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اكد نائب رئي����س نقابة عمال 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
محمد الهمالن دعم وتأييد ومؤازرة 
نقابة عمال شركة البترول جلميع 
اخلط����وات التي يقوم بها االحتاد 
الكوي����ت بدعوته  العام لعم����ال 
التضامن����ي للنقابات  لالعتصام 
العمالية من اجل املطالب املشروعة 
والعادلة والت����ي تعتبر حقا من 

حقوق العمال املستحقة.
واض����اف ان ه����ذا االعتصام 
يؤكد ضرورة دع����م كل املطالب 
التي حتقق العدال����ة االجتماعية 
وحتسني االوضاع االقتصادية في 
كل مؤسس����ات الدولة وان تكون 
هناك مسطرة واحدة في حتقيق 
املطالبات ذات الطابع الواحد وأال 
متاطل احلكومة مبنحها الصحابها 
مبمارسة وسائل التهديد والوعيد 
وقمع االضراب����ات واالعتصامات 
املشروعة دستورا وقانونا دوليا 
النظر للمطال����ب احلقيقية  دون 

للعاملني.
ووصف الهمالن ذلك االعتصام 
بانه مبثابة رسالة واضحة للحكومة 
لكي تنتهج نهجا جديدا وان تضع 
آلية محددة يتم على اساسها تنفيذ 
كل املطالب ذات الصفات املتشابهة 
الهياكل  الرواتب وتعديل  كزيادة 
الوظيفية على اسس علمية وفنية 
ومهنية مبسطرة واحدة وحلها حال 
جذريا حيث ان احللول الترقيعية ال 

جدوى منها وتزيد األمر تأزميا.
وختاما اك����د الهمالن ان نقابة 
عمال ش����ركة البت����رول الوطنية 
الكويتي����ة تقف بجان����ب جميع 
املطالبات العادل����ة وترفض لغة 
التهديد والوعيد والنقل التعسفي 
ومن االجدر باحلكومة ان جتد حال 
جذريا وشامال، كما تدعو اجلميع 
من منظمات نقابي����ة وعمال الى 
التواجد في االعتصام الذي ينظمه 
االحتاد الع����ام لعمال الكويت في 
مقره مبيدان حولي عند الس����اعة 

السابعة من مساء الغد.

نقابة البترول تدعم 
اعتصام العمال

محمد الهمالن

الرسمي باسم  أعلن املتحدث 
احلكوم����ة العراقي����ة علي الدباغ 
عن تش����كيل جلن����ة وزارية تعد 
امللف����ات العالقة مع الكويت التي 
سيبحثها رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي خالل زيارته للبالد 
14 اجلاري. وقال علي الدباغ في 
تصريح صحافي ان مجلس الوزراء 
قرر تشكيل جلنة وزارية لبحث 
امللفات العالقة بني العراق والكويت 
وحتضير جميع االولويات املطلوبة 
مبا ميكن الوف����د احلكومي الذي 
سيزور الكويت من التفاوض مع 
الكويتي اليجاد احللول  اجلانب 
التي حتفظ مصالح العراق وشعبه 
وانهاء االش����كاالت التي تعترض 
تط����ور العالق����ة االيجابي����ة بني 
البلدين والشعبني وانهاء املشاكل 

املوروثة.
ومن املنتظر ان تتناول مباحثات 
املالكي مع القيادة السياسية ملفات 
العراقية  التعويضات والدي����ون 
البرية  للكويت وترسيم احلدود 
وتنظيم املالحة اضافة الى قضايا 
االس����رى واملفقودين ومش����كلة 

اخلطوط اجلوية العراقية.
كما تناق����ش االجتماعات التي 
تس����تمر يوم����ني جمي����ع امللفات 
العالق����ة بني البلدي����ن واملتعلقة 
بترسيم احلدود املشتركة وتنظيم 
املالحة في خور عبداهلل واملزارع 
العراقية عل����ى احلدود الكويتية 
العراقية  والتعويضات والديون 
املستحقة للكويت وقضية االسرى 

واملفقودين الكويتيني.
كما تتناول املباحثات التعاون 
النفطي في حقل الرتقة وسفوان 
احلدوديني وملف اخلطوط اجلوية 
العراقية وتنظيم اخلدمات اجلوية 
بني البلدين، اضافة الى سبل تفعيل 
التب����ادل التجاري ب����ني البلدين، 
ويتضمن جدول اعمال االجتماع 
مناقش����ة س����بل منع التجاوزات 
البحرية من قبل الصيادين وبحث 
االوض����اع القانونية الس����تعادة 

املمتلكات الكويتية في العراق.

