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الفالح يؤكد لوفد النقابة حرص »الكويتية«

على حقوق املوظفني ومكتسباتهم

السريع: مشروع التعداد يستحق الدعم

نقابة »األشغال«: إضافة شروط لشغل الوظائف 
اإلشرافية التفاف على »اخلدمة املدنية«

واإلدارة العليا والس���عي نحو 
حتقيق االجنازات واملكاس���ب 
العمالية هو الس���بيل الوحيد 
لرقي مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، مشيرا الى ان االجتماع 
قد شهد مناقشة عدد من مطالب 
النقابة الت���ي تضمنت حقوق 
املوظفني خ���ال فترة حتويل 

املؤسسة الى شركة.
ع���ن  احلبي���ب  وأع���رب 
متنيات مجل���س ادارة النقابة 
املثمر ان يكون  لهذا االجتماع 
خطوة في االجت���اه الصحيح 
لتأكيد احلقوق واملكتس���بات 
جلميع العاملني في املؤسس���ة 
والشركات التابعة لها، مضيفا 
ان مجلس ادارة النقابة سيبذل 
قصارى جه���ده للحفاظ على 
حقوق املوظفني، مش���ددا على 
التواص���ل بني النقابة واإلدارة 
العليا في املؤسسة لطرح جميع 
القضايا التي تهم العاملني في 

املؤسسة.
من ناحية أخرى، عقد مجلس 
ادارة نقابة العاملني في املؤسسة 
والشركات التابعة لها اول اجتماع 
بعد انتخابهم من قبل اجلمعية 
العمومية في االنتخابات التي 
جرت مؤخرا حيث مت تشكيل 
اللجان املتخصصة واملكونة من 
أعضاء مجلس االدارة وأعضاء 

اجلمعية العمومية.

يتم الول مرة بالكويت تسجيل 
البيان���ات عن طريق اس���تخدام 
شبكة االنترنت من خال موقع 
االدارة املركزي���ة لاحصاء الذي 
ات���اح للمواطن واملقي���م ادخال 
بياناتهم الكترونيا توفيرا للجهد 

والوقت.
ب���أن توفير  الس���ريع  وافاد 
بيان���ات واحص���اءات دقيقة من 
خال ه���ذا التعداد س���يكون له 
تأثيراته احليوية على قطاعات 
الدول���ة املختلف���ة ومجاالته���ا 
املتعددة التي تهدف الى االرتقاء 
مبستوى اخلدمات املقدمة للمواطن 
واملقيم، حيث ان اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات، بصفته 
املسؤول عن تطبيقات احلكومة 
االلكترونية في الدولة، سيستفيد 
من مخرجات التعداد لوضع تصور 
مستقبلي حلجم ونوع املشاريع 
التكنولوجي���ة املطلوبة خلدمة 
جميع ش���رائح املجتمع لتسهيل 
وتبس���يط االعم���ال احلكومية 
من خال اس���تخدام تكنولوجيا 

املعلومات.

املختلفة.
جاء ذلك بعد االجتماع الذي 
عقد في مقر املؤسسة الرئيسي 
مبنطق���ة الضجي���ج بحضور 
رئي���س وأعضاء مجلس ادارة 
النقابة اجلديد ورئيس مجلس 
العاقات  االدارة ومدير دائرة 
العامة واإلعام عادل بورسلي 
بغرض التعارف وتبادل وجهات 
التي  النظر في جميع املسائل 

تهم املوظفني.
وأضاف ان النقابة ومجلس 
ادارة اخلطوط الكويتية ممثلة 
في رئيس���ها م.حمد الفاح قد 
اتفق���ا على العم���ل املتواصل 
وخصوص���ا في ه���ذه الفترة 
احلرج���ة من عمر املؤسس���ة 
وهي عل���ى أبواب التخصيص 
وان اللقاء قد جرى وسط أجواء 
التكاتف والتضامن بهدف  من 
االرتقاء مبؤسس���ة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وقال احلبيب ان االجتماع كان 
مثمرا وان م.الفاح كان حريصا 
على سماع كل املقترحات النقابية 
التي جاء به���ا مجلس االدارة 
اجلدي���د، مؤكدا ان املؤسس���ة 
حريصة كل احلرص على حقوق 
املوظفني ومكتسباتهم كما هو 

