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شركة كويت إيجبت للخدمات الطبية
وخدمة ذوي اإلحتياجات الخاصة

في 2 فبراير 2011 والثاني في 
مارس 2011، بعدم اس���تثناء 
»األش���غال« من شرط وجود 
شريك استشاري محلي ألي 
مستش���ار عاملي يتم توقيع 
عقد مع���ه لتنفيذ مش���اريع 
محلي���ة، مضيفا ان متس���ك 
»األشغال« بتوقيع هذه العقود 
الواجب إلغاؤها يثير عالمات 
اس���تفهام عن ع���دم تطبيق 
القانون واس���تمرار التمادي 
العام،  امل���ال  والتطاول على 
باإلضافة الى محاربة املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 

الكويتية.
وأضاف السلمان: ان االحتاد 
وهو يتابع استمرار هذا التعدي 
على القانون يجد نفسه ملزما 
مبطالبة احلكومة اجلديدة مرة 
أخرى، ويشدد على ضرورة ان 
تقوم احلكومة بإلزام اجلهات 
القانون  احلكومية بتنفي���ذ 
ويناشد اجلهات الرقابية سواء 
في ديوان احملاسبة أو الفتوى 
والتشريع وغيرها من اجلهات 
األخرى العم���ل الفوري على 
العقود  ايقاف هذا اخللل في 
املبرمة، من���ذ مارس املاضي 
ووقف التطاول على املال العام 

السلمان: نطالب بإلغاء عقود »األشغال« 
مع املستشارين ووقف هدر املال العام

وهدره مبخالف���ات صريحة 
لقوانني وقرارات مزاولة املهنة 
الهندسية في الكويت، ومنها 
مخالف���ة ملا جاء باملادة 11 من 
القان���ون 2007/193 اخلاص 
الهندس���ية  املهنة  مبزاول���ة 
ف���ي الكويت، وكذلك القانون 
رقم 5 لسنة 2005 والقرارات 
الوزارية بشأن تنظيم أعمال 
البناء ومتطلبات رخص البناء، 
ومخالفة فتوى إدارة الفتوى 

والتشريع.

طال���ب احت���اد املكات���ب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية احلكومة باإليقاف 
التي  العقود  الفوري جلميع 
أبرمتها وزارة األشغال العامة 
م���ع املستش���ارين العامليني 
لتنفيذ مشاريع محلية دون 
وج���ود ش���ريك أو ضام���ن 
كويتي، مؤكدا ان إدارة الفتوى 
والتش���ريع مبجلس الوزراء 
أكدت في ردها وللمرة الثالثة 
بكتابها في تاريخ 4 ديسمبر 
اجلاري )مرفق( الوزير وللمرة 
الثالثة الى مدير عام البلدية 
االفتاء مبوضوع االستعانة 
مبستشارين عامليني ال يجوز 
إال بوجود شريك هندسي محلي 

متضامن معه.
رئي���س االحت���اد م.بدر 
الس���لمان قال ف���ي تصريح 
صحافي: ونحن نهنئ الكويت 
على أدائها اليمني الدستورية 
وانط���الق أعمالها ولو لفترة 
مح���ددة، فإننا نؤكد ان كتابا 
ثانيا وصل الى وزارة الدولة 
البلدي���ة ووزارة  لش���ؤون 
العامة عن طريق  األش���غال 
البلدية، توضح  مدير ع���ام 
م. بدر السلمانفيه انها تتمسك برديها األول 

نفى أي تصريح له بخصوص حلّ املجلس ألي صحيفة أو وسيلة إعالمية

املليفي عن إضراب القانونني: ال لتعطيل مصالح البالد والعباد

الوردان: وزير العدل يجهل القوانني واالتفاقيات الدولية

نقابة الشؤون حتّذر من التعامل مع جلنة شكلها
املجلس »غير الشرعي« دعت النتخابات 19 اجلاري

أعلن مجلس ادارة نقابة العاملني 
في وزارة االش���غال حصوله على 
حكم من محكمة التمييز ضد وكيل 
الش���ؤون ورئيس احتاد نقابات 
العاملني في القطاع احلكومي وعامر 
البسيس بتاريخ 28 نوفمبر املاضي. 
وقال رئيس املجلس يوسف اجلدي 
انه وعند مراجعتنا لوزارة الشؤون 

