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الدويهيس: وصول 50 طنًا من الدجاج األوروبي 
ـ اإلسالمي حملاربة االحتكار وحتطيم األسعار

كش���ف رئيس احتاد اجلمعي���ات التعاونية 
االستهالكية ورئيس جمعية النسيم التعاونية 
د.حسني الدويهيس عن وصول 50 طنا من الدجاج 
املذبوح على الطريقة اإلسالمية الى الكويت من 
إحدى الدول االوروبية بداية الشهر املقبل، الفتا 
الى ان هذه الدفعة ستساهم في تخفيض أسعار 
الدجاج، في حني ان االحتاد ال يواجه أي مشكلة 
في زيادة هذه الكمية إذا استدعى االمر، وقال: إن 
احتاد اجلمعيات لن يتوانى في عمل كل ما من 
شأنه إثراء ماركة التعاون بأجود السلع املطلوبة 
وبأقل األسعار، ولن نقبل باحتكار املستهلكني 

من قبل أي تاجر تسول له نفسه ذلك.
وأض���اف الدويهيس ف���ي تصريح صحافي 
أدلى به عل���ى هامش افتت���اح مهرجان مارس 
2011 في جمعية النسيم، بحضور نائب رئيس 
مجلس االدارة عبداهلل القريني ومدير اجلمعية 
فالح الرجعان، أن اجلمعية ماضية في خطتها 
املنهجية حملاربة الغالء، وذلك استمرارا لسلسلة 
املهرجانات التي تقيمها جمعية النسيم التعاونية، 
موضحا ان املهرجان يتضمن العديد من السلع 
االس���تهالكية واملنظفات والتي تتميز باجلودة 
والسعر معا مبشاركة العديد من كبرى الشركات 

والتي تغطي اغلب احتياجات املس���تهلكني من 
مواطنني ومقيمني.وأشار الدويهيس إلى أن هذه 
املهرجانات تأتي حس���ب خطة وضعها مجلس 
اإلدارة لتخفيض األس���عار عن كاهل املستهلك، 
مؤكدا أن األصناف ستكون متوافرة طيلة فترة 
املهرجان بجميع األس���واق والفروع، كما شدد 
على أن اجلمعية مستمرة في إطالق املهرجانات 
الشهرية التسويقية مبا في ذلك مهرجان اخلضار 

ومهرجان التمور.
من جهة أخرى، ب���ني الدويهيس ان جمعية 
النس���يم على أمت االس���تعداد الستقبال طلبات 
الكويتيني البدون في ح���ال مت صرف البطاقة 
التموينية لهم، متوقعا ان تقوم اجلمعية بإنشاء 
فرع جديد للتموين من اجل احلد من االزدحامات 
في حال صرفت البطاقة التموينية لهذه الفئة، 
خاصة ان هذه الفئة تتركز بشكل كبير في منطقة 

تيماء.
واختتم الدويهيس تصريحه بأن هناك العديد 
من املفاجآت التي يقدمها املجلس ألهالي املنطقة، 
مؤكدا حرص مجلس اإلدارة على إقامة مثل تلك 

هذه املهرجانات.
محمد راتب  ٭

شاسعة في الفرع، حيث ال يحتاج إلى وضع أعمدة 
خرس���انية، الفتا إلى أن الشركة املنفذة ألعمال 
املشروع تعتبر من الشركات الرائدة واملعتمدة 

من قبل جلنة املناقصات بوزارة الشؤون.
وأش���ار املس���عد إلى أن مدة تنفيذ املشروع 
س���تكون في حدود 365 يوما على أقصى تقدير 
تبعا لالتفاقية املبرمة، في حني أنه من املتوقع 
أن يتم تسليم املشروع في شهر فبراير املقبل، 
مما سيوفر فرصة كبيرة ألهالي القطعة رقم 3 
في التسوق من الفرع املجاور لسكنهم دون عناء 

الذهاب إلى السوق املركزي في اجلمعية.
محمد راتب  ٭

أعلن رئيس مجل���س إدارة جمعية الزهراء 
التعاونية عبدالعزيز املسعد، أن اجلمعية قامت 
بتوقيع عقد تنفيذ مشروع أول فرع تابع للجمعية 
في قطعة 3 باسم الراحل صالح الهويدي، وذلك 
مع شركة طريق النجاح للتجارة العامة واملقاوالت 
وحتت إش���راف املكتب االستش���اري الهندسي 
عبدالرحمن العليان، الفتا إلى أن هذا الفرع يعتبر 
األول على مس���توى اجلمعي���ات التعاونية في 
الكويت يتم إنش���اؤه بنظام اخلرسانة احلديثة 

»هيرك«.
وأوضح رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز املسعد 
أن هذا النظام الفريد يس���مح بتوفير مساحات 

د.حسني الدويهيس يقص الشريط مطلقا مهرجان مارس

لقطة تذكارية بعد توقيع العقد

تعاونية النسيم تطلق مهرجان مارس

تعاونية الزهراء تباشر إنشاء أول فرع 
في الكويت بنظام »هيرك«

»القانونيني« للحمود: واثقون من موافقتكم على كادرنا

البرازي: اعتصام للعاملني بـ »اإلعالم« غدًا قرب »النافورة«

امليع إلقرار الدعم وبدل ضوضاء وتلوث في »األشغال«

العنزي: كادر املدنيني في »الداخلية« يحظى بدعم احلمود

املري لالحتراز من املواد امللوثة إشعاعيًا من شرق آسيا

طالبت نقابة القانونيني نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
رئيس مجل����س اخلدمة املدنية 
الشيخ أحمد احلمود بإقرار الكادر 
جلميع القانونيني العاملني في كل 
اجلهات احلكومية بالدولة، وعبرت 
النقابة في بيان لها عن تفاؤلها 
بتولي الشيخ أحمد احلمود رئاسة 
مجلس اخلدمة املدنية ملا يعرف 
عنه من حب للعدل واملساواة، 
وثقتها بأنه سيعمل جاهدا إلقرار 
الكادر للقانونيني الذين ينتظرون 
أكثر من 40 عاما لنيل حقوقهم 

املشروعة.
وق����ال مدي����ر ع����ام احلملة 
القانونيني  االعالمي����ة لنقاب����ة 

دعا رئيس نقابة العاملني في 
وزارة االعالم د.مبارك البرازي 
أعضاء اجلمعية العمومية للنقابة 
والعاملني ف����ي جميع قطاعات 
الى املشاركة في  وزارة االعالم 
االعتصام الذي تنظمه النقابة في 
متام الساعه 10:30 من صباح غد 
االربعاء، وذلك في مبنى الوزارة 
قرب »الناف����ورة«، الفتا الى ان 
االعتصام ج����اء إليصال مطلب 
أكثر من 6000 موظف في الوزارة 
املالي  إقرار كادرهم  املتمثل في 
املوجود في ثالجة مجلس اخلدمة 

املدنية منذ أربع سنوات.

الع���ام  الس���كرتير  أك���د 
املساعد لنقابة األشغال العامة 
والس���كرتير العام املس���اعد 
الكويت  العام لعمال  لالحتاد 
ناصر غ���امن املي���ع أن نقابة 
األشغال دعت أعضاء جمعيتها 
العمومي���ة الذين هم موظفو 
وزارة األشغال لالعتصام صباح 
األربعاء 30 اجلاري أمام مقر 
ديوان اخلدمة املدنية للمطالبة 
التي  العادلة  بإقرار مطالبهم 
س���بق ان طالبت بها النقابة 
النقابة في اس���تجابة  وتأمل 
أولي األمر في تعديل األوضاع 
الوظيفية لهؤالء املوظفني الذين 

العام لتكتل  اشاد املنسق 
العمالي���ة رئيس  النقاب���ات 
املدنيني في  العامل���ني  نقابة 
العنزي  الداخلية بدر  وزارة 
باجلهود الكبي���رة والتعامل 
الراق���ي واحلس االنس���اني 
واملسؤولية املهنية التي ابداها 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
ووزير الداخلية الشيخ احمد 
احلم���ود ف���ي قضية تخص 
العاملني  املدني���ني  املوظفني 