حرص واهتمام النقابة.
وأش���ار احلبي���ب ال���ى ان 
اس���تمرار التعاون بني النقابة 

صرح مدير عام اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات عبداللطيف 
الس���ريع بأن مش���روع التعداد 
امليداني للس���كان واملباني الذي 
يجري تنفيذه اآلن هو مش���روع 
وطني يس���تحق منا ومن جميع 
قطاعات وفئات املجتمع كل الدعم 
اهدافه، لذا  واملس���اندة لتحقيق 
املواطنني واملقيمني  دعا السريع 
بالكويت الى التعاون مع القائمني 
على تنفيذه. واشار السريع الى 
ان البيانات التي يتم جتميعها من 
خال التعداد تعد مبثابة البنية 
التنموية  االساس���ية للخط���ط 
املس���تقبلية في جميع املجاالت 
وفي حتديد الرؤية االستراتيجية 
للدولة، كما انها تساهم في بناء 
قاع���دة بيانات معلوماتية تكون 
القرارات في رسم  دعما ملتخذي 
صورة ومستقبل الكويت، ورفع 
التكنولوجية واملهنية  الكف���اءة 
لقط���اع تكنولوجي���ا املعلومات 
بالدولة، خصوصا ان الدالئل تشير 
الى ارتفاع الوعي املعلوماتي لدى 
ش���رائح املجتمع املختلفة حيث 

قبل جلنة شؤون املوظفني، فإننا 
نعترض على وجودها ألنها تفتح 
اب����واب خلفية ال حصر لها والكل 
يعلم اله����دف من الن����ص عليها 
صراحة، وال ن����رى من الضرورة 
بوجودها منعا لكث����رة الطعون 
واالعتراضات عليها، وبالتالي تفقد 
اللجنة هيبته����ا، خاصة ان هناك 
امثلة في بعض االدارات واالقتصار 
على الشروط احملددة بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 25 لسنة 2006 
باالضافة الى البند رقم 1 من القرار 
سالف الذكر وتطبيق هذه الشروط 
مجردة دون تدخل عمل اي جلنة 
لاجتي����از واملقابلة الش����خصية 
واملعارف لدى اجلميع الهدف من 
وجودها وتطبق الشروط مجردة 
دون تدخل اي جلان على من تنطبق 
عليه لكي يأخذ كل ذي حق حقه 

والكل امام القانون سواء.
بشرى شعبان  ٭

أشاد أمني سر نقابة العاملني 
في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية والش���ركات التابعة 
لها حس���ني احلبيب باجلهود 
احلثيث���ة واملتواصلة لرئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في املؤسس���ة م.حم���د الفاح 
لتوفير األجواء املناسبة جلميع 
املوظفني وفي جميع القطاعات 

قال نائب رئيس مجلس ادارة 
العاملني بوزارة االشغال ورئيس 
العامل باالحتاد  الش����باب  جلنة 
العربي فواز الغيال����ي ان القرار 
 2011 االداري رق����م 823 لس����نة 
املؤرخ في 2011/5/18 بشأن اضافة 
الوظائف  شروط اضافية لشغل 
االشرافية وكذلك التعميم االداري 
رقم 10 لسنة 2011 املؤرخ بالتاريخ 
نفسه بش����أن ضوابط وشروط 
منح مكافأة االعمال املمتازة انهما 
ص����درا لالتفاف ح����ول قرارات 
املدنية الصادرة  مجلس اخلدمة 
بهذا اخلص����وص وانهما يفتحان 
املجال الختيار موظفني لم يكونوا 

على املستوى املطلوب
واك����د الغيالي، ف����ي تصريح 
صحافي: بالنسبة للقرار االداري 
بشأن البند رقم 2 من املادة االولى 
املتضمنة ان يجتاز املرشح املقابلة 
الشخصية التي يتم اجراؤها من 

حسني احلبيب

عبداللطيف السريع

فواز الغيالي

أكد النائب السابق عصام الدبوس أن شباب الكويت 
يقودون مرحلة تتسم بالتغيير اإليجابي، مشددا على 
الثقة بوعيهم الوطن����ي وحرصهم على تطور الكويت 
واستقرارها، ومشيدا في الوقت نفسه باحلملة الشبابية 
الواعية »كلنا واحد« التي أطلقها مجموعة من ش����باب 
الكويت انطاقا من وعيهم 
وحرصهم عل����ى تعزيز 
مب����دأ الوح����دة الوطنية 
وإثبات وجودهم كعنصر 
فاعل وأولي في املعادلة 
االجتماعي����ة، خاصة أن 
نس����بة الش����باب تشكل 
النسبة األعلى في املجتمع 

الكويتي.
وأضاف الدبوس أن ما 
مييز حملة »كلنا واحد« 
هو الفكر الذي انطلقت منه 
ومستوى الوعي الوطني 
واالجتماعي لدى أصحابها من الشباب املستقلني الذين 
جمعهم حب الوطن واإلحساس بوجوب اتخاذ اخلطوات 
الواجبة ليكون دورهم بذلك ملموسا على أرض الواقع 
كأفعال حقيقية تثبت أنهم موجودون ولديهم كل الرغبة 
واحلماس للمشاركة في البناء والتطوير، مؤكدا أن مثل 
هذه احلمات والفعاليات الشبابية يجب أن تتلقى كل 
الدعم والتأييد على كل األصعدة واملستويات من قبل 

اجلهات احلكومية واألهلية واألفراد على حد سواء.

أش����اد الناشط السياس����ي احملامي حمدان العازمي 
بتعامل وزارة الداخلية الراقي مع التجمهر الشبابي الذي 
أقامه حشد كبير منهم الليلة قبل املاضية في الساحة 
املوازية لساحة الصفاة )مواقف البلدية( وعبروا خاله 
عن مطالبهم املعلنة والتزموا فيه بحسن اخللق وعكسوا 
الوجه احلضاري لإلنسان 
الكويت����ي الواع����ي الذي 
يدرك حقوقه الدستورية 
واالجتماعية جيدا، فلتلك 
الش����باب  الكوكب����ة من 
االحترام والتقدير. وقال 
احملامي حمدان العازمي في 
تصريح صحافي: ما كان 
ان ينبغي ان يرافق ذلك 
التحذيرات  التجمع تلك 
والبهرجة اإلعامية املبالغ 
فيها، سعيا للحيلولة دون 
الشباب من  أولئك  متكن 
إقامة تظاهراتهم للتعبير عما يرونه حقا لهم من خال 
أسلوب حضاري س����لمي بعيد عن العنف والتجريح 
وبغطاء دستوري 100% كفلته لهم املادة 44 من الدستور، 
تلك املادة التي أكدت صراحة انه لألفراد حق االجتماع 
دون حاجة إلذن أو إخطار سابق ومنعت ايضا حضور 
اي من قوات األمن تلك االجتماعات اخلاصة او العامة 
او املواكب والتجمعات فهي مباحة مادامت سلمية وال 
تنافي اآلداب العامة. وقال الناشط احملامي العازمي: اذا 
كانت السلطة تعتمد على املرسوم رقم 65 لسنة 1979 
في حتذيراتها ومنعه����ا إلقامة التجمعات والتظاهرات 
العامة، فذلك املرسوم قد صدر في األساس أثناء غياب 
البرملان، وقد قضت احملكمة الدستورية العليا في إلغائه 
بحكم أصدرته عام 2006، وعلى األخص املادتان 1 و4 
منه، وكذلك بقيت املواد األخرى، حيث أصبح والعدم 
سواء، وأظن احلكومة تدرك ذلك جيدا، ولكنها تستند الى 
تفسيرات خاطئة حليثيات حكم احملكمة الدستورية، ذلك 
احلكم الرائع من أجل ان جتد لها مبررا ملنع التجمعات 
والتظاهرات والندوات خارج الديوانيات، ونحن إذ نطالب 
احلكومة بأن تتعامل مع أبناء الشعب الكويتي في مثل 
هذه املناس����بات بذات األسلوب الذي تعاملت به وزارة 
الداخلية أول من أمس )اجلمعة( الذي أس����عد الشعب 
الكويتي في تلك األحداث، بل وآمل أال حتضر السلطات 
األمنية تلك االجتماعات مستقبا، إن أقيمت مرة اخرى، 