بتاريخ 6 ديسمبر اجلاري ومعنا 
امر تنفيذ صادر عن العدل متضمنا 
احلكم ماطل بعض املسؤولني في 
اعطائنا شهادة ملن يهمه األمر تارة 
بحجة دراسة احلكم ومرة مراجعة 
االدارة القانوني���ة بالوزارة، علما 
أن احلكم ملزم التنفيذ وتبني لنا 
الحق���ا ان املجلس غير الش���رعي 

قدم اش���كاال على احلكم بس���بب 
ابالغه���م بالتنفي���ذ، فكيف  عدم 
ابالغهم وهم غير شرعيني؟!  يتم 
وايض���ا امتثلنا للقانون كمجلس 
شرعي للنقابة اال اننا فوجئنا بان 
املجلس غير الشرعي بالتعاون مع 
االحتاد قام بعمل جمعية عمومية 
غير شرعية بطرق ملتوية وذلك 

بتاري���خ 2011/12/13 وايضا تعيني 
جلنة القامة انتخابات، مخالفني بذلك 
الالئحة الداخلية للنقابة وحسب 
امل���واد 12 � 15 � 16 � 17 � 21 � 22، 
االمر الذي ترت���ب عليه ان قامت 
اللجنة بفتح باب الترشيح بتاريخ 
2011/12/13 على ان جترى االنتخابات 
بتاريخ 2011/12/19 ونحن اذ ننبه 

ونحذر القط���اع احلكومي وايضا 
جميع اعضاء املجلس غير الشرعي 
واللجنة املعينة بأننا سنقوم باتخاذ 
االج���راءات القانونية حلفظ حق 
اجلمعية وحقوقنا بصفتنا مجلسا 
شرعيا وايضا نطالب وكيل الشؤون 
إصدار شهادة ملن يهمه االمر للحفاظ 

على مصلحة النقابة.

أص���در مكتب وزي���ر العدل 
ووزي���ر التربية ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي بيانا حول ما 
أثير عن إضراب بعض املوظفني 
ف���ي وزارة الع���دل والتصريح 
املنسوب إلى وزير العدل حول 
حل مجل���س األمة، وج���اء في 
البي���ان تناقلت بعض وس���ائل 
اإلعالم موقف وزير العدل وزير 
التربية ووزير التعليم العالي من 
موضوعني أولهما استمرار بعض 
املوظفني العاملني في وزارة العدل 

باإلضراب.
والثاني تصريح منسوب الى 

الوزير عن حل مجلس األمة.
وحول إضراب بعض املوظفني 
في وزارة الع���دل فقد بني وزير 

صرح حم���د الوردان رئيس 
مجل���س إدارة نقابة القانونيني 
نيابة ع���ن مجلس ادارة النقابة  
بان ما قام به وزير العدل احمد 
املليفي بتصريحه بأن االتفاقيات 
الدولية ليس���ت ملزمة له وانه 
س���يعاقب القانونيني املضربني 
لهو تصرف ال مسؤول من وزير 
ال ميثل نفسه وامنا ميثل حكومة 
الكويت وكنا نعذر هذا الوزير لو 

كان غير قانوني.
واننا اجتماعنا معه واوضحنا 
األمر ل���ه وان اإلضراب هو حق 
انساني وانه من احلقوق االنسانية 

العدل للموظفني أنفس���هم وإلى 
إدارة نقاب���ة  رئي���س مجل���س 
القانونيني وم���ن حضر معه ان 
تعطيل مصالح املواطنني والدولة 
ملدة تصل الى ش���هرين امر غير 
القوان���ني املرعية  مقب���ول وان 
ستطبق على اجلميع ومن له حق 
سيأخذه ومن عليه التزام البد ان 
ينفذه وفقا للقوانني املرعية في 
البالد. وبني الوزير ان اجلميع له 
مطالب وطموحات، ولكن ذلك ال 
يعني بأي حال من األحوال تعطيل 
مصالح البالد والعباد فهناك قنوات 

قانونية يجب ان تتبع.
ب���ل ان الوزير رفض مطالب 
النقاب���ة ومم���ن معه  رئي���س 
عندما طلبوا من���ه إصدار قرار 

بفصل املضربني وإنهاء عملهم. 
الطلب،  بل وتعج���ب من ه���ذا 
حيث املطلوب حماية املوظفني 
وإرشادهم الى حقوقهم وتوضيح 
واجباتهم ليكونوا على دراية مبا 
لهم من حقوق وم���ا عليهم من 
واجبات. وأكد الوزير انه لن يتخذ 
اي إجراء بحق اي موظف إال بعد 
التأكد من حقوقه وعدم التزامه 

بواجباته.
كما ب���ني الوزي���ر ان حماية 
أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا 
املوظفني من واجبنا كمسؤولني 
وال يج���وز ان تك���ون حقوقهم 
أداة للمن���اورات  ومطالباته���م 
السياسية أو التكتيكات النقابية 
فعمل املوظف ووظيفته مصدر 

رزقه وق���وت أبنائ���ه ال يجوز 
التعرض لها بأي شكل من األشكال 

إال وفقا للقانون.
لذلك فإن الوزير يهيب بأبنائه 
وإخوانه العاملني بصورة عامة 
وبالوزارة بصورة خاصة اتقاء 
اهلل في وطنهم والعمل من اجل 
إخوانه���م املواطن���ني واملقيمني 
بإنهاء معامالتهم تنفيذا لواجبهم 
الوظيفي وإبراء لذمتهم أمام اهلل 
بأخذ املقابل املادي )الراتب( لهذا 
العمل. أم���ا ما أثير عن تصريح 
الوزير بخص���وص حل مجلس 
األمة فإن الوزير ينفي وجود اي 
تصري���ح صحافي ألي صحيفة 
او وس���يلة إعالمي���ة حول هذا 

املوضوع. 

التي ال يجوز جتريد االنسان منها 
والتي كفلتها االتفاقيات الدولية 

التي صادقت عليها الكويت.
واس���تغربنا م���ن ضحالته 
القانونية ومتسكه بأنه ال يوجد 
ان  قانون لإلضراب فاضطررنا 
نش���رح ملعاليه بان االتفاقيات 
الدولية تس���مو عل���ى القوانني 
ويجب ان تطوع قوانني الدولة 
وفقا لهذه االتفاقيات وان االتفاقية 
في ح���ال املصادقة عليها تكون 
جزءا من قان���ون الدولة ولكنه 
أصر وكابر بأنه سيطبق القانون. 
فأخذنا نبسط له األمور لعله لم 

يس���توعب ما قلناه بان حقيقة 
التزام  القانوني���ني هو  إضراب 
بالعقد وانهم ميارس���ون أعماال 
تخالف مسماهم الوظيفي كما ان 
املسميات ال ترقى حلملة املؤهل 
ان  الواضح  القانوني ولكن من 
الوزير ال يع���رف اختصاصاته 
كوزير وال يعلم خطورة تصرفاته 
التي ستدخل احلكومة في صدام 
النقاب���ات ومنظمات العمل  مع 
الدولية، وان وزير العدل ال يعلم 
أيضا ان مسؤولية الدولة تنشأ 

عن تصرفات مسؤوليها.
فنحن نطالب مجلس الوزراء 

بنفي أو إثبات ما صرح به وزير 
التزامه باالتفاقيات  العدل بعدم 
الدولي���ة كما نذك���ر الوزير بان 
التزام  الدولي���ة هي  االتفاقيات 
قانوني تترتب عليه آثارا خطيرة 
جدا، يستوجب على مجلس الوزراء 
ان يوق���ف وزراءه والقيادي���ني 
ف���ي احلكومة الذي���ن ينتهكون 
ويكسرون هذه االتفاقيات والذين 
ال يعون أهمية االتفاقيات الدولية 
الدولي���ة وكيفية  وااللتزام���ات 
العمالية  النقاب���ات  التعامل مع 

ومطالب العمال.
أسامة أبوالسعود  ٭

أحمد املليفي

حمد الوردان

العنزي يحذّر رئيس »احملاسبة«العتيبي يشيد بجهود املضف
اشاد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني ببنك التسليف واالدخار ناصر العتيبي 
باجلهود احلثيثة واملتواصلة لرئيس مجلس االدارة واملدير العام لبنك التسليف 