التعويضات 
وترسيم احلدود 
والتعاون النفطي 
على رأس جدول 

أعمال املالكي
في الكويت

هذا اجلدول بعد الدراس���ة 
املشتركة الى مجلس اخلدمة 
املدني���ة. وأكد اخلرافي ان 
اجلمعية لم ولن ترضى بأقل 
مما مت االتفاق عليه، حاثا 
مجلس اخلدمة املدنية على 
البت في هذا األمر الذي طال 
أم���ده، وان الوقت قد حان 
القرار وصرف  على اتخاذ 
البدالت بأثر رجعي،  هذه 
رافضا املزايدة على أكتاف 
مهندس���ي القطاع اخلاص 
والذي���ن يتج���اوز عددهم 
نحو 1500 مهندس ومهندسة 
سيمضون في االنتقال الى 
القطاع اخلاص ويحملون 
الدول���ة أعباء إضافية هي 

في غنى عنها.
رئي���س  وأع���رب 
»املهندس���ني« عن أمله في 
ان تس���تجيب احلكوم���ة 
للمطال���ب احملقة ألعضاء 
ومؤسسات املجتمع املدني 
بجميع أطيافه وأن تلتفت 

حسام اخلرافي: نرفض بشكل قاطع 
املساس ببدالت مهندسي القطاع اخلاص

الى أبنائها املهندس���ني في 
القط���اع اخل���اص، إلنهاء 
معاناته���م وتش���جيعهم 
على االنخراط في مشاريع 
التنمية التي يتولى القطاع 
اخلاص دورا رئيس���يا في 

شددت جمعية املهندسني 
على ضرورة اعتماد احلكومة 
لبرنامجه���ا إلقرار حقوق 
القطاع اخلاص،  مهندسي 
موضحة انه���ا لن ترضى 
بأقل مما قام���ت باقتراحه 
الى برنام���ج دعم العمالة 
الوطنية واجلهاز التنفيذي 
اتفق عليه  للدولة، والذي 
الى مجلس  ومتت إحالته 

اخلدمة املدنية.
رئيس اجلمعية م.حسام 
اخلراف���ي قال في تصريح 
صحافي ام���س انه ونحن 
نتابع بحث اخلدمة املدنية 
الكوادر والبدالت  ملختلف 
للعاملني في مختلف أجهزة 
الدولة، فإننا نرفض املماطلة 
والتسويف حلقوق زمالئنا 
املهندس���ني العامل���ني في 
ان  القطاع اخلاص، مؤكدا 
اجلمعية اتفقت مع برنامج 
الهيكلة على جدول  إعادة 
البدالت وان���ه متت إحالة 

االستشارية العاملة في وزارة 
التنمي���ة حاليا ضمن جلنة 
املناقص���ات املركزية لتكون 
إدارة مستقلة في املناقصات 
املركزي���ة أس���وة بإدارتي 
املقاوالت والتوريدات، مشيرا 
الى أن املقت���رح جاهز وأن 
املكاتب الهندسية طلبت اللقاء 
مع النواب لعرضه وتضمينه 

مشروع القانون. 
الهيئات  وأك���د رئي���س 
والدور االستشارية الهندسية 
العربية، أن املكاتب الهندسية 
الكويتية معني���ة مبتابعة 
وتنفيذ مشاريع خطة التنمية 
وال يجوز أن متضي بعض 
اجلهات احلكومية بالتعاقد 
املباشر مع بعض االستشاريني 
من مختلف دول العالم ملتابعة 
الدولة دون  تنفيذ مشاريع 
مكتب هندسي محلي ضامن 
لهذه املكاتب اخلارجية، وهو 
ما يناقض ق���رارات مزاولة 
املهنة الهندسية ولوائح ونظم 

البناء في الكويت. 
واعرب الدويلة عن اسفه 
العتماد مجلس الوزراء بعض 
الق���رارات دون الرجوع الى 
أصحاب الشأن واالختصاص، 
مشيرا إلى أن القرار األخير 
والذي يحمل الرقم 91 املتخذ 
في يناير املاضي يوسع من 
هيمن���ة الدولة ويقلص من 
دور القطاع اخلاص، من خالل 
قيام مؤسسات الدولة بأعمال 
التصميم والتنفيذ واالشراف 
على املش���اريع م���ن خالل 
أجهزتها وعدم االعتماد على 
مؤسسات القطاع اخلاص، مما 
يحمل الدولة أعباء اضافية، 
كما يناقض عددا من الفتاوى 
التي تقدمت بها الهيئة العامة 

الدوسري،  املهندسات فرح 
لولوة املنيفي، دميا العريفان، 
العريفان، عذاري  عائش����ة 
العتيبي، وأسماء اللوغاني.

