤكد  حقوق 
أنه في حال ثبوت صحة هذا 
األمر فإن احتادن����ا لن يقف 
مكت����وف األيدي ج����راء هذه 
املمارس����ات البوليسية بحق 
زمالئنا في القطاع اخلاص أو 
غيره من النقابيني وسيكون 
لنا املوقف اجلدي إلعادة الهيبة 
للحرك����ة النقابية وردع هذه 

حمد املري

عبدالعزيز الشرثان

العتيبي: وضعنا كل االحتماالت في جلسة 
5 أبريل ملناقشة كادر املعلمني

مجلس الوزراء ينقل تبعية أمالك 
الدولة من »املالية« إلى »البلدية«

النقي: املشاركة في عوائد التنمية 
كـ »عطاءات« ركن أساسي للمواطنة

البغيلي يحّذر من زيادة 
سعر األعالف من أول أبريل

»نقابة القّصر« تنذر املدير العام
بإحالة املوظفني إلى جلنة طبية

كش���ف رئيس جمعية املعلمني متعب العتيبي النقاب عن أنه 
وعلى الرغم من املس���تجدات البرملانية التي طرأت على جلس���ة 
مجلس األمة لي���وم 5 إبريل املقبل عقب اإلعالن عن أن تش���مل 
جلسة هذا اليوم مناقشة استجواب نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
التنمية الش���يخ أحمد الفه���د، إال أن 
اجلمعية ماضية في حملتها اإلعالمية 
وامليدانية املكثفة وشحن أهل امليدان 
من جموع املعلمني واملعلمات جللسة 
هذا اليوم والتي س���تتم فيها مناقشة 
وإقرار القانون املقترح اجلديد اخلاص 
بتعديل بدالت ومكافآت أعضاء الهيئة 
التعليمية في التربية واملعد من قبل 
اجلمعية ومت تقدميه إلى مجلس األمة 
من قبل النواب د.جمعان احلربش وفالح 
الصواغ ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل 

املسلم ومحمد هايف.
وذكر العتيبي أن اجلمعية ستواصل 
تصعيد حمالتها مبا فيها دعوة جموع املعلمني واملعلمات حلضور 
اجللسة، واضعة في اعتبارها جميع االحتماالت في حالة ان أتيح 
للنواب مناقش���ة قانون الكادر في ه���ذا اليوم أو أن يتم ترحيل 

املناقشة لليوم الذي يليه مباشرة وهو 6 إبريل.
 وأشار الى أن اجلمعية على تنسيق كامل مع اللجنة التعليمية 
ومع رئيس اللجنة د.جمعان احلربش في هذا الصدد، فيما تتطلع 
من اللجنة التشريعية إلى سرعة استكمال كل إجراءاتها، مشيدة 
في الوقت نفسه باالهتمام الكبير الذي أبداه رئيس اللجنة النائب 
حس���ني احلريتي عقب لقائه وفد جلنة الكادر املش���كل من قبل 

مجلس إدارة اجلمعية.
وكان العتيب���ي قد أكد خالل اللقاء املفتوح الذي نظمته جلنة 
الكادر في اجلمعية األربعاء املاضي بحضور حش���د من املعلمني 
واملعلمات على ضرورة أن يكون للمعلمني حضور في جلسة 5 
إبريل ودور ومشاركة في فرق العمل التطوعية للحملة اإلعالمية 
وامليدانية والتي تنظمها اللجنة في إطار حتركها وبرنامج عملها 
الواس���ع لتعزيز مجاالت التفاعل اإليجاب���ي وبيان أهمية إقرار 

تعديالت الكادر.
 مشيرا الى أن اللجنة وضعت ضمن خطتها برنامج عمل متكامل 
مت م���ن خالله حتديد املهام املطلوبة من ف���رق العمل التطوعية 
وتقس���يم فرق العم���ل إلى خمس دوائر ودائ���رة للمعلمات إلى 
جانب خطتها في تنظيم ثالث ندوات جماهيرية األولى س���تقام 
يوم 28 اجلاري في فرع اجلمعية مبحافظة اجلهراء والثانية في 
30 اجلاري في فرع اجلمعية مبحافظة األحمدي والثالثة يوم 3 
إبريل املقبل في مقر اجلمعية الرئيس���ي في الدسمة وسيتم من 
خالل هذه الندوات دعوة أكبر عدد من النواب للمشاركة فيها، إلى 
جانب تعزيز مج���االت تواصلها مع جميع األعضاء عبر احلملة 
اإلعالمية املوسعة وعبر شبكات اإلنترنت والتواصل االجتماعي 

وعبر وسائل الصحافة واإلعالم.

