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حسام اخلرافي: 
لن ننتقد قبل وضع 
احللول الهندسية 
وللسلطتني قرار 

العمل والتنفيذ

الطاير: احلسم 
في القرار واالعتماد 

على الشباب 
واملساءلة عوامل 

ساعدت في جناح 
جتربة مرور دبي

امللع���ب غير متس���اوية امام 
العاملني في القطاع اخلاص.

ولفت عاشور الى ان نقابة 
البنوك تتبنى منذ فترة طويلة 
القطاع  العاملني في  مطالبات 
اخل���اص وحقوقه���م البعيدة 
عن صن���ارة الدولة، موضحا 
ان اهم ه���ذه املطالبات يتركز 
في زي���ادة االجور مبا يضمن 
العدال���ة في معدالت  حتقيق 
الرواتب املمنوحة بني العاملني 
في القطاع احلكومي ونظيره 
الزيادة  اخل���اص، وحتدي���د 
السنوية في الراتب االساسي، 
وتعويض العمال الذين يعملون 
في االجازات الرسمية، واالجر 
االضافي، وغيرها من املواضيع 
القطاع  العاملني في  التي تهم 

اخلاص.
واشار عاشور الى ان وفدا 
من النقابة استعرض اخيرا مع 
وزير الداخلية ورئيس ديوان 
اخلدمة املدنية الش���يخ أحمد 
الس���لبية  التداعيات  احلمود 
املترتب���ة على اق���رار الكوادر 
احلكومية واس���تثناء القطاع 
اخلاص منها، خصوصا ان هكذا 
توجه يحمل مخالفة واضحة 
للتوجه احلكومي نحو تشجيع 
الكويتي���ني للعمل في القطاع 
اخلاص، وه���و ما يظهر جليا 
ف���ي الس���خاء احلكومي نحو 
اقرار مزيد من االمتيازات املالية 
للقط���اع احلكومي في الوقت 
الذي تس���تثني في���ه العمالة 

بالقطاع اخلاص.
ب���ان لقاء  وافاد عاش���ور 
النقاب���ة مع الش���يخ احلمود 
وحتضيراتها للقاء مدير ديوان 
اخلدمة عبدالعزيز الزبن يأتي 

من جهود، مؤكدا أن التعليم بات 
من املهن الشاقة، ويجب تشجيع 
العاملني فيه حتى ال يصبح من 

املهن الطاردة للكفاءات.
وشدد الهاجري على الدور 
التربوي واالجتماعي للمعلمني 
في تنش����ئة األجيال وتأسيس 
املواطن الصال����ح الذي يعرف 
كي����ف يخدم وطن����ه ويتفانى 
العالء شأنه. وطالب الهاجري 
احلكومة بالكف عن محاوالتها 
الجهاض هذا الكادر عبر املماطلة 
والتسويف، رغم وجود أكثر من 
اربعة واربع����ني نائبا مؤيدين 
الق����رار الكادر ووجوب ان يتم 
ذلك خالل دور االنعقاد احلالي 
املواطن بأن املجلس  ليش����عر 
قد اجنز ش����يئا مهما، مبينا ان 
الى اجهاض  التأجيل سيؤدي 

الكادر.
وأوضح الهاجري أن جلسة 
اليوم الثالثاء تعتبر حاس����مة 
لكادر املعلمني ومكافأت الطلبة 
العسكريني، مطالبا  ومعاشات 
النواب ب����أال يك����ون تأييدهم 
مجرد شعارات بهدف التكسب 
وتس����جيل املواقف، بل عليهم 
التأييد وحتويله  جتسيد هذا 

عاشور بعد إقرار 100 دينار ملن ليس لهم كوادر: 
احلكومة تتعمد إسقاط »اخلاص« من هيكلها

الهاجري: إقرار كادر املعلمني قضية مجتمعية 
تنعكس إيجابيًا على العملية التعليمية

في اطار مساعيها وحتركاتها 
للحوار مع اجله���ات املعنية 
والتفاوض معها للوصول الى 
صيغة مشتركة ومقبولة تلبي 
طموحات العاملني في القطاع 

اخلاص.
وحول موقف »النقابة« في 
التجاهل  املرحلة املقبل���ة من 
احلكومي ملساعيها قال عاشور: 
»لم ولن نتراجع عن السعي الى 
العاملني في  حتقيق مطالبات 
القطاع اخلاص، وسنستمر في 
ايصال صوتنا حتى نتمكن من 
دفع احلكومة الى التخلي عن 
التي  سياسة حوار الطرشان 
تتبعها مع مطالبات النقابة«، 
واضاف »مستمرون في احلوار 
م���ع اجلهات املعني���ة وان لم 
جند من يسمعنا فسنتجه الى 
االعتص���ام، ورمبا يصل االمر 

الضراب والقائمة تطول«.

الى مواقف عملية، وان يكون 
الهدف االول ه����و اقرار الكادر 
عبر ايجاد اآلليات املثلى له، واال 
يس����تغله البعض في مزايدات 
سياس����ية حتى يضيع الكادر 
على اصحاب����ه املعلمني الذين 
نكن له����م كل احترام وتقدير، 
ونشهد لهم بدورهم البناء في 

تنشئة ابنائنا.

ادارة  أبدى رئيس مجلس 
نقابة البنوك منصور عاشور 
عدم اس���تغرابه من استمرار 
التجاهل احلكومي ملسألة احلاجة 
الى رفع اجور العمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص، وقال: »يبدو 
ان احلقوق العمالية املتأخرة في 
القطاع اخلاص التزال بعيدة 

عن أولويات احلكومة«.
واضاف عاش���ور ان عدم 
شمول مجلس الوزراء العاملني 
في القطاع اخلاص ضمن قراره 
زيادة جميع العاملني في القطاع 
احلكومي من الذين ليس لديهم 
اي كوادر بقيمة 100 دينار، امنا 
يعطي اشارات واضحة على ان 
احلكومة التزال غير معنية حتى 
اآلن بتقليص الفوارق في سلم 
االجور التي اتسعت اخيرا بني 
القطاعني احلكومي واخلاص.

واش���ار الى انه بدال من ان 
تتجه الدولة لتقليل الفجوة بني 
القطاعني فيما يتعلق مبعدالت 
الرواتب وحتقيق العدالة متضي 
في مسارها الذي لن يؤدي اال 
ملزيد م���ن الفوارق والهوامش 
الواسعة في احلقوق العمالية 

بني موظفي القطاعني.
واوضح عاشور ان احلكومة 
تتعمد على ما يبدو اس���قاط 
استحقاقات القطاع اخلاص من 
اي قرارات تتخذها بشأن تعديل 
هيكل االجور بالدولة، وهو ما 
من ش���أنه ان يزيد من وتيرة 
الهجرة العكس���ية من القطاع 
اخلاص الى مؤسسات الدولة، 
املزايا  خصوصا بع���د تنامي 
االضافية التي متنحها الدولة 
لعامليها بني الفينة واألخرى، 
والتي جتعل باستمرار ارضية 

استغرب الناشط السياسي 
محم����د الهاج����ري احتمال ان 
يك����ون هناك من ق����د يعارض 
اق����رار كادر املعلمني مهما تكن 
التي قد  احلج����ج واملب����ررات 
تسوقها احلكومة سواء من حيث 
الدراسة او ما يقال عن ان هناك 
قرارا سيصدر من املجلس األعلى 
للخدمة املدنية وفق الضوابط 
التي وضعها وزير  والشروط 
التربية ووزير التعليم العالي، 
مؤكدا أن الوزير املليفي معروف 
عنه وقوفه الى جانب مصالح 
املعلم����ني، ومش����هودة مواقفه 
وتأييده لكل م����ا فيه مصلحة 
املعلم ألنه من أهم اسس العملية 

