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احملورفي: 10 جهات متاطل في 
تطبيق قرارات بدالت املهندسني

املعضادي بحث مع وفد 
نقابي مصري تعزيز التعاون

انتخابات نقابة العاملني 
في الطيران املدني غدًا

النوح: التعداد ركيزة أساسية
في حتديد الرؤى اإلستراتيجية

شددت جمعية املهندسني على ضرورة استكمال حتقيق 
مطالب أعضائها العاملني في القطاع املش���ترك، مشيرة إلى 
تلقيها من خالل جلنة الكوادر واملطالبات الهندسية املزيد من 
الشكاوى املتعلقة بعدم تطبيق بدالت املهندسني التي أقرتها 

احلكومة للعاملني في القطاعني العام واخلاص.
رئيس جلنة الكوادر واملطالبات 
الهندس���ية م.عبداهلل احملورفي 
قال: إن مجموعة من املهندسني 
العاملني في نحو 10 جهات، تقدموا 
بطلباتهم وشكاواهم إلى اجلمعية، 
املهندسني  إلى أن هؤالء  مشيرا 
أقرتها  التي  البدالت  حرموا من 
احلكومة جراء جتاهل من املعنيني 

في هذه اجلهات.
اللجنة  وزاد احملورف���ي: ان 
ماضية في متابعة هذه املطالبات 
مع كبار املس���ؤولني في الدولة 
وفي الشركات واجلهات األخرى، 

واجله���ات املنوط بها إقرار هذه البدالت وصرفها في ديوان 
اخلدمة املدنية، مش���يرا إلى أن اجلمعية ماضية في العمل 
على إقرار هذه املطالب، من خالل أسلوب تعاملها التنموي، 
والذي يهدف إلى حتقيق التنمية البش���رية التي تنش���دها 
الكويت من خالل إقرار حقوق أبنائها واملهندسون شريحة 

أساسية منهم.
وأكد رئيس اللجنة أن مطالب املهندسني ال تقتصر على 
إقرار بعض احلقوق املالية، بل هي مش���روع تنموي لطاملا 
أكدنا عليه خالل الس���نوات املاضي���ة، موضحا أن التنمية 
البشرية هي أساس أي خطط وبرامج تنموية تهدف الدولة 
إلى حتقيقها من خالل مشاريع إنشائية ومعمارية، اقتصادية 

أو جتارية.
وأش���ار إلى أن اللجنة تقوم وبالتعاون مع مجلس إدارة 
اجلمعي���ة برصد كافة نواحي القصور ف���ي تنفيذ القوانني 
املعنية بالتنمية البشرية والتي تأتي الكوادر في مقدمتها، 
مضيفا أنه يتم وضع كشوفات وجداول مقارنة بني مختلف 
ش���رائح املهندسني لتحقيق التوزيع األمثل لهم في مختلف 
القطاعات التي حتتاجها الدولة، موضحا أن بعض القطاعات 
تش���هد عزوفا، بينما تشهد القطاعات األخرى إقباال من قبل 
املهندس���ني على العمل فيها جراء التعام���ل الراقي من قبل 

املعنيني في هذه اجلهات.
وأوضح رئيس اللجنة أن اجلمعية التزال تستقبل املزيد 
من الشكاوى واملطالبات، وأن أبوابها مفتوحة الستقبال أي 
ش���كاوى من أي زميل أو زميلة، وفي أي موقع كان، مشيرا 
إلى أن اللجنة أنش���ئت أصال من أجل نيل حقوق املهندسني 
وخاصة التي تقرها القوانني والقرارات املتخذة من قبل بعض 

اجلهات املعنية في جميع قطاعات الدولة.

طالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني في الطيران املدني 
رجب الرفاعي جميع العاملني بالطيران املدني باملشاركة في 
انتخابات مجلس النقابة التي ستجرى غدا االثنني 23 مايو 
2011. واوض���ح الرفاعي في تصريح صحافي ان االنتخابات 
ستبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء في 

مبنى إدارة االنشاءات سابقا وذلك 
لتسهيل عملية االقتراع جلميع 
العاملني في اختيار الوقت الذي 
يناسبهم للمشاركة في االنتخابات 
أمال في ان يشارك جميع موظفي 
اإلدارة العامة للطيران املدني في 
انتخابات  االدالء بأصواتهم في 
مجلس ادارة نقابة العاملني في 

الطيران املدني.
وأك���د الرفاعي على ضرورة 
املشاركة في العملية االنتخابية 
وحرص العاملني على اختيار من 
ميثلهم واضعني مصلحة االدارة 

العامة للطيران املدني في عني االعتبار.