وأوضح����ت م.العواد أن 
مشاركات دولية سيشهدها 
املؤمتر الذي سيفتتح برعاية 
ايرينا  اليونس����كو  رئيسة 
ديكوف����ا، ورئي����س االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية 
م.عادل اجلار اهلل اخلرافي، 
والذي سيلقي كلمة خاصة 
في املؤمت����ر، كما س����تقدم 
رابطة املهندسات في الكويت 
مش����اركة خاصة تتمثل في 
ع����رض عن دور امل����رأة في 
الترب����وي بالكويت،  العمل 
وستقام جلسة خاصة يرعاها 
الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية وتعرض خاللها 
جهود الصندوق في تأهيل 
وتدريب املهندسني حديثي 
التخ����رج، وذلك ف����ي اطار 
الذهبي  احتفاالته باليوبيل 

لتأسيس الصندوق.
الع����واد: أن  وأضاف����ت 
املؤمت����ر سيش����هد عرضا 
لتج����ارب ناجحة في العمل 
النسائي، حيث ستقدم من 
الكويت الشيخة حصة السالم 
الصباح عرضا عن املشروع 
الوطن����ي »أمتن����ى« والذي 

طالب بوقف نظام التصميم والبناء املعتمد في بعض الوزارات

شددت جمعية املهندسني على ضرورة اعتماد احلكومة

الدويلة: ال يجوز التعاقد مع استشاريني 
عامليني دون ضمان مكتب هندسي محلي

العواد: 20 شخصية كويتية تشارك
في مؤمتر »املرأة في الهندسة« بباريس غدًا

للفتوى والتشريع حول عدم 
جواز العمل بنظام التصميم 
والبناء باملطلق ودون االلتزام 
مبتطلبات قانون املناقصات 

املركزية. 
واوض���ح الدويل���ة : أن 
القرار املش���ار إليه سيعزز 
هيمنة الدولة على االقتصاد، 
ويبعد القط���اع اخلاص من 
العمل بالتوازي مع احلكومة 
لتنفيذ مشاريع التنمية املقرة 
من قبل مجلس األمة والتي 
ذكرت صراحة وجوب قيام 
القط���اع اخل���اص الكويتي 
بتصمي���م وتنفي���ذ ه���ذه 
املشاريع واالشراف عليها، 
وهذه مهمة املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية 
التي حتاول بعض اجلهات 
احلكومي���ة ابعادها وادخال 
مكاتب خارجي���ة بعيدا عن 
االلتزام بالقوانني واألنظمة 
املعمول بها في البالد بحجة 
االس���راع بتنفيذ املشاريع 

التنموية.

أن  تتولى رئاسته، مضيفة 
املشاركات الدولية تتمثل في 
ورشة عمل تشارك فيها كل 
من الرئيسة السابقة لالحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية 
أفريقيا  البيرتو ومن  ماريا 
رئيس����ة مهندسات املنظمة 
األفريقي����ة للهندس����ة ايس 
ايفون، ومن اململكة العربية 
السعودية م. جناة بوحليقة 
رئيسة جلنة املهندسات في 
»أرامكو« السعودية وممثلون 

ملهندسات آسيا.

دعا رئيس هيئة املكاتب 
الهندس���ية  واملؤسس���ات 
العربي���ة والرئيس الفخري 
الحت���اد املكات���ب وال���دور 
الهندسية الكويتية م.مبارك 
الدويلة، احلكومة ومجلس 
األمة ال���ى العمل على وقف 
نظام التصميم والبناء الذي 
يتبع���ه عدد من ال���وزارات 
وفي مقدمتها وزارتا األشغال 
والصحة وبع���ض اجلهات 
الى أن  احلكومية، مش���يرا 
العمل باملطل���ق بهذا النظام 
ال يتوافق مع قوانني مزاولة 
املهنة الهندسية واملادة 14 من 
قانون املناقصات املركزية رقم 

37 لسنة 1964. 
وقال الدويلة في تصريح 
صحافي ان استمرار بعض 
الوزارات واجلهات احلكومة 
واصرارها على مخالفة هذا 
القانون والعمل وفق نظام 
التصمي���م والبن���اء بحجة 
تقصير مدة الدورة املستندية 
الواقع، حيث  أمر يخالف���ه 
التي نفذتها  أغلب املشاريع 
وزارة األش���غال وبع���ض 
اجلهات احلكومية جتاوزت 
مدد التنفيذ واتبعت بأوامر 
وملحقات تغييرية ضاعفت 
من كلفتها وأحلقت أضرارا 