علمت »األنباء« ان مجلس الوزراء س���يعتمد في جلسته املقبلة 
قرارا بش���أن تفويض بعض اختصاص���ات وزارة املالية الى بلدية 
الكويت وتفويض البلدية كذلك بس���لطة ضبط املخالفات التي تقع 

على امالك الدولة اخلاصة والعامة وإزالتها.
وجاء في مشروع القرار احلكومي تولي بلدية الكويت التصدي 
ملن يتعدى عمدا على امالك الدولة اخلاصة سواء باتالفها او تخريبها 
او جعلها غي���ر صاحلة لالنتفاع في غير الغرض املخصصة له، او 
انق���ص قيمتها او فائدتها او قيامه ببناء مبان او منش���آت ثابتة او 

متحركة من اي نوع دون ترخيص.

وفيما يلي مشروع القرار الوزاري:

: تتولى بلدية الكويت التص����دي ملن يتعدى عمدا على  م����ادة 1 ٭
امالك الدولة اخلاصة بأن اتلفها، او خربها، او جعلها غير صاحلة 
لالنتفاع بها في غي����ر الغرض املخصصة له، او انقص قيمتها او 
فائدته����ا، او اقام عليها مباني او منش����آت ثابتة او مؤقتة من اي 

نوع دون ترخيص.
: تختص بلدية الكويت بإزالة اي تعرض او تعد يقع على  مادة 2 ٭
امالك الدولة اخلاصة بالطرق االدارية وتكون االزالة على نفقة املخالف 
او املتعدي دون ان يكون له حق في التعويض، كما يجوز لها حجز 

املوجودات ايا كان نوعها الى ان يتم سداد نفقات االزالة.
ويصدر وزير الدولة لش���ؤون البلدية ق���رارات االزالة وحتديد 
نفقاته���ا، ويتولى موظفو البلدية تنفيذها ويجوز لهم االس���تعانة 

بقوة الشرطة.
: يحدد وزير الدولة لشؤون البلدية األشخاص الذين لهم  مادة 3 ٭
سلطة ضبط اجلرائم املنصوص عليها باملادة 18 مكررا من املرسوم 

بالقانون رقم 105 لسنة 1980 املشار إليه.
: تتولى بلدية الكويت اتخ���اذ االجراءات الالزمة لضبط  م���ادة 4 ٭
املخالفات ألحكام املادة 18 مكررا من املرسوم بالقانون رقم 1980/105 

املشار إليه، ولها على االخص القيام مبا يلي:
توجيه االنذارات للمخالفني.  ٭

حترير محاضر ضبط املخالفات.  ٭
 ٭ إحال���ة محاض���ر الضب���ط ال���ى جه���ات التحقي���ق املختصة 

ومتابعتها.
 ٭ احلضور امام احملاكم في القضايا املقامة ضد املخالفني.

االدعاء امام احملاكم اجلزائية.  ٭
مطالبة املخالفني وديا او قضائيا بنفقات االزالة والتعويض واتخاذ   ٭
اجراءات احلجز على موجوداتهم وحتصيل ما هو مستحق عليهم.
متابعة تنفيذ األحكام الواجبة النفاذ الصادرة لصالح البلدية.  ٭

: يقدم وزير الدولة لشؤون البلدية الى مجلس الوزراء خالل  مادة 5 ٭
الثالثة اشهر األولى من كل سنة مالية تقريرا عن األعمال التي قامت 

بها البلدية لتنفيذ احكام هذا القرار خالل السنة املقبلة.
: تسري احكام هذا القرار على امالك الدولة اخلاصة العقارية  مادة 6 ٭
املنصوص عليها باملرس���وم رقم 105 لس���نة 1980 املشار إليه دون 

القسائم السكنية والصناعية والزراعية.
: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 7 ٭

: على اجلهات املختصة � كل فيما يخصه � تنفيذ هذا القرار،  مادة 8 ٭
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

موسى أبوطفرة  ٭

طالب رئي���س مركز الكويت للدراس���ات التنموية د.علي النقي 
بضرورة ترسيخ العدل واملساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني من 
خالل حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلها الدستور، مشددا على 
خطورة انتقاص أي حق من حقوق املواطنة وخطورتها على مسيرة 
التنمية التي تنتهجها البالد، موضحا أن العدالة واملس���اواة ليست 
إال حفظا للحريات والتنسيق بني األفراد 

في االطار الشرعي.
وبني ان العطاءات العامة من الدولة 
تأتي عبر فوائ���ض الدخل في امليزانية 
العامة، بحسب ما يقره القانون، على أن 
يتم تقسيمها بالتساوي على املواطنني 
دون متييز أو تفرقة، مما يساعد في حل 
الكثير من مشاكل املواطنني، فضال عن 
انه من املمكن أن يجعل املواطن الكويتي 
صاحب أعلى دخل في العالم بشكل ثابت 

بعيدا عن وضعه االجتماعي. 
ولفت النقي ال���ى أن هذه العطاءات 
تقضي على الكثير من املشكالت السيما 
جلوء البعض لطلب االعانات االجتماعية واملادية س���واء من وزارة 
الشؤون االجتماعية او بيت الزكاة، فضال عن املطالبات املتكررة باقرار 

كوادر ملوظفي الدولة ممن لم يستحقوا ذلك حتى هذه اللحظة.
وأكد النقي انه ليس ثمة فرق أو أفضلية بني مواطن وآخر بني أبناء 
الوطن الواحد وأعضاء املجتمع املدني الواحد والدولة الدميوقراطية 
الواحدة، ومن ثم فال سبيل إلى أي نوع من أنواع االمتيازات املعروفة. 
موضحا أن املواطن���ة مفهوم له أركان ثالثة: أولها، حقوقي قانوني 
يرتبط باملس���اواة بني املواطنني، وثانيها، سياسي اجتماعي يتعلق 
باملشاركة السياس���ية، وفي عوائد التنمية، وثالثها، رمزي معنوي 

يتعلق مبعاني االنتماء واالرتباط بالوطن. 
وشدد النقي على وجوب س���ريان قواعد تشريعية عاجلة على 
جميع األنشطة الوحدات االقتصادية سواء كانت حكومية او خاصة 
لنمو االقتصاد احمللي العام وحتويله الى قطاع مهيمن للقيام بدوره 
احلاسم في عملية التنمية الشاملة، فضال عن ضرورة وضع قواعد 
تنظم حل اخلالفات داخل املؤسسات االقتصادية في ضوء مصلحة 

االقتصاد الوطني.
واستطرد النقي في القول مطالبا بضرورة حتديد اختصاصات 
وصالحيات أجهزة الدولة املختصة بادارة الشؤون االقتصادية ضمن 
النظرة الش���مولية لالقتصاد الوطن���ي باجتاه حتقيق أهداف خطة 
التنمية لتوس���يع االنتاج وزيادة املشروعات االقتصادية الضخمة 
الت���ي تدر الكثير على البالد، باالضاف���ة الى وضع القواعد املنظمة 

للعالقات االقتصادية بني الوحدات االقتصادية املختلفة.

حذر رئيس االحتاد الكويتي ملرب���ي الثروة احليوانية محمد 
البغيلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركة 
املطاحن الكويتية من أي زيادة جديدة على أس���عار األعالف في 

الكويت.
وق���ال البغيلي في تصريح صحافي انه ت���ردد الى علمنا من 
مصادر موثوقة ان هيئة الزراعة وشركة 
املطاحن الكويتية قررتا زيادة أسعار 
االعالف ابتداء من أول ابريل املقبل، وهو 
األمر الذي سنتصدى له بكل قوة ألنه 
ميس شريحة كبيرة من أبناء الكويت 

مربي الثروة احليوانية.
ولفت الى ان الكثير من دول اخلليج 
وال���دول العربية تتجه نحو تخفيض 
األسعار وزيادة الدعم وليس � كما هو 
معمول به حاليا � ف���ي هيئة الزراعة 
وشركة املخابز برفع أسعار األعالف على 
املرب���ني األمر الذي يخالف كل القواعد 
املعمول بها لدعم مربي الثروة احليوانية 

التي تعتبر أحد أعمدة اقتصادنا الوطني وأمننا القومي.
وشدد البغيلي على ان التوجيهات السامية من صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد هي تخفيف العبء عن كاهل أبناء 
الش���عب الكويتي وليس االجتاه نحو زيادة األسعار، األمر الذي 
سيؤدي الى هروب الثروة احليوانية ومربوها خارج الكويت بسبب 
قرارات جائرة وغير مس���ؤولة من مدراء يجلسون على مكاتبهم 

وال يشعرون مبعاناة إخوانهم املواطنني أبناء الكويت.
وأك���د ان االحتاد الكويتي ملربي الثروة احليوانية طالب مرارا 
وتكرارا بأن يكون الدعم س���نويا وملزما لهيئة الزراعة وشركة 
املطاحن، ولفت الى ان مراجعة أسعار االعالف كل 3 أو 4 شهور من 
قبل الهيئة والشركة � كما هو معمول به حاليا � فتح باب التالعب 
أمام املتنفذين لتخزين األعالف وبيعها في السوق السوداء على 

حساب املربي البسيط.
وختم البغيلي تصريحاته بالتأكيد أن االحتاد الكويتي ملربي 
الثروة احليوانية س���يظل � كما عه���ده اجلميع � مدافعا قويا عن 
شؤون مربي الثروة احليوانية بكل أنواعها، ولن يتردد في التصدي 
ألي جشع يتعرض له مربو الثروة احليوانية في الكويت، سواء 

من جتار أو جهات حكومية.

أنذر رئي���س مجلس ادارة نقابة العاملني ف���ي الهيئة العامة 
لش���ؤون القّصر بس���ام البالول، مدير عام الهيئة بإنذار رسمي 
على يد مندوب االعالن بادارة التنفيذ، ينذره فيه بإحالة موظفي 
الهيئة العامة لش���ؤون القصر الى جلنة طبي���ة من قبل وزارة 
الصح���ة وجلنة من كلية الطب من جامعة الكويت وذلك إلجراء 
الفحص الطبي الشامل لهم لتقرير ما مدى تضررهم من بالطات 
أس���قف الهيئة اخلطرة وذلك خالل شهر من تاريخ االنذار، وكان 
ذلك بعد ان مت���ادت ادارة الهيئة بهذه القضية اخلطرة وأهملت 
وتقاعست مبعاجلتها مفرطة في صحة وأرواح موظفي ومرتادي 
الهيئ���ة منذ 2002 وواجهتهم النقابة بأن قام البالول بصفته عن 
نفس���ه والنقاب���ة بإقامة دعوى في 2007 ض���د مدير عام الهيئة 
وآخرين بطلب اخالء مبنى الهيئة بسبب ما تسببه هذه األسقف 
من أمراض باجلهاز الهضمي والتنفسي والعني واألمعاء واملعدة 
واجللد واألنف وأمراض الس���رطان، وكان لهذه القضية جوالت 
ومماطلة الهيئة طوال 4 س���نوات مبحراب العدالة وما قابلها من 
نخر وهدر بصحة املوظفني ومرتادي الهيئة ولم يجد مدير عام 
الهيئة مفرا من املس���ؤولية اال بفصل البالول على امل اس���قاط 
القضية، وبدال من ان يتحمل املدير العام املس���ؤولية جراء هذه 
الكارثة ومبا تسببت به حوادث ومن تزايد بانتشار األمراض التي 
سببتها هذه األسقف طوال 9 سنوات بني صفوف املوظفني بالهيئة، 
ذه���ب ليلعب مع النقابة والبالول لعبة املماطل والعبث طوال 4 
سنوات من التقاضي على حساب صحة املوظفني ومرتادي الهيئة 

مبحاوالت للتهرب من املسؤولية وإلقائها على الغير.

متعب العتيبي

د.علي النقي

محمد البغيلي 

ضرورة اإلبقاء 
على مكافأة نهاية 

اخلدمة ملستحقي 
املعاش والعدول 

عن طرح نسبة 
من أسهم الشركة 

للمزايدة

معجب العجمي 
سيختار أعضاء وفد 
الكويت للمشاركة 

في املؤمتر

الرجعان: »التأمينات« ستشّيد مدينة 
طبية متكاملة على مستوى عاملي

صرح مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان 
بأن اللجنة العليا لالس���تثمار باملؤسسة قد وافقت باجتماعها األخير 
الذي عقد برئاسة وزير املالية ورئيس مجلس ادارة املؤسسة مصطفى 
الش���مالي على انشاء شركة برأس���مال قدره 200 مليون دينار إلقامة 
مدينة طبية متكاملة على مستوى عاملي بحيث تشتمل على مستشفى 
ومنشآت خدمات صحية مساعدة ومساكن 
للهيئة الطبية. وأضاف الرجعان ان قرار 
اللجنة جاء بعد ان وافقت بلدية الكويت 
على تخصيص ارض مبساحة مليون متر 
مربع لهذا الغرض. وأوضح الرجعان ان 
تصميم هذه املدينة سيعهد الى شركة عاملية 
متخصصة في مجال التصميم الهندسي 
على ان يتولى التنفيذ املقاولون احملليون 
بالكويت، كما سيتم االستعانة أيضا بشركة 
عاملية متخصصة إلدارة هذه املدينة بعد 
انشائها وذلك بهدف االرتقاء مبستوى أداء 

اخلدمات الصحية بالكويت. فهد الرجعان


