
الخميس 7 يناير 2010   11محليات
بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وإدارة الجمارك

»الموانئ« تسعى الستكمال إجراءات
تطبيق نظام الربط اإللكتروني ونقل البيانات

نظم تكنولوجيا المعلومات بـ »الدفاع« تقيم 
دورة تدريبية في تصميم صفحات اإلنترنت

انتهت وزارة الدفاع ممثلة في إدارة نظم تكنولوجيا 
املعلومات بالتعاون مع معهد الشال من تنفيذ دورة 
تدريبية لتلقني عدد من منتسبي الوزارة اخلبرات 
املتعلقة بتصميم صفح����ات اإلنترنت، وتأتي هذه 
الدورة ضمن ما تقوم به إدارة نظم املعلومات لتحديث 
مهارات منتسبيها ومتاشيا مع التطورات احلديثة 
في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولتطوير أداء 
املوظفني مبا يسهم في زيادة اإلنتاجية ويساعد على 
مواكبة اخلطط التنموية التي تسعى إليها الدولة.

إلى ذلك، قال املدير التنفيذي ملعهد الشال يسري 
احمد سعيد ان وزارة الدفاع سبق ونظمت عدة دورات 
متخصصة بالتعاون مع املعهد، الفتا في الوقت ذاته 
الى ان وزارة األشغال ومنذ فترة حترص على تلقني 
اعداد من منتس����بيها دورات متخصصة، مؤكدا ان 
هذه الدورات إجبارية، خصوصا الرخصة الدولية 
للحاس����وب، موضحا ان هذه الدورة احد ش����روط 
الترقي الوظيفي في وزارة األشغال، وأشار الى ان 
وزارة الدفاع بصدد تنفيذ دورات اخرى خاصة بعد 
تقدمي مناقصة لهذه الدورات وحصول معهد الشال 
على هذه املناقص����ة، الفتا الى ان الدورات اجلديدة 
ستتعلق بتلقني مبادئ اإلنترنت مبا ميكن العاملني 

في هذه الوزارة احليوية عل����ى التواصل فيما بني 
العاملني بها عبر احلاسوب.

وأكد ان الدورات التدريبية ليست من الكماليات 
كما يعتقد البعض وامنا من األساسيات في املرحلة 
احلالية، خاصة ان خريجي اجلامعات يكون حتصيلهم 
العلمي بعيدا عن الواقع العملي الى جانب ان معظم 
اجلامعات ال تلقن املواد التي تؤهل خريجيها لاللتحاق 
بأعمالهم ويتمكنون م����ن ترجمة علمهم في الواقع 
العملي، مشيرا الى ان ميزة الدورات التي تتنوع في 
مدتها بني ايام وحتى اشهر متنح الدارسني فيها اخلبرة 
العملية والعلمية بصورة تخدم أعمالهم وتدفعهم 
الى التمي����ز واالرتقاء الوظيفي، مضيفا ان ما مييز 
الدورات تلك انها تعطي العلم بصورة عملية ومبا 

ميكن الدارسني من الولوج في سوق العمل.
واكد ان مستقبل العلم لن يكون من خالل اجلامعات 
املعمول بها حاليا وامنا من خالل دورات مكثفة او من 
خالل التعليم عن بعد. وأشار سعيد الى ان املؤسسات 
االحترافية خاصة الوزارات والبنوك أضحت تولي 
الدورات التخصصية املركزة قيمة كبيرة وحترص 
على ان يلقن من فيها مثل هذه الدورات بل تشترط 

في التعيينات اجلديدة مثل هذه الدورات.

لجنة النفط في »المهندسين«: نعمل لرفع 
الظلم عن مستحقي التسكين على الدرجة 17

عريقات: منظمة الهجرة الدولية تقيم
ورشة عمل حول قضايا االتجار بالبشر 11 الجاري

املعلومات تقوم حاليا بإدخال 
التعدي���الت املطلوبة بناء على 
مالحظات اإلدارات وذلك متهيدا 
إلجناز املش���روع وفقا ألسس 

علمية وإجرائية سليمة.
وق���ال ان إمتام املش���روع 
املأمول سيتيح إجناز  بالشكل 
املعامالت واملراسالت واإلجراءات 
البيانات بني  التشغيلية ونقل 
اإلدارت بشكل متناسق وسريع 
ويوف���ر اجله���د والوقت على 

مختلف اجلهات املشاركة.
وأثنى املطيري على اجلهد 
الذي تبذله املؤسس���ة  الكبير 
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات وادارة اجلمارك من 
اجل تطبيق النظام، مضيفا أن 
املؤسسة تخطط لتنظيم دورات 
تدريبية مكثفة ملوظفي املؤسسة 
من اجل تعلم كيفية تطبيق نظام 
الرب���ط اإللكترون���ي والتدرب 
على كيفية التشغيل ومعاجلة 

املشكالت التي قد تواجههم.