جسيمة باملال العام. 
أنه  الدويل���ة:  واض���اف 
ومبناس���بة مناقشة مجلس 
املناقصات  األم���ة لقان���ون 
املركزي���ة فإنه يدعو رئيس 
وأعضاء اللجنة املالية املكلفة 
الى  القانون  بإعداد مشروع 
تلبية دعوة املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية 
لالس���تنارة برأيها ودراسة 
مقترحها الدراج جلنة املكاتب 

تشارك جمعية املهندسني 
في مؤمتر »املرأة في الهندسة.. 
حتديات وصعوبات«، والذي 
تنظمه جلنة املهندسات في 
االحتاد الدول����ي للمنظمات 
التي   wfeo �����ال الهندس����ية 
الكويت، وينظم  تترأس����ها 
املؤمتر بالتعاون بني االحتاد 
ومنظمة األمم املتحدة للتربية 
والثقاف����ة والعلوم واآلداب 
)اليونس����كو(، وذل����ك في 
الفرنسية باريس  العاصمة 
يوم غد اخلميس  8 اجلاري 
بالتزامن مع االحتفال بيوم 

املرأة العاملي.
رئيسة رابطة املهندسات 
ورئيسة جلنة املهندسات في 
االحتاد الدول����ي للمنظمات 
الهندس����ية م.بشاير العواد 
قالت في تصريح لها: ان هذا 
املؤمتر هو أول نشاط تنظمه 
اللجنة الدولية للمهندسات 
خارج الكويت، وأول مؤمتر 
يعقد بالتعاون بني االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية 
الى  و»اليونسكو«، مشيرة 
الكويت����ي يضم  الوف����د  أن 
نحو 20 ش����خصية كويتية 
منها نحو 8 مهندسات هن: 
عضوتا مجلس إدارة اجلمعية 
البش����ر، م.زينب  م.شيماء 
الري، وعض����وات رابط����ة 

م.مبارك الدويلة

م.حسام اخلرافي

م.بشاير العواد

اجلمعية كّرمت من دعموها خالل مسيرتها منذ إنشائها

املغربي: 350 أخصائي عالج طبيعي من املواطنني
منهم 12 من حملة الدكتوراه و23 في املاجستير

في الع���الج الطبيعي وأن يتم 
االنته���اء من���ه واالبتعاد عن 

عمليات التصعيد.
من جهته أعرب مدير ادارة 
الش���ؤون القانونية د.محمود 
عبدالهادي عن سعادته بتواجده 
في حفل التك���رمي مع أعضاء 
جمعية العالج الطبيعي، وقال 
املهنية  »انها من اجلمعي���ات 
التي تس���عى إلى إقرار حقوق 
منتس���بيها، مؤكدا أن وزارة 
الصحة متعاونة بش���كل دائم 
املتعلقة باملهن  مع اجلمعيات 
الطبي���ة والتمريضية واملهن 

املعينة واملساعدة«.
وأضاف في تصريح له على 
هامش احلفل »اننا لن نتأخر عن 
طلباتهم املشروعة مادامت وفق 
القانون، حيث دائما ما ندرس 
الطلبات ونرصد ان كان لهم حق 
فيها، فإننا عبر تواصلنا معهم 
الديوان نطالب بها، بعد  ومع 
دراستها من الناحيتني اإلدارية 

والقانونية.
وأشار عبدالهادي إلى أن هذا 
التكرمي يأتي كما جرت العادة 
بتكرمي قيادي الوزارة، مشيرا 
الى أن هذا يأتي من باب التعاون 
مع باقي اجلمعيات، التي البد 
وأن نتواجد ك���وزارة الصحة 
وندعمهم، كذلك فإن املعاجلني 
الطبيعيني م���ن الفئات املهمة 
التي تسعى الوزارة دائما الى 
أن توفر لهم العمل حتت ظروف 
صحية جي���دة ليقدموا أقصى 

طاقاتهم.
ومن جانب آخ���ر وفي رد 
عبدالهادي على تساؤل حول 
التي يتم  القضائي���ة  األحكام 
الفت���رة األخيرة  تنفيذها في 
بإس���ناد إدارة مستشفيات أو 
إدارات ألطباء أقاموا دعاوى على 
الوزارة، قال »الوزارة في هذه 
الفترة تقوم باتخاذ إجراءاتها 
القانونية لتنفيذ األحكام، ومنها 
احلكم الذي حصل عليه د.جمال 
الس���لطان وقد قدمت الوزارة 
إشكاال في احلكم وحني ستخرج 
القضاء سيفصل  نتيجته فإن 

إما بالتنفيذ أو وقفه.
حنان عبدالمعبود  ٭

أقام���ت جمعي���ة الع���الج 
الكويتي���ة حفلها  الطبيع���ي 
السنوي حتت رعاية الرئيس 
الفخري للجمعية رئيس احتاد 
كرة القدم الش���يخ طالل الفهد 
والذي أناب عنه الشيخ مشعل 
ط���الل األحمد. وش���هد احلفل 
الذي أقيم بقاعة املؤمترات في 
فندق موڤنبيك املنطقة احلرة 
حضور عدد من القياديني بوزارة 
الصح���ة والعاملني في العالج 

الطبيعي.
أك���د رئيس مجل���س ادارة 
اجلمعية د.ش���اكر املغربي أن 
اجلمعية حرصت في هذا اليوم 
على تكرمي جميع من ساهموا 
في دعمه���ا خالل مس���يرتها 
منذ إنشائها عام 1993، مبينا 
أنه مت تك���رمي أعضاء املجلس 
وال���وزراء الس���ابقني الذي���ن 
توال���وا على حقيب���ة الصحة 
كذلك املسؤولون والقياديون 
م���ن العامل���ني ف���ي الصحة، 
واإلعالميون، واملسؤولون في 
ديوان اخلدمة املدنية، وكل من 
دعم اجلمعية من املؤسس���ات 

املدنية والشركات.
وقال املغربي في تصريح له 
على هام���ش احلف���ل السنوي 
العمل بالع���الج  ان مس���يرة 
الطبيعي ليس���ت بجديدة كما 
أن خريجي املهنة توالوا عليها 
الس���تينيات من  أوائ���ل  منذ 
القرن السابق حيث وصل عدد 
العاملني فيها من املواطنني الى 
350 اخصائيا وهم في ازدياد، 
مش���ددا في الوقت نفسه على 
أهمية دورها الفاعل في القطاع 

الصحي.
وأضاف »اننا نعلن اليوم أن 
الرئيس الفخري للجمعية هو 
الش���يخ طالل الفهد كما كرمنا 
جلنة اإلض���راب الذين نظموا 
عملية اإلضراب، كما مت تكرمي 
الدكتوراه واملاجستير،  حملة 
فهن���اك 12 اختصاصي عالج 
طبيعي م���ن حملة الدكتوراه، 
و23 من حملة املاجستير، مشيرا 
إلى أن هذا يعطي دفعة لألمام، 
واختتم املغربي متمنيا أن يتم 
إقرار الكادر اخلاص بالعاملني 

تكرمي د.معصومة املبارك

العوضي: 4 ماليني لتنفيذ
مبنى العيادات اخلارجية

ملستشفى الصدري
أعلن مدير مستشفى الصدري د.نادر العوضي عن مشاريع صحية 

عدة، سيتم البدء بها في املستشفى خالل الفترة املقبلة، منها 
مشروع التأهيل الرئوي والذي يتم جتهيزه بالكوادر واألجهزة 

الطبية حاليا، كما سيتم افتتاح مبنى العيادات اخلارجية املالصق 
للمبنى اجلديد واملقام بتبرع من خالد الصقر.

وأكد العوضي ان هذا املشروع سيساهم في تطوير اخلدمة املقدمة 
ملرضى القلب في جميع أنحاء الكويت خاصة أن املبنى يعد األول 

من نوعه على مستوى البالد، وأوضح أن تصميم املبنى وجتهيزه 
سيكون على احدث طراز، كما سيقام على مساحه 4000 متر 

مربع، وتبلغ تكلفته 4 ماليني دينار، مشيرا إلى أن هناك مشروعا 
آخر جلسر يربط بني املبنيني القدمي واجلديد، وذلك للتسهيل على 

املراجعني في عملية التنقل.
وقال العوضي: ان املستشفى يستقبل 350 مراجعا يوميا 

في العيادات اخلارجية، وهذا العدد يتنوع بني املرضى اجلدد 
واملترددين، مضيفا أنه يتم إجراء 5000 عملية جراحية داخل 

املستشفى سنويا.
وفيما يخص فريق جامعة ماكغيل الكندية أوضح العوضي انه حاليا 
يتم إعداد تقرير، وهو األمر الذي يتم كل 4 أشهر، حيث يرسل الى 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ويتضمن كل ما يختص 

بأداء الفريق. واختتم تصريحه بأنه جار في الوقت احلالي جتهيز 
جناح شيخان الفارسي ليختص مبرضى فشل عضلة القلب حتت 

إشراف فريق ماكغيل، ويأتي هذا اجلناح بناء على طلبهم واملوضح 
في االتفاقية.
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