التعليمية والتربوية.
وق����ال الهاج����ري: ان دعم 
املعلمني واق����رار كادرهم ليس 
قضية املعلمني فحسب بل يعتبر 
قضية مجتمعي����ة الن أوضاع 
املعلمني ترتبط بجميع األسر 
فالبيت ال����ذي ليس فيه معلم 
أو معلمة في����ه طالب أو أكثر، 
وبالتالي فكلما كان وضع املعلم 
جيدا انعكس ذلك على مستويات 
أبنائنا التعليمية وزاد عطاؤهم، 
وكلنا يعرف ما يبذله املعلمون 

منصور عاشور

محمد الهاجري

فازت شركة نفط الكويت بجائزة السالمة 
الدولية التي مينحها مجلس السالمة البريطاني، 
ال���ذي يعد بدوره احدى أبرز اجلهات الرائدة 
في مجال الصحة والس���المة على مس���توى 

العالم.
وتس���لم اجلائزة رئيس فري���ق الصحة 
والس���المة والبيئة مبديرية غ���رب الكويت 
إسماعيل ماتقي في حفل خاص أقامه املجلس 

مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن. 
وأكد ماتقي أن فوز ش���ركة نفط الكويت 
بهذه اجلائزة املرموقة دليل واضح على التزام 
الشركة وحرصها التام على توفير اشتراطات 

الصحة والسالمة لكافة موظفيها.
من جانبها، هنأت الرئيس التنفيذي ملجلس 

السالمة البريطاني جولي نبرني الفائزين على 
هذا اإلجناز قائلة: »إنه ألمر رائع ان تكون معنا 
منظمات متخصصة في مسيرتنا نحو تطبيق 

أعلى معايير الصحة والسالمة«.
وذكرت أن اجلائزة متنح للفائزين تقديرا 
اللتزامهم وجناحهم في تطبيق أعلى معايير 
الس���المة املهنية في مؤسس���اتهم، علما بأن 
اجلهة املانحة اس���تقبلت أكثر من 600 طلب 
للتنافس على اجلائ���زة، التي تعتبر متاحة 
جلميع الصناع���ات والقطاعات من مختلف 
أنحاء العالم، ويتم البت فيها بشكل مستقل، 
وينظر إليها باعتبارها حافزا ممتازا للشركات 
التي تسعى نحو حتقيق مستويات عالية في 

مجال الصحة والسالمة في أماكن العمل.

إسماعيل ماتقي يتسلم اجلائزة

أشاد بتجربة إمارة دبي في مواجهة االزدحامات املرورية

صفر: البيروقراطية عقبة أمام املشاريع الكبرى في الكويت
ونأمل إقرار قانون هيئة الطرق باملجلس في أقرب وقت

أكد وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة للشؤون البلدية 
د.فاض���ل صف���ر، أن الروتني 
والبيروقراطية من األسباب التي 
تعرقل املشاريع الكبرى الوطنية 
في الكويت، مضيفا أن الكويت 
باستطاعتها أن تنجح في إنشاء 
شبكة طرق ومواصالت مثلها 
مث���ل دبي ولكنه���ا في حاجة 
إلى دعم اتخاذ القرار، وتغيير 
بعض القوانني وتقليص الدورة 

املستندية.
 جاء ذلك في تصريح له على 
هامش محاضرة أقيمت أول من 
أمس في جمعية املهندسني التي 
استضافت رئيس هيئة الطرق 
واملواصالت م.مطر الطاير الذي 
قدم مع مجموعة من مسؤولي 
الهيئة عرضا عن جتربة إمارة 
دبي في مج���ال النقل واملرور 

والتي يشهد لها اجلميع.
وأضاف د.صفر: ان تطبيق 
إل���ى دعم   املش���اريع يحتاج 
مباش���ر من اجلهات املسؤولة 
ف���ي جتربة دب���ي، وهي  كما 
جتربة تتمتع باملرونة وحتظى 
بدعم من القيادة س���اعد على 
إجناح واجناز مشاريع الطرق 