اعلنت جلنة مهندسي القطاع النفطي في جمعية 
املهندسني انها بصدد رفع عدد من القضايا الفردية 
وبصفة املهندسني الشخصية حول قضية عدم تسكني 
كبير املهندسني على الدرجة 17 الذين متت ترقيتهم 
قبل سنة من تاريخ صدور القرار رغم ان قرار الوزير 

يشمل جميع املهندسني املستحقني لهذا التسكني.
ودعت اللجنة املهندسني العاملني في القطاع النفطي 
الراغبني في رفع دعاوى فردية الى مراجعتها علما 
انها سترفع هذه الدعاوى على نفقتها، وذكرت اللجنة 

انها نأت بنفسها في املاضي عن رفع الدعوى حتى ال 
يكون هناك اي تضارب بني جهودها وجهود اآلخرين 
في هذا املجال، حيث نصح املستشارون القانونيون 
بذلك وانها اليوم تفت����ح الباب على مصراعيه لكل 
الزمالء املهندسني الراغبني في رفع قضايا الى التقدم 
من خاللنا لرفع هذه القضايا ألننا نرى ان التسكني 
على الدرجة 17 حق جلميع املهندسني الذين تنطبق 
عليهم الش����روط وان ترقيتهم السابقة ال عالقة لها 

مبوضوع القرار.

قالت القائ����م بأعمال املنظمة 
الدولي����ة للهج����رة بالوكالة في 
الكويت امي����ان عريقات امس ان 
املنظمة ستقيم ورشة عمل العضاء 
السلطة القضائية في الكويت حول 
قضايا االجتار بالبشر خالل الفترة 

من 11 وحتى 13 اجلاري.
ل� »كونا« ان  وقالت عريقات 
الورشة ستكون حتت رعاية نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
القانوني����ة ووزير العدل ووزير 
االوقاف والش����ؤون االس����المية 
ورئيس مجلس ادارة معهد الكويت 
القضائية والقانونية  للدراسات 

املستشار راشد احلماد.
واشارت الى ان الورشة تهدف 

الى دعم جهود احلكومة الكويتية 
ح����ول قضايا االجتار بالبش����ر 
وتعقد بالتعاون مع معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية.

واضافت ان السفارة الهولندية 
في الكويت هي التي متول عمل 
هذه الورش���ة التي تس���تهدف 
مشاركة نحو 20 قاضيا ومدعيا 
عاما مش���يرة الى انها ستكون 
باشراف ثالثة من خبراء املنظمة 

الدولية للهجرة.
واعربت عريقات عن االمل في 
ان تعكس ورشة العمل دور الكويت 
اجلاد في البحث والعمل على ايجاد 
احللول وتخطي العقبات للتحديات 
اخلاصة مبواضيع االجتار بالبشر 

مهما اختلفت مسمياتها او تعددت 
أشكالها.

وقالت انه����ا تهدف كذلك الى 
تزويد املش����اركني م����ن أعضاء 
السلطة القضائية في الكويت بآخر 
واحدث القوانني الدولية والقضايا 
العاملية اخلاصة بقضايا االجتار 

بالبشر.
الورش����ة تأتي  ان  وذك����رت 
لتسهم في تعزيز جهود احلكومة 
الكويتية املتواصلة ملكافحة االجتار 
بالبش����ر اضافة الى انها تنسجم 
الرامية  مع توجهات احلكوم����ة 
الدولية  املنتديات  للمشاركة في 
واالقليمي����ة اخلاص����ة مبكافحة 

ظاهرة االجتار.

الرب���ط اإللكتروني ملش���اريع 
امليكن���ة. وتاب���ع »لق���د قامت 
املؤسسة بالعديد من االختبارات 
الفرعية وشملت  على أنظمتها 
جميع إدارته���ا، وعليه مت اخذ 
املالحظات من كل إدارة على حدة 
حتى يتم األخذ بها خالل تنفيذ 

مشروط الربط اإللكتروني«.
وأوضح املطيري أن إدارة نظم 

املوانئ  أعلن���ت مؤسس���ة 
الكويتية أنها تسعى الستكمال 
مشروع الربط اإللكتروني بني 
النظام اآللي للموانئ والنظام 
اآللي ل���إدارة العامة للجمارك 
بالتنسيق والتعاون مع اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
وذلك في إطار خطتها لتطوير 
وحتديث نظم العمل بتس���هيل 

اإلجراءات.
إدارة نظ���م  وق���ال مدي���ر 
املعلوم���ات س���عد املطيري ان 
العمل مستمر على قدم وساق 
من أجل إجناز املش���روع بدقة 
كبي���رة وعناية فائقة ملا ميثله 
من أهمية كبرى لتطوير آليات 
العم���ل املتبعة في املؤسس���ة 

وحتديثها. 
واضاف أن املؤسسة تواصل 
اجتماعاتها م���ع اإلدارة العامة 
للجم���ارك واجله���از املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات من اجل 
إجناز املش���روع والذي يشمل 

ال���وزراء للش���ؤون القانونