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تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

اآل القـنــدي الكــرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

زينـب علـي حافــظ

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

اأرملة املرحوم/ عبدالرحمن عبدالعزيز القندي

وزارة الكـهــرباء واملــــاء
عقد رقم و ك م/ع �ص/ 3599 - 2006 /2007

�شركة اأوالد عبدالعزيز عبداملح�شن الرا�شد

تنويـه لل�سـادة املواطنـني الـكـرام

عدادات  بقراءة  نقوم  باأننا  املواطنني  ال�سادة  انتباه  نلفت 

الكهرباء واملاء يف مناطق حمافظة اجلهراء.

علمًا باأن اأعمال قراءة العدادات تكون يف الأوقات التالية:

الفرتة ال�سباحية:من ال�ساعة 8,00 �سباحًا ,  4,00 بعد الظهر.

لذا لزم التنويه لل�سادة املواطنني حر�سًا من وزارة الكهرباء 

قد  ازعاج  اأي  عن  تعتذر  فاإنها  خدماتها  توفري  على  واملاء 

يت�سبب لهم متمنني منكم التعاون.

مع اأطيب التمنيات

المري: القطاع النفطي بحاجة للجنة برلمانية العجمي: إلى متى يتحمل رجال اإلطفاء تجاوزات سكراب أمغرة
تقدم المعلومات بشفافية عن المشاريع الحيوية

نقابة »الشؤون« تطالب 
العفاسي بتعيين 

وكيل مساعد للعمل

البالول: الدور النقابي 
جزء من المسؤوليات 

البرلمانية الرقابية

طالب رئيس نقابة العاملني 
بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل م.سالم العجمي وزير 
العفاسي  الش����ؤون د.محمد 
بض����رورة س����رعة البت في 
تسكني الوظائف اإلشرافية في 
قطاع العمل وسد الفراغ الذي 
خلفه تقاعد الوكيل املس����اعد 
لشؤون العمل الذي أدى الى 

إرباك احلركة في اإلدارات.
وأع����رب العجم����ي ع����ن 
اس����تغرابه من عدم السرعة 
في ايجاد البديل، السيما انه 
قد مض����ى على تقاعد الوكيل 
املساعد السابق فترة جتاوزت 
الثمانية أش����هر، م����ع العلم � 
كما أوضح ان الوزارة تزخر 
بالكفاءات التي ميكنها القيام 
بذات املهام عن طريق الوكالء 
املساعدين املوجودين أو مديري 
اإلدارات الذين ميتلكون اخلبرة 

الكافية إلدارة هذا القطاع.
التأخير في  وأضاف: »ان 
تعي����ني البدي����ل يعتبر عمال 
غير مب����رر ه����ذا إضافة الى 
انه يش����كل عائقا أمام إجناز 
الكثير من املهام التي تتطلب 
وجود الوكيل املساعد لشؤون 

العمل«.
النقابة في  ومتنى رئيس 
خت����ام تصريح����ه تلبية هذا 
الطلب وعدم االس����تمرار في 
ترك املكان شاغرا ملا في ذلك 
خدمة للصالح العام ولإلدارة 
وتس����كني الوظائف الشاغرة 
حتى يتم القضاء على الترهل 
والفساد اإلداري املوجود في 

هذا القطاع.

أوضح رئيس مجلس إدارة 
نقابة العاملني بالهيئة العامة 
البالول  لشؤون القصر بسام 
انه بعد ان مضت النقابة قدما 
بتحركاتها وخطواتها اإلصالحية 
لتعري املخالفات واملتجاوزين 
فتكون حكما يفصل لها مبيدان 
املواجهة بينها وبني مخالفات 
الهيئة واملتجاوزين ومطاردتهم 
واحدا تلو اآلخر، جند بعض 
النواب يتدخل حلل مش����كلة 
فردية وترك الكم من املشاكل 
واملخالفات واملتجاوزين يلعبون 
وميرحون، وبنينّ البالول ان الدور 
النقابي جزء كبير ال يتجزأ من 
املسؤوليات البرملانية الرقابية 
التي من خاللها  والتشريعية 
يستكمل االستقرار املؤسسي 
بالدول����ة للوصول في ختامة 
القانون ومحاس����بة  لتطبيق 
املتجاوزين واملقصرين وتكون 
دولة مؤسسات حتترم القانون 

وتطبقه. 
وزاد كان األجدر بالنائب بدال 
من الواسطة ان يتقدم بسؤال 
بل أسئلة برملانية عن جميع 
املواضيع التي أتى ليتوسط بها 
للموظف أو ان يتابع ما يقدم 
وتطرحه النقابات من مخالفات 

وجتاوزات.