باملنافذ البحرية.
وق���ال العنزي ان احلمود 
لديه اجندة واضحة وصريحة 

المهندسين  دعت جمعية 
المعنية  الجه���ات  الكويتية 
الى  التنفيذية  الس���لطة  في 
االنتياه والتدقيق بكافة المواد 
المستوردة من مختلف الدول 
التي سجل فيها ارتفاع نسب 
االش���عاعات وباتت تصنف 
»ملوثة اشعاعيا« والى تقديم 
المس���اعدات الفنية والمالية 
البل���د الصديق واغاثة  لهذا 
ابنائه الذين شردتهم الزالزل، 
مشيرة الى ان المضاعفات التي 
ش���هدتها المفاعالت النووية 
بعد الزالزال المدمر وموجات 

الوزراء بعدم األخذ بتوصيتكم، 
وزاد الفارق بني القانونيني العاملني 
ف����ي إدارة الفتوى والتش����ريع، 
واالدارة القانونية ببلدية الكويت 
واالدارة العامة للتحقيقات وبني 
العاملني باجلهات  القانوني����ني 
واملؤسسات احلكومية في حال 
متت زيادة العالوة الى اجلهات 
الثالث القانونية وبني العاملني 
باجلهات واملؤسسات احلكومية؟ 
نريد منك����م إنصافا، نريد منكم 
إقرار كادر القانونيني دفاعا عن 
توصيتكم فأنتم اجلهة املعنية 
واملختصة بإق����رار الكادر نأمل 
منكم الكثير برئاس����ة الش����يخ 

احمد احلمود.

القانونية في حق من مينع اعضاء 
اجلمعية العمومية من احلضور.
وذكر بأن العاملني في »االعالم« 
ال يعول����ون وال ينتظرون من 
وزيرهم أي موقف ايجابي ولكنهم 
يتطلعون من نائب رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ احمد احلمود بعد 
ان كلف برئاسة مجلس اخلدمة 
املدنية ان ينصفهم وينهي سنوات 
من الالمباالة وعدم الشعور بدور 
االعالم الرسمي، مؤكدا ان وجود 
احلمود في مجلس اخلدمة املدنية 
سيكون داعما ومساندا للمطالب 

العمالية العادلة.

املكافأة  واس���تعجال زي���ادة 
الوافدين  الشهرية للموظفني 
وإقرار مزايا مالية لش���اغلي 
الوظائف اإلش���رافية، وكذلك 
إق���رار مزاي���ا مالي���ة للفنني 
املهندسني أسوة  ومس���اعدي 
بزمالئه���م املهندس���ني ورفع 
السقف األعلى ملكافأة األعمال 
املمتازة ملوظفي الوزارة أسوة 
باملوظف���ني العاملني بوزارات 
الدولة املختلفة وصرف بدل 
نقدي للموظ���ف الذي يرغب 
في اس���تبدال رصيد إجازاته 

السنوية.
بشرى شعبان   ٭

الوزراء ومجلس اخلدمة املدنية 
الق���رار احلقوق املكتس���بة 

للعاملني بوزارة الداخلية.
وطال���ب العن���زي كاف���ة 
الداخلية  ب���وزارة  املدني���ني 
مس���اندة احلمود باالجتهاد 
بالعم���ل وتفوي���ت الفرصة 
النجاح من داخل  اعداء  على 
الوزارة وخارجها بأن املدنيني 
ال يعمل���ون وليس لهم مكان 
بوزارة عس���كرية ك���وزارة 
الداخلية والبد لنا جميعا ان 
نتضاف���ر باجلهود واالرتقاء 

بالعمل بالوزارة.

المواد الغذائية واالستهالكية 
االخرى.

وزاد الم���ري: انن���ا ومن 
منطلق الحرص على السالمة 
العامة وبعد ان شهدنا ما حدث 
في اليابان الت���ي نتمنى لها 
والهلها السالمة، فإننا نرى 
انه الب���د من اعادة النظر في 
اي برامج حالية او مستقبلية 
لالستخدامات السلمية للطاقة، 
وخاصة ان الكويت من الدول 
التي يعي خبراؤها جيدا انها 
تقع على الح���زام الزاللزلي 

حول العالم.