واملواصالت.
وأوضح د.صف���ر انه تقدم 
مبشروع إنشاء هيئة مستقلة 
للط���رق منذ عام 2009 ينتهج 
فيه أول إستراتيجية مرورية 
في الكويت، مشيرا إلى ان هذا 
املش���روع كان نابعا من ثالث 
دراس���ات األولى هي املخطط 
الهيكل���ي للكوي���ت والثانية 
أعدت مع جامعة الكويت ومتت 
االستعانة فيها بأساتذة من كلية 
العلوم اإلدارية لتحديد املعوقات 
في وزارة األشغال العامة، قائال 
ان واحدة م���ن ابرز مخرجات 
الدراس���ة هي ضرورة إنشاء 
هيئة عامة للنقل واملواصالت 
والطرق، كما ان الدراسة الثالثة 
كانت بالتعاون مع األمم املتحدة 

ووزارة الداخلية.
وأشار د.صفر إلى أنه وبعد 
أن تولى احلقيبة الوزارية قام 
بتبني هذه احلزمة من املشاريع 
إلى أن خلصنا بعد عدة دراسات 
قانونية أن تكون الهيئة مظلة 

لألشغال والبلدية واملرور.
كما طالب د.صفر مجلس األمة 
بإقرار قانون هيئة الطرق حتى 
الركب  الكويت عن  ال تتخلف 

أساس جناح هذه التجربة هو 
القرار السريع واملناسب، وخلق 
قيادات هندسية وطنية شابة 
قادرة على املواكبة واإلبداع في 
عملها، مشيرا إلى وجود عراقيل 
من ها النوع واجهت الهيئة في 

فترة إنشائها. 
وأوض���ح الطاير أن الهيئة 
تتولى كل األمور ذات العالقة 
بالنق���ل واملواصالت واملرور، 
موضحا أن مهام البلدية واملرور 
واألشغال هي ان توسع الطرق 
وتديرها ومتنح رخص القيادة 
ودفاتر املرور للسيارات كما أنها 
تستحدث وتنشئ وسائل نقل 

حديثة للجمهور. 
وتطرق إلى اس���تفادة دبي 
من جت���ارب عاملية في كل من 
سنغافورة وفرنسا وأملانيا وان 
أهم مقومات النجاح الفصل بني 
التش���ريع والتنفيذ واملساءلة 
ووجود هي���كل تنظيمي مرن 
يساعد على اتخاذ قرار سريع 
من قبل املعنيني، مشيرا إلى أن 
الهيئة تتكون من أربعة قطاعات 
رئيسية ثالثة منها تشغيلية 

وقطاع واحد فقط ربحي. 
وأك���د الطاير أن مش���روع 
ب���دأ يجن���ي   النق���ل بدب���ي 
ثمارا كبيرة نتيجة سرعة الدعم 
املال���ي والسياس���ي من نائب 
اإلم���ارات وحاكم دبي  رئيس 
الشيخ محمد بن راشد، مشيرا 
إلى أن انطالقة املشروع تطلبت 
رصد نحو 75 مليار درهم، وأن 
القيادة السياسية استجابت لهذا 
الطلب عندم���ا مت توضيح أن 
خس���ارة اإلمارة من االزدحام 
املروري تبلغ نحو 10 مليارات 
درهم سنويا، وأن الدخل حاليا 
للهيئة من مختلف مشاريعها 
يبلغ نحو 3.5 مليارات درهم 

سنويا. 
وأضاف الطاير ان مشاريع 
الهيئة وسياستها حققت ارتفاعا 
كبيرا في خفض عدد الوفيات 
عل���ى مختلف الط���رق إلى 7 
باأللف، وأن االمارة تطمح ألن 
تصل هذه النسبة الى العاملية 
نح���و 4 باأللف، مش���ددا على 
ضرورة تطوير النقل اجلماعي 
الذي ينقل الي���وم بدبي نحو 
900 ألف راكب يوميا مبختلف 
وس���ائل املواص���الت التي مت 

إنشاؤها واستحداثها. 
حسين البريكان  ٭

اآلن أربعون ألف شخص فسعة 
الشوارع من أهم الدراسات التي 
نعنى بها وكذلك مداخل الشوارع 
الرئيسية واجلانبية، مؤكدا على 