اشاد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني باالدارة العامة لالطفاء خالد 
العجمي باجلهود التي بذلها اخوانه من رجال االطفاء الذين شاركوا في 
اخماد حريق سكراب امغرة، وقدم الشكر جلميع مراكز االطفاء املشاركة 
في اخماد احلريق على شجاعتهم في مكافحة احلريق واملخاطرة بأرواحهم 

من اجل انقاذ املكان وتطويقه حتى ال تتضرر املنطقة بأكملها.

وقال الى متى يتحمل رجال االطفاء جتاوزات س����كراب امغرة وملاذا 
السكوت على املخالفات اجلسيمة في هذا املكان اخلطر الذي يعد اليوم 
مصدرا رئيس����يا من مصادر الكوارث وملاذا لم يتحرك املسؤولون نحو 
تنظيم هذا املكان ومحاسبة املخطئني من اصحاب الشركات الذين يقومون 

بتخزين املواد دون ضوابط؟!
ايد امني س����ر نقابة العاملني بالشركة الكويتية 
لنفط اخلليج عبدالهادي سالم املري السعي احلثيث 
ألمني سر مجلس االمة النائب دليهي سعد الهاجري 
والنائب خالد الطاحوس لتبنيهما تش����كيل جلنة 
لشؤون القطاع النفطي مناشدا نواب االمة ضرورة 
تش����كيل جلنة برملانية تخت����ص مبتابعة القضايا 

النفطية حتت قبة البرملان.
وقال ان القطاع النفطي هو ركيزة البلد وشريان 
احلياة فيه لذلك ومن منطلق مسؤوليتنا كنقابيني 
وعاملني في هذا القطاع ندعو اجلهات املعنية للحفاظ 
على هذه الثروة مبينا ان ذلك يس����توجب تشكيل 
جلنة برملانية دائمة تتابع وتهتم باملشاريع النفطية 
عن قرب، لتعود عجلة التنمية في السير الى األمام 
واملستقبل الذي يصنع بأيدي العاملني في هذا القطاع. 

واضاف املري سبق لنا ان طالبنا بهذا املطلب امللح لكن لألسف لم يتم 
التعامل معه باجلدية املطلوبة لذا جندد مطالبتنا بذلك والس����يما ان 
بعضا من اعضاء املجلس احلالي ممن لديهم خبرات وافية في هذا املجال 
يدركون اهمية تش����كيل مثل هذه اللجن����ة لتتمكن من جتاوز االخطاء 
الس����ابقة التي وقعت على بعض املشاريع. ودعا املري احتاد البترول 
وصناعة البتروكيماويات الى تبني ودعم هذا املطلب الى جانب النقابة 

ومساندتها بالتنسيق مع اعضاء مجلس االمة حول 
آلية تش����كيل جلنة برملانية في مجلس االمة ملا لها 
من اهمية في دفع عجلة التنمية من جديد والسيما 
بعد الفترة السابقة التي تعطلت فيها بعض املشاريع 
بس����بب احلراك السياس����ي الذي نأمل ان يكون قد 
انتهى مشيرا الى ان الفترة املقبلة حساسة وحتتاج 
الى قرارات ناجحة للنهوض بالتنمية والسير نحو 
االصالح وشدد املري على ضرورة ان يتابع اعضاء 
البرملان قضايا القط����اع النفطي والعاملني فيه عن 
كثب، والسيما العاملني في الشركات الكويتية لنفط 

اخلليج والقضايا احملاطة.
وجدد املري الدعوة الى اعضاء االمة الذين خرج 
بعضهم من رحم هذا القطاع ووصل الى قاعة عبداهلل 
السالم وهم نخبة من الكفاءات ويدركون جيدا معاناة 
العاملني في شركة نفط اخلليج، الفتا الى ان النقابة ستزودهم بجميع 
القضايا لتتم مناقشتها في البرملان، وايجاد حلول ناجحة لها تنصف 
العاملني وتخفف من العبء الواقع على كاهلهم والس����يما االس����تهتار 
بحقوقهم واالمتناع عن منحها لهم، واالرتقاء مبصاحلهم والدفاع عن 
حقوقهم باعتبار انهم اعمدة هذا القطاع الذين يبذلون الغالي والنفيس 

في سبيل احلفاظ على مدخرات البلد.

م. سالم العجمي

عبدالهادي املري