املدنية والتي  مجلس اخلدم����ة 
مت رفعها ملجلس الوزراء نصت 
على ع����دم إحداث الف����ارق بني 
ادارة  العامل����ني في  القانونيني 
الفت����وى والتش����ريع، واالدارة 
القانونية ببلدية الكويت واالدارة 
العامة للتحقيقات وبني القانونيني 
العاملني باجلهات واملؤسسات 
احلكومية ف����ي حال متت زيادة 
الثالث  الى اجله����ات  الع����الوة 
القانونية، والتساؤل املطروح: 
ألم يكن الفارق موجودا من قبل؟ 
والتساؤل الثاني ألعضاء مجلس 
اخلدمة املدنية: ما القرار املتخذ 
بش����أن كادر القانونيني بعد أن 
اتسع الفارق، وبعد أن قام مجلس 

الفعالة للعاملني في وزارة االعالم 
واملتمثلة في احلضور ستعزز 
مطل����ب النقابة في إقرار الكادر 
خالل االيام املقبل����ة، الفتا الى 
ان احلكوم����ة وكما عودتنا هي 
حكومة ردود أفعال لذلك يجب 
ان تكون رسالتنا واضحة وقوية 
لتعلم اننا مستعدون ملزيد من 
التصعيد في حال استمر جتاهل 
احلكومة ملطالبنا العادلة، وحذر 
البرازي املسؤولني بالوزارة من 
منع املوظفني حلضور االعتصام 
وممارس����ه حقهم في ذلك، وان 
النقابة ستتخذ كافة االجراءات 

ش���هريا منذ أكثر من 35 عاما 
القيمة لتتناسب مع  لتصبح 
احلالة االقتصادية واملعيشية 
احلالية وإيقاف االستقطاعات 
التي تخصم من رواتب املوظفني 
الفنيني التي مت إقرارها مبوجب 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 

2005/8 بتاريخ 2005/7/11.
وبني امليع أنه تنفيذا لقرار 
ال���وزراء رق���م 698  مجلس 
لسنة 2005 بتاريخ 2005/7/2 
بشأن منح املوظفني الكويتيني 
العاملني في القطاع احلكومي 
مكاف���أة ش���هرية مببلغ )50 
دينارا( كزي���ادة في املرتبات 

الثانوية وما دون من  حملة 
ب���وزارة  املدنيني  العامل���ني 
الداخلية ضمن كادر املساواة 
ب���ني العس���كريني واملدنيني 

بالقطاعات العسكرية.
وصرح العنزي بأن وزير 
الداخلية ابدى استعداده لدعم 
الكادر اخلاص باملدنيني بوزارة 
الداخلي���ة وان الكادر يحظى 
باهتمامه لتحسني االوضاع 
الوظيفية بالنسبة للعاملني 
بكافة القطاعات التابعة لوزارة 
الداخلي���ة والتي حتتاج الى 
تضافر اجلهود من قبل مجلس 

االنسان، معربا عن امله في ان 
تشدد كل من وزارات الصحة 
والبلدية والتجارة والصناعة 
من اجراءات المراقبة والفحص 
للس���لع والمواد القادمة من 
التي وصلها  اليابان والدول 
التلوث االشعاعي الناتج جراء 
التسرب في المفاعالت اليابانية 
المتضررة من الزالزل وموجات 
»تسونامي«، مضيفا انه بات 
على الجهات المعنية ان تجهز 
موانئ االستيراد بمختبرات 
متقدمة تحدد مدى صالحية 
المواد المس���توردة وخاصة 

من أج����ل املطالبة بإقرار الكادر 
للقانونيني العاملني في كل اجلهات 
احلكومية أحمد الكندري: اننا على 
ثقة تكاد تكون يقينا جازما بان 
املدنية برئاسة  مجلس اخلدمة 
الشيخ أحمد احلمود سيوافق على 
اقرار الكادر وينصف القانونيني 

في االجتماع املقبل.
وتساءل الكندري: ملاذا نرى 
املهندسني متساوين، واالطباء 
متساوين، باستثناء القانونيني 
من بني جميع العاملني في السلطة 
التنفيذية بالدولة، وعلى الرغم 
من أنهم جميع����ا يحملون ذات 