واالدخار صالح املضف والتي جاء من بينها عدد من القرارات االيجابية على 
الصعيدين العملي والوطني في آن واحد، والتي كان من ابرزها وضع جميع االمكانات 
االدارية الالزمة للطبقة العاملة في البنك لتوفير السبل التي من شأنها خدمة ابناء هذا 

البلد املعطاء من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة. واضاف العتيبي: انه قد مت اصدار 
قرار تقليص عدد الدفعات املخصصة لبناء القسائم اخلاصة لتصبح 8 دفعات بدال مما 
هو معمول به في السابق. في السياق ذاته، اشاد العتيبي بجهود فريق ورؤساء العمل 

املكلف بتطبيق قانون املرأة الكويتية واملتعلق بالسكن اخلاص.

حذر رئيس نقابة العاملني بديوان احملاسبة د.ممدوح العنزي رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدساني من مغبة تكرار العمل بقرار حتديد نسب تقييم األداء الذي مت 

اتخاذه دون دراسة أو مسوغ قانوني يغطي مثل هذا القرار الذي سلب حق العاملني 
بديوان احملاسبة من خالل النسب احملددة التي حددتها جلنة شؤون املوظفني والتي 
سبق أن مت الطعن بتشكيلها الذي جاء مخالفة للمادة 44 من قانون ديوان احملاسبة.
وأشار العنزي الى أن هناك عبثا إداريا ميارس ضد العاملني بديوان احملاسبة الذين 

مارسوا دورهم طيلة الفترة املاضية لرفعة هذه املؤسسة الرقابية التي تعتبر مفخرة 
للكويت وحماية ملؤسساتها مسببا حالة اإلحباط التي يعيشها العاملون بديوان 

احملاسبة أمر ال ميكن قبوله.

خالل استقبال حسام اخلرافي للعبيدات والوفد املرافق له

اتفاق لتوحيد معايير القبول واالنتساب 
بني مهندسي الكويت واألردن

اتفقت جمعية املهندسني الكويتية ونقابة 
املهندسني األردنيني على تفعيل مذكرة التفاهم 
املوقعة بني اجلانبني مبا يخدم مصالح أعضائهما، 
وينمي عالق���ات التعاون في مختلف مجاالت 
العمل الهندسي التطوعي ويدفع مبسيرة العمل 

الهندسي العربي املشترك.
جاء ذلك خالل اس���تقبال رئيس اجلمعية 
م.حسام اخلرافي مبكتبه أمس لرئيس نقابة 
املهندسني األردنيني م.عبداهلل العبيدات والوفد 
املراف���ق له والذي يضم األم���ني العام للنقابة 
م.ناصر الهنيدي وعضو مجلس إدارة النقابة 
م.عبد املجيد البشايرة، ورئيس فرع النقابة 
بالكويت م.غسان ذياب ونائبه م.رشيد النجار 
ورئيس جلنة خدمات املهندسني م.وائل عيد 
وم.نهال كمال رئيس���ة اللجنة العلمية بفرع 
النقابة بالكويت، وحضر اللقاء الى جانب رئيس 

جمعية املهندس���ني الكويتية أمني السر العام 
م.صالح باني املطيري، وعضو مجلس االدارة 
أحمد سالم العازمي واملدير العام فيصل دويح 
العجمي، وممثل اجلمعية في احتاد املهندسني 

العرب م.معجب العجمي.
وقد اتفق اجلانبان خالل اللقاء على تبادل 
االعتراف بالعضويات املمنوحة للمهندسني في 
البلدين، وفقا للوائح ومعايير جلنة التعليم 
الهندسي في احتاد املهندسني العرب، تنسيق 
اجله���ود للعمل على توحي���د معايير القبول 
النقابات واجلمعيات  واالنتساب في مختلف 
والهيئات الهندس���ية العربية، كما اتفق على 
عقد ورش���ة عمل في جمعية املهندس���ني عن 
الفيدي���ك، باإلضافة الى ن���دوة املباني الذكية 
وتبادل اخلبرات في مختلف مجاالت التدريب 

والتأهيل والتصنيف الهندسي.

حسام اخلرافي والعبيدات يتوسطان املشاركني في اللقاء