أكد الوكيل املساعد للشؤون الهندسية في وزارة اإلعالم 
إبراهيم النوح حرص الوزارة اجلاد على »تسخير امكاناتها 
كافة إلجناح مشروع التعداد العام للسكان واملباني واملنشآت 
للكويت للعام 2011 الذي يعد مشروعا وطنيا بالدرجة األولى 

يساهم وبصورة فاعلة في رسم مستقبل أفضل للبالد.
النوح في تصريح  وأوضح 
صحافي ان مشروع التعداد »يعد 
إحدى أهم سمات األمم املتطورة 
التي تس���عى الى مواكبة عجلة 
التقدم احلضاري«، مشيرا الى ان 
أهمية التعداد هذا العام »تكمن في 
تزامنه مع خطة تنموية طموحة 
تشمل مناحي عديدة في الكويت، 
وتعيد تش���كيلها وفق���ا لرؤية 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 

صباح األحمد«.
وقال النوح إن التعداد »ركيزة 
أساسية على ضوئها يتم حتديد 

الرؤى االستراتيجية الصحيحة، من ثم وضع اخلطط سواء 
الطويل���ة أو القصيرة املدى موضع التنفيذ، إضافة الى انه 
ميثل راف���دا قويا يدعم متخذي القرار واملخططني، ويضمن 
مستوى معيش���يا جيدا لألفراد، ويحقق لهم توزيعا عادال 
للخدمات، ويؤمن لهم فرص عمل، ويحقق نوعا من التوازن 

الكمي والنوعي بني القوى العاملة الوطنية والوافدة«.
وأش���ار الى انه من خالل املعلومات الواردة في التعداد 
العام لدولة الكويت لعام 2011 سيتسنى لألطراف املسؤولة 
في الدولة اتخ���اذ القرارات الواعية، التي يتم التخطيط لها 
لتلبية احتياجات الس���كان في هذه القطاعات وغيرها، مثل 
املرافق العامة ووسائل النقل العام إضافة إلى تصميم الطرق 
وتلبية واحتياجات العمل واخلدمات الصحية وبرامج الرعاية 
االجتماعية واملتطلبات التعليمية كما س���يتم استخدام هذا 
التعداد كقاعدة بيانات إحصائية للباحثني األكادمييني الذين 
يبحث���ون في مختلف جوانب احلياة في الكويت، وس���يتم 
االس���تعانة بالتعداد إلحداث حتسينات في البنية التحتية 

وإضفاء طابع مميز على احلياة في الكويت«.
وناشد النوح جميع املواطنني واملقيمني املشاركة الفاعلة 
في مش���روع التعداد العام لدولة الكويت للعام 2011 ومد يد 
العون للعدادين التابعني لإلدارة املركزية لإلحصاء، واالدالء 
ببيانات واضحة ودقيقة، مؤكدا ان هذه املشاركة الفاعلة من 
جانب املواطنني واملقيمني عل���ى ارض الكويت »تعد حجر 

أساس في إجناح عملية التعداد«.

م. عبداهلل احملورفي 

رجب الرفاعي

ابراهيم النوح

أشاد وكيل وزارة الشؤون باإلنابة حمد املعضادي بالعالقات 
االخوية القوية التي جتمع بني مصر والكويت وتطور العالقات 

في كل املجاالت وخاصة في مجال التعاون النقابي.
جاء ذلك خالل اس����تقباله وفدا من النقابة العامة للعاملني 
باخلدمات اإلدارية واالجتماعية بجمهورية مصر العربية والذي 
يقوم بزيارة ال����ى الكويت بدعوة من نقاب����ة العاملني بوزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
اعرب املعضادي للوفد الشقيق عن متنياته بان حتقق زيارتهم 
االه����داف املرجوة وان تكون مثل هذه اللقاءات بني املعنيني في 

نقابتي البلدين ذات نتائج يستفيد منها اجلميع.
من جانبه، قدم رئيس الوفد املصري د.شوقي العطار الشكر 
والتقدير للمعضادي وأعضاء نقابة الشؤون على حسن االستقبال 
وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما الوفد املصري مشيدا بالعالقة 
املميزة والوطيدة التي جتمع بني البلدين الشقيقني متمنيا ان 
تكون هذه الزيارة بداية انطالق لتعاون مستمر ومفيد للطرفني 
كما قدم الشكر لنائب رئيس مجلس إدارة النقابة يحيى الدوسري 
وباق����ي اعضاء النقابة على التع����اون الكبير الذي اثمر توقيع 

بروتوكول للتعاون بني النقابتني.
بشرى شعبان  ٭

حمد املعضادي مستقبال الوفد املصري

 مبنحهم مسمياتهم القانونية وحتقيق العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص

الكندري لرفع الظلم الواقع على القانونيني
العدالة واملس����اواة تقتضي عدم 
التمييز ب����ني القانونيني العاملني 