تطبيقا ألحكام الدستور في مادته 44.

عصام الدبوس 

حمدان العازمي

الدبوس: شبابنا يقود مرحلة 
تتسم بالتغيير اإليجابي

العازمي: حضور »األمن« بالتجمعات 
الشبابية مخالف للدستور

جتّمع »لكويت أفضل« يرفض
أسلوب اللجوء إلى الشارع

أك���د جتّمع »لكوي���ت أفضل« عن رفضه ألس���لوب 
اللج���وء الى الش���ارع، فقبة عبداهلل الس���الم فيها من 
األدوات الدميوقراطية ما يكفي ملناقشة جميع جوانب 
األم���ور، فنحن في التجمع مع حق احلرية في التعبير 
والدميوقراطية والدستور الكويتي كفل ذلك منذ األول، 
لذلك يجب علينا االلتفات اآلن الى االسراع وشد الهمم 
في اجناز اخلطة التنموية التي لم نر منها الكثير بسبب 
التعطيل واملشاحنات التي حتدث من وقت آلخر في الكويت 
فيجب على السلطتني احترام اختصاص كل سلطة منهما 

وعدم تدخل احداهما في اختصاص األخرى.

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

قارن مع اخلزانات األخرى
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صرح رئيس مجل���س ادارة نقابة العاملني 
باالدارة العامة لاطفاء احمد العجمي بأن وفدا من 
نقابة العاملني باالدارة العامة لاطفاء برئاسته 
وعضوية كل من خالد فهاد امني الس���ر وانور 
اجلاركي عضو مجلس االدارة قام وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لتقدمي درع 
النقابة له مبناسبة توليه املسؤولية ومناقشة 
بعض االم���ور التي تهم رجال االطفاء وس���بل 
تذلي���ل العقبات التي تواجهه���م وكذلك لتقدمي 
مطالب نقاب���ة العاملني باالدارة العامة لاطفاء 
ومنها على س���بيل املثال التأمني الصحي على 
جمي���ع رجال االطفاء ومذك���رة بجميع مطالب 
النقاب���ة العادلة واملش���روع حيث ان مجموعة 
من تل���ك املطالب موجودة لدى مجلس اخلدمة 
املدنية وحتتاج الى حتركه إلقرارها قريبا، وايضا 
املطالب���ة بتنظيم دورة ضباط حلملة املؤهات 
اجلامعية الى جانب وقف تطبيق نظام بصمة 

ضمن العاقات املشتركة لتطوير وتعزيز املناهج 
التربوي���ة لرياض األطفال ب���ني الكويت واململكة 
االردنية الهاشمية استقبلت مديرة روضة اخلزامى 
ماجدة حجي وفدا من اململكة االردنية الهاش���مية 
متمثا بأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني، وكان 
على رأس الوف���د هانيا برقاوي حيث رافق الوفد 
االردني مراقبة رياض االطفال مبنطقة الفروانية 
التعليمية مرمي احمليميد ومراقب التقنيات واملكتبات 