أهمية السرعة في التنفيذ.
من جانبه، قال رئيس جمعية 
املهندسني م.حس���ام اخلرافي 
في كلمة افتتح بها الندوة: إن 
املهندسني قرروا أن يعرضوا 
احلل���ول الفنية الناجحة على 
املعنيني في الدولة، وذلك قبل 
أن يقوموا بالنقد، مشيرا إلى أن 
املجتمع املدني ال متلك سلطة 

القرار. 
وزاد اخلراف���ي: إننا نهجنا 
في جمعية املهندسني الكويتية 
هو وضع احللول وتشخيص 
املش���كلة قبل توجي���ه اللوم 
إلى أح���د وميكن  واالنتق���اد 
ملن يريد أن يعمل س���واء في 
احلكوم���ة أو في مجلس األمة 
أن يأخذ بهذه احللول ويعمل 
على تنفيذها ودراستها، مضيفا 
التي نستعرضها  التجربة  ان 
اليوم هي جتربة بلد ش���قيق 
نعتز باجنازاته، ظروفه مشابهة 
لظروفنا، آملني أن نستفيد من 
التجربة ونشكر اخواننا  هذه 

على تلبيتهم الدعوة. 
ثم قدم رئيس مجلس اإلدارة 
واملدي���ر التنفي���ذي في هيئة 
الطرق واملواصالت بدبي م.مطر 
الطاير عرض���ا تفصيليا عن 
معطيات جتربة دبي في مجال 
النقل واملواصالت، موضحا أن 

اخلليجي والعاملي، معترفا بان 
الروتني والبيروقراطية يعرقالن 
الكثي���ر من التنمي���ة ومتنى 
د.صف���ر إزاحة هذه املش���اكل 
وتذليل الصعوبات، خاصة ان 
الكويت لديها العديد من اجلهات 
الرقابية، ضاربا مثال بالدورة 
املستندية والتي تستغرق أكثر 
من س���نتني دون إقرار قانون 

إنشاء الهيئة.
التجربة  وثم���ن د.صف���ر 
اإلماراتي���ة وجتربة دبي على 
إياها  وجه اخلصوص واصفا 
ل���دول اخلليج،  بأنها مفخرة 
متمني���ا ان تب���دأ الكويت في 
اللحاق بهذا الركب وخاصة ان 
الكويت كانت مبادرة وسباقة 

بطرح هذه املشاريع.
وأشار د.صفر إلى ان مجلس 
الوزراء ش���كل جلنة لدراسة 
أسباب املشكلة املرورية انتهت 
بأن يكون التخطيط على البلدية 
واملواص���الت والتنفي���ذ على 
الطرق على  األشغال ومراقبة 
الداخلية، كما انه من املقرر ان 
تق���وم وزارة الداخلية بإجراء 
هذه الدراس���ة ووضع احللول 
لها، مشيرا إلى ان هناك فرصة 
س���انحة لذلك وه���ي اإلجازة 
الصيفية، مؤكدا ان األش���غال 
بدأت في وضع املخطط الهيكلي 
للكويت من خالل دراسة عدد 
السكان فخططنا دائما تبنى على 
البشر، فالشارع الذي كان مير 
فيه ثالثة آالف أصبح مير فيه 

د.فاضل صفر وم.حسام اخلرافي في مقدمة احلضور

ناشد وزارة الداخلية تفعيل املخفر بداًل من احللول األمنية القاصرة

املسعد: منطقة الزهراء »بال أمن« وصبر األهالي نفد 

البناي: التلكؤ احلكومي والصمت النيابي سيدمران احلركة التعاونية

ادارة  ناشد رئيس مجلس 
جمعي���ة الزه���راء التعاونية 
عبدالعزيز املسعد رئيس الوزراء 
الداخلية ونواب االمة  ووزير 
وضع حد للفراغ األمني اخلطير 
الذي تش���هده منطقة الزهراء، 
والعمل بجدية على تفعيل املخفر 
املوجود فعال في املنطقة لبث 
الطمأنينة في نفوس االهالي 
الذين أصبحوا يعانون االمرين 
من حوادث الس���رقة املتكررة 
التي طالت اجلمعية وفروعها، 
بل ان أحد احملالت املستثمرة 
على الشارع الرئيسي لم تسلم 
السارق  السرقة، واستغل  من 
في ذلك الفراغ االمني الكبير، 
عالوة على االستهتار االرعن 
من قبل الشباب وشهود حاالت 
غير طبيعية لدى بعض هؤالء 
الشباب في ظل عجز من االهالي 
عن اتخاذ أي تصرف قانوني 

جتاه هذه املظاهر اخلطيرة.

إدارة  انتقد رئيس مجلس 
التعاونية احمد  جمعية بيان 
البناي التلكؤ احلكومي والصمت 
النيابي جتاه قضية الرش���وة 
التي أثيرت داخل أروقة مجلس 
اإلدارة واملتمثل���ة في عرض 
رشوة قدمها تاجر مليونير وافد 
يعمل في تسويق اخلضار بقيمة 
180 ألف دينار سنويا وملدة 3 
سنوات، مضيفا انه مت التنسيق 
مع رجال اإلدارة العامة للمباحث 
الذين نثمن دورهم وتفاعلهم 
في التعامل م���ع هذه القضية 
ومت القبض على التاجر متلبسا 
لنفاجأ بعد 3 أيام بخروجه من 

السجن.
وتساءل: هل يوجد شخص 
القان���ون؟ ومل���اذا لم   ف���وق 
يطبق القانون وأحكامه جتاه 
قضي���ة الرش���وة التي ضبط 
التاجر متلبسا بحضور  فيها 
رجال املباحث، هل كان ينبغي 

في منطقة السالم موجود ضمن 
منزل س���كني مؤقت ومع ذلك 
مت اخالؤه ونقله الى الشهداء، 
ومن ثم ال يستطيع أفراد االمن 
التنقالت االحاطة  بسبب هذه 
بجميع املشاكل واحلوادث التي 
تظهر بني احلني واآلخر،، وقد مت 
االتصال به مرارا وكان الرد بأنه 
ليس لدينا دوريات، متسائال: 
ما الفائدة اذن من هذا املخفر، 
وهل نقوم نحن االهالي بتشكيل 
جلان شعبية حلماية املنطقة 
وتأمينها من املستهترين بأمن 
الوطن؟ مطالبا وزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود املشهود له 
بالكفاءة واحلرص الشديد على 
أمن الوطن واملواطن بالوقوف 
على هذه الثغرة اخلطيرة وسدها 
بالس���رعة املمكنة الن الوزارة 
هي التي تتحمل مسؤولية هذا 
الفراغ االمني غير املسبوق في 

مناطق الكويت.

ويحاسب بجنحة؟
وأشار الى ان التلكؤ احلكومي 
التعامل  النيابي في  والصمت 
مع هذه القضية سيعززان دور 
التمادي  الفاسدين في  التجار 
والتعامل بفوقية بقوة القانون 
الذي عل���ى ما يبدو انه يطبق 
على أشخاص دون اشخاص، 
مجددا تساؤله: ما عقاب جتار 
اللحوم الفاسدة الذين مت القبض 
عليهم وجتار األغذية املنتهية 
الصالحية؟ واآلن عقاب التاجر 
الواف���د املليونير الذي على ما 
يبدو انه يعمل لصالح اشخاص 
نفوذهم اقوى من القانون؟ هل 
هذا ما جبلنا عليه ام ان الكويت 
أصبحت مرتعا للتجار الفاسدين 
ودائرة مغلقة على مارد يلعب 
بالقانون ونصوصه على هواه؟ 
اين نواب األمة في احملاس���بة 

والتشريع؟
ليلى الشافعي  ٭

خدمة املواطن املوجودة أصال 
بنفس مبنى املخفر.

وأضاف املسعد أن منطقة 
جن���وب الس���رة بش���كل عام 
الزه���راء خصوصا  وضاحية 
أصبحت مرتعا خصبا حلدوث 
مثل هذه املشاكل، عالوة على ما 
مت الكشف عنه من قبل االهالي 
مؤخرا من س���رقات وحوادث 
وتردد بعض الغرباء من غير 
أهال���ي املنطقة على الضاحية 
دون معرفة ما يبيتون لفعله.