في اجلهات احلكومية.
وأوضح الكندري انه في مقدمة 
ان����ه بالرجوع إلى  هذه املبررات 
القانونية  اختصاص����ات اإلدارة 
اإلدارات  الكوي����ت وباقي  ببلدية 
القانوني����ة باجله����ات احلكومية 
جند أن التوصيف واالختصاصات 
القانونيني  أن  واحدة باس����تثناء 
باإلدارة القانونية بالبلدية يقومون 
بعمل إضافي وه����و الترافع أمام 
القانونية  القضاء وباقي األعمال 
متماثلة، في ح����ني أن القانونيني 
العاملني في بقية اجلهات احلكومية 
محرومون من هذا احلق بس����بب 
القانوني غير املناسب  املس����مى 
الذي منحه����م إياه ديوان اخلدمة 

املدنية«.
وأض����اف أن القانونيني الذين 
يعملون باإلدارة القانونية ببلدية 
الكويت يتمتعون بالكادر اخلاص 
وجميع املزايا واملكافآت، في حني 
أن هناك قانونيني يعملون بالبلدية 
يحملون مسمى باحث قانوني ولكن 
ليس لهم حظ من الكادر أو املزايا 
واملكافآت؟ حيث يتم التعامل مع 
الباحثني القانونيني كأنهم ليسوا 
أصحاب عمل قانوني وكأنهم ليسوا 
أصحاب مؤهل واحد، ونفس األمر 
ينطبق على الباحثني القانونيني 
الذي����ن يعملون ب����إدارة الفتوى 
والتش����ريع فهم محرومون أيضا 

من جميع املميزات.

احلكومية.
وقال الكن����دري انه في مقدمة 
العاملني في  القانوني����ني  مطالب 
اجلهات احلكومية منحهم حقوقهم 
املشروعة أسوة بنظرائهم في بلدية 
الكويت واإلدارة العامة للتحقيقات 
الفتوى والتشريع، وذلك  وإدارة 
الوظيفية مبا  بتغيير مسمياتهم 
يتناسب مع طبيعة األعمال واألدوار 
التي يقوم����ون بها، وذلك حتقيقا 
ملبادئ املساواة والعدالة وتكافؤ 
الفرص الدستورية، وتفعيل دور 
اإلدارات القانوني����ة ف����ي اجلهات 
احلكومية مبنح القانونيني العاملني 
التفويضات  في ه����ذه اجله����ات 
والصالحي����ات الالزم����ة للقي����ام 
بدورهم القانوني على أكمل وجه، 
ومنحهم جمي����ع املزايا واملكافآت 
أسوة بنظرائهم العاملني في اجلهات 
القانونية الثالث التي حتصل على 
هذه املزايا، وهي: بلدية الكويت، 
والفتوى والتشريع، واإلدارة العامة 

للتحقيقات.
نح����ن  الكن����دري:  وتاب����ع 
كقانوني����ني ال نطالب إال بتحقيق 
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص 
املنصوص عليه����ا في العديد من 
مواد دستور دولة الكويت، السيما 
ان جميع القانونيني العاملني في 
اجلهات احلكومية يحملون نفس 
املؤهل العلمي ومن ذات اجلامعات، 
ويقومون بأعمال قانونية متشابهة 
الس����لطة  ويعملون جميعا لدى 
التنفيذية، وبالتالي فإن مبررات 

تق����دم مجل����س إدارة نقاب����ة 
التهان����ي  القانوني����ني بأس����مى 
والتبريكات إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الش����يخ 
أحم����د احلمود، مبناس����بة إعادة 
تنصيبه رئيس����ا ملجلس اخلدمة 
املدنية، متمنيا له التوفيق والسداد 
في القيام مبس����ؤولياته الوطنية 
اجلس����ام على الوجه األمثل، مبا 
يحق����ق كل ما فيه خي����ر ورفعة 

الكويت، وخدمة مواطنيها.
وأع����رب مدي����ر ع����ام احلملة 
اإلعالمية لنقابة القانونيني أحمد 
الكن����دري، بالنياب����ة عن مجلس 
إدارة النقابة، عن مباركة النقابة 
وتهانيها لرئيس مجلس اخلدمة 
املدني����ة، متمنيا ل����ه كل توفيق 
وس����داد ملا فيه خير ورفعة دولة 
الكويت، ومبا يس����اهم في تعزيز 
خطط وبرامج التنمية الش����املة 
في البالد، ومش����يرا إلى أن األمل 
كبير في ان يواصل مجلس اخلدمة 
املدنية بقيادة الشيخ أحمد احلمود 
االضطالع مبسؤولياته، ومباشرة 
الذي  النحو  اختصاصاته عل����ى 
العدالة واملساواة، ويوفر  يحقق 
األمان الوظيفي ملختلف العاملني في 

وزارات وأجهزة وإدارات الدولة.
الكندري في تصريح  وطالب 
صحافي رئي����س مجلس اخلدمة 
املدنية بعقد اجتماع للمجلس في 
أقرب وقت ممك����ن، لرفع املعاناة 
القانونيني  الواقع عل����ى  والظلم 
العامل����ني في اجله����ات واألجهزة 

أحمد الكندري