املؤهل؟ 
وقال الكن����دري: ان توصية 

وقال د.البرازي في تصريح 
صحافي ان االعتصام جاء بعد 
ان تقطعت جميع سبل فتح باب 
احلوار مع وزير النفط ووزير 
االعالم الش����يخ أحمد العبداهلل 
الذي طبق سياسة »الباب املغلق« 
منذ حمل حقيبة »االعالم«، مؤكدا 
انه إذا كانت »اإلعالم« حمل ثقيل 
انه أيضا أصبح  عليه، فليعلم 
حمال ثقيال علينا ووجوده في 
الوزارة يعن����ي املزيد من الهدر 
واإلهم����ال حلقوقن����ا، وهو ما 
نرفض����ه ولن نس����مح به على 
االطالق.وأكد البرازي ان املشاركة 

يق���ع عليهم العبء األكبر من 
العم���ل امليدان���ي ويتحملون 
كثيرا من املصاعب واملخاطر 

والتعرض للصعاب.
وعّدد امليع مطالب النقابة في 
اقرار كادر مالي )ميزة مالية( 
ملوظفي الدعم اإلداري وإقرار 
ميزة مالية )بدل ضوضاء � بدل 
تلوث( للموظفني العاملني بهذه 
احملط���ات باإلضافة الى إقرار 
مزاي���ا مالية ملوظفي النجارة 
والديكور مع ضرورة تعديل 
العالوة التشجيعية بدل مناطق 
نائية والتي تصرف باملناطق 
احلدودية مبق���دار 30 دينارا 

للنهوض بال���وزارة لالرتقاء 
ادائه���ا وتطوير  مبس���توى 
كافة االجهزة س���واء االمنية 
او االدارية كما اننا في النقابة 
نتلمس جه���ود احلمود في 

تطوير الوزارة.
العن���زي بأن كادر  وافاد 
املدنيني املدرج حاليا في مجلس 
اخلدمة املدنية منذ اربع سنوات 
والذي تعطل بسبب حل مجلس 
االمة مرتني واستقالة احلكومة 
اكثر من م���رة، مازال مدرجا 
على جدول االعمال مبجلس 
اخلدمة املدنية واخلاص بادراج 

»التسونامي« في الحادي عشر 
من الشهر الجاري تستوجب 
التوقف واعادة النظر في برامج 

استخدام الطاقة النووية.
رئي���س لجنة الش���ؤون 
البيئية في جمعية المهندسين 
الكويتي���ة م.منصور المري 
انن���ا ولدواع���ي االمن  قال: 
والسالمة نستغرب الصمت 
المواد  الذي يلف موض���وع 
المس���توردة من دول شرق 
آس���يا واليابان بعد ان تبين 
ان التلوث االش���عاعي وصل 
الى درجات تؤثر على صحة 

أحمد الكندري

د.مبارك البرازي

ناصر امليع 

بدر العنزي

منصور املري

العتيبي ينتقد املماطلة 
في إقرار زيادة عمال القطاع النفطي

دون انقاص او تأجيل تحت أي 
مبرر سواء بلجنة او بغيرها.

سواء المستوى المحلي او دول 
الجوار.

واشار العتيبي الى االتفاق 
الس���ابق مع مؤسسة البترول 
الكويتية والذي تم التوصل اليه 
مع المؤسسة عبر المفاوضات 
التي انعقدت بشكل متتالي مع 
ممثلي العمال في القطاع النفطي، 
وان عملية االقرار النهائي ما هي 
اال اجراءات روتينية وموافقات 
تتبع موافقة مؤسسة البترول 
تتمثل في مجلس الخدمة المدنية 

والمجلس األعلى للبترول.
واختتم العتيبي تصريحه 
بمطالب���ة وزير النفط بالعمل 
على ع���دم تأخير اق���رار هذه 
الزي���ادة بصفته���ا النهائي���ة 
المسؤولية  انه يتصدر  بحكم 
في القطاع النفطي كونه وزيرا 
ادارة  للنفط ورئيسا لمجلس 
الكويتية  البترول  مؤسس���ة 
وعضو المجلس األعلى للبترول 
ومطلع على الدراسة بحذافيرها 
اوال بأول، والعمل على اقرارها 

صرح رئي���س نقابة عمال 
ش���ركة صناع���ة الكمياويات 
العتيبي  البترولي���ة جاس���م 
ب���أن المماطل���ة والتأخير في 
الموافق���ة النهائية على زيادة 
القطاع  العاملي���ن في  رواتب 
اللحظة سيضر  النفطي لهذه 
بمصالح العاملين في هذا القطاع 
وينعكس بالسلب على االداء 
الوظيفي له���م وكأن مصالح 
العمال ه���ي آخ���ر اهتمامات 
المجلس األعلى للبترول، وما 
يزيد األمور تعقيدا عدم البت 
بتعيين القيادات النفطية في هذا 
القطاع الحيوي الذي ال يحتمل 

اي تأجيل.
واوض���ح العتيبي أن هذه 
الزيادة المقررة اشبعت دراسة 
وخضعت ألسس علمية وفنية 
وقانونية من خالل الدراس���ة 
الشاملة والمتكاملة بهدف تحقيق 
المساواة والعدالة لجميع شرائح 
ومستويات العاملين الوظيفية 
جاسم العتيبيمع المقارنة بمؤسسات الدولة 

الهمالن: تأخر إقرار الزيادات يهدد القطاع النفطي
أكد نائب رئيس مجلس ادارة 
نقابة عمال شركة البترول الوطنية 
الكويتية محمد الهمالن أن تأخير 
الزي����ادة العامة للقطاع النفطي 
وتأجيل تعيني القيادات النفطية، 
يزيدان األمر س����وءا ويفتحان 
الباب على مصراعيه للمساومات 
واملقايضات السياسية، خاصة في 
هذه الظروف احملتقنة سياسيا 
ومع وجود حكومة تستجيب ملثل 
تلك الضغوطات.وأوضح الهمالن 
ان القطاع النفطي مير في أسوأ 
مرحلة له في تاريخه، حيث بلغ 
الترهل واالنحدار والفساد الى ما 

ايضا من خالل املس����ح الشامل 
للوظائف املتشابهة لهذا القطاع.
وحذر الهمالن من ان االستمرار 
بهذا النهج في ادارة هذا القطاع 
بهذه الصورة املزرية س����يؤدي 
حتما الى تدمير القطاع احليوي 
الذي يحتاج الى قرارات صائبة 
وسليمة فنيا وإداريا وقانونيا، 
ويحتاج الى تعيني قيادات وطنية 
وذات كفاءة النتشال القطاع من 
حالته املترهلة واالرتقاء به الى 
مصاف الدول املتقدمة لنستطيع 
املنافسة واالس����تمرار في هذه 

الصناعة.

العمالية بالرفض والدعوة الى 
االضراب احتجاجا على جتاهل 
اللجنة حلجم وأث����ر املوضوع 
املباش����ر عل����ى املوظفني وعلى 
القطاع بشكل عام، خاصة أن هذه 
الزيادة الوحيدة على مس����توى 
الدولة التي وضعت على أسس 
علمية  وفنية وقانونية سليمة 
ومن خالل دراسة شاملة ومتكاملة 
حتقق العدالة واملساواة جلميع 
الشرائح واملستويات الوظيفية 
وآخذة في االعتبار سلم االجور 
واملرتبات جلميع مؤسسات الدولة 
على املستوى احمللي واالقليمي 

ينذر باخلطر احملدق الذي سيدمر 
هذا القطاع احليوي ويهدد مستقبل 
ه����ذه الصناعة وال����ذي يعتمد 
عليه اقتص����اد الوطن وما ذلك 
اال انعكاس للسياسة احلكومية 
املتخبط����ة والعاجزة عن اتخاذ 
القرارات الصحيحة والس����ليمة 
التي تصب في املصلحة العامة.

وأضاف ان عدم اعتماد الزيادة من 
قبل جلنة املجلس االعلى للبترول 
املكلفة لدراسة املوضوع يعد تلكؤ 
ومماطلة متعمدة اما لالنتقاص 
التمهيد إللغائها والذي  منها أو 
سيواجه حتما من قبل النقابات  محمد الهمالن