األستاذ مبارك العتيبي.
وتأتي زي���ارة الوفد ضمن تعزي���ز العاقات 
املشتركة بني الطرفني فيما يخص املناهج التربوية 
والتقنيات التي تهتم بعلوم وتكنولوجيا رياض 
االطفال، ومدى اهتمام التربية باألس���لوب املطور 
في رياض االطفال مما يؤكد احلرص على التواصل 
املس���تمر بني البلدين حيث يعتبر اختيار روضة 
اخلزامى منوذجا لتأكي���د ارتقاء التعليم مبناهج 
رياض االطف���ال بالكويت وذلك من خال التطور 
املستمر الذي تش���هده روضة اخلزامى مبحافظة 
الفرواني���ة التعليمية والوقوف على عتبة العمل 

الدؤوب من قبل املعلمات بالروضة.
وثمنت مديرة روضة اخلزامى ماجدة حجي ما 
تقوم به التربية من دور واضح وملموس يهدف 

الدوام بالنسبة للعاملني بقطاع املكافحة حيث ان 
طبيعة عملهم ال تتناسب ونظام البصمة وكذلك 
اعفاء من امضى في اخلدمة عشرين عاما فما فوق 
منها تقديرا لهم على عطائهم. وأوضح العجمي 
انه وج���د كل التعاون والتفهم الواضح ملطالب 
النقابة من قبل وزير الدولة والذي وعد بدوره 
بتلبية مطالب النقابة من اجل املساهمة في رفع 
املعاناة عن رجال االطفاء الذين يقدمون ارواحهم 
من اجل حماية االرواح واملمتلكات ويثبتون كل 
يوم انهم على قدر املسؤولية امللقاة على عاتقهم 
كما وعد بالقيام بكل ما من شأنه تذليل العقبات 
التي تواجه رجال االطفاء. وتقدم العجمي بالشكر 
لوزير الدولة على حسن استقباله لوفد النقابة 
الذي شعر باالرتياح الشديد بعد املقابلة وتفهمه 
الكامل ملطالب النقابة وكذلك لسرعة استجابته 
ملقابلة وفد النقابة على الرغم من كثرة مسؤولياته 

في الوقت الراهن.

الى العمل البناء واملس���اهمة الفعالة في النجاح 
املستمر، وذلك يأتي ضمن إطار التواصل بني اإلدارات 
التربوية في املدارس واجلهات العليا في الوزارة، 
مما يبرز دور الروضة وجهد املعلمات في احملافل 

واألنشطة بالكويت.
واكدت رئيس وفد أكادميية امللكة رانيا لتدريب 
املعلمني هانيا برقاوي من خال اجلولة التي قامت 
به���ا في أرج���اء روضة اخلزامى ال���دور الواضح 
وامللموس في تطوير مناهج التدريس والتدريب 

في الكويت.
ومن خال اللفتات اجلميل���ة في هذه الزيارة 
كان���ت الطفلة املميزة واملوهوبة الغا الس���ويلم 
من ضمن املستقبلني للوفد االردني وتقدمي بعض 
اللوحات اجلميلة التي تعكس روح الطفلة املرحة 
وذكاءها وموهبتها التي تعد مبعثا للفخر واالعتزاز 

مبستوى وأداء املواهب الكويتية.
وتقدمت االس���تاذة ماجدة حجي بالنيابة عن 
معلمات روضة اخلزامى بالتهاني والتبريكات لتولي 
الوزير احمد املليفي مسؤولية التربية متمنية له 
دوام التوفيق واالزدهار وتكملة مسيرة من سبقوه 
في الوزارة لتحقيق طموح ورغبات جميع العاملني 

في وزارة التربية.

درع تذكارية للوزير علي الراشد

وفد أكادميية امللكة رانيا مع مسؤولي روضة اخلزامى

على رأسها التأمني الصحي

العجمي: الراشد وعد بتلبية مطالب »اإلطفاء«

وفد أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني 
قام بجولة في أرجاء روضة اخلزامى