وأكد املس���عد تذم���ر رواد 
اجلمعية واملس���تثمرين فيها 
من احلل���ول االمنية القاصرة 
التي وفرتها وزارة الداخلية في 
منطقة جنوب السرة حيث أكدوا 
أنها ال تفي بالغرض وال تغطي 
هذه الرقعة السكانية الكبيرة، 
ومن هذه احللول استغالل منزل 
سكني في الزهراء كمخفر، ومت 
اخالؤه بحكم قضائي، ومخفر 

يعتبر إجحافا وتقصيرا، األمر 
الذي س���ينعكس س���لبا على 
القطاع التعاوني، موضحا ان 
الفساد أصبح أشبه بالڤيروس 
الذي ينتقل من جهة الى اخرى، 
واذا كان عقاب جرمية رشوة 
متكاملة األدلة والبراهني التي 
يأخ���ذ بها القضاء 3 أيام، فهذا 
يؤكد ان مارد الفس���اد سيكبر 
أرف���ف اجلمعيات  اكثر داخل 
التعاونية بفضل تعامل اجلهات 
احلكومية مع املذنبني على انهم 

اصحاب حق.
وتس���اءل البن���اي: لو اننا 
 عكس���نا األدوار وقمن���ا نحن 
بطلب مقاب���ل مادي من الوافد 
لدخوله اجلمعية فماذا سيكون 
بالتأكيد س���يكون  العق���اب؟ 
اتهاما باالبتزاز وطلب رشوة 
واستغالل منصب وهي جناية 
يحاس���ب عليها القانون، فهل 
يعقل هذا، نحاس���ب بجناية 

وحذر املس���عد م���ن مغبة 
تفاق���م املش���كلة االمنية في 
املنطقة واستغاللها من بعض 
أصحاب السوابق واجلرائم اذا 
لم يحسم االمر من قبل وزارة 
الداخلية والتي ه���ي املعنية 
بتأمني املناطق وانشاء مخافر 
للحفاظ على استقرار السكان 
واحليلولة دون وجود اجلرائم 
واحلوادث من سرقات وغيرها، 
مشددا على أن االمر ضاق بأهالي 
منطقة جنوب السرة ومرتادي 
اجلمعية لعدم وجود أي حترك 
حيال املناشدات السابقة لوزارة 
الداخلي���ة، وأب���دوا للجمعية 
استياءهم الشديد من الصمت 
املطبق لدى اجله���ات املعنية 
دون فعل ما يلزم، مستغربني 
من وجود مخفر الزهراء القائم 
حاليا واستغالله لغير الغرض 
الذي أنشئ من أجله من قبل احد 
أقسام وزارة الداخلية، وتعطيل 

علينا قبول الرش���وة؟ وكيف 
 مت تصني���ف التهمة، هل على 
انها جنحة وليست جناية؟ علما 
إدارات اجلمعيات  ان مجالس 
 التعاوني���ة تخض���ع لرقابة 
الش���ؤون، م���ا يجعل  وزارة 
أعضاءه���ا موظفني حكوميني 
حسب نص املادة 43 من قانون 

اجلزاء.
ادارة  مجل���س  ان  وأك���د 
 اجلمعية سيتابع سيره على ذات 
اخلطى اإلصالحية وس���يتابع 
القضية التي خرج منها الوافد 
دون عقاب يعتبر، وس���نتخذ 
القانونية  جميع اإلج���راءات 
القضية، مؤكدا  ملتابعة ه���ذه 
انه سيتم التحرك على مستوى 
التعاونيات ككل حتى ال يتجرأ 
اي تاجر آخر مبحاولة رشوة 

احد االعضاء.
البن���اي ان اإلجراء  وتابع 
القانوني الذي اتخذ بحق الوافد 

عبدالعزيز املسعد

أحمد البناي

مينحها مجلس السالمة البريطاني

»نفط الكويت« تفوز بجائزة السالمة الدولية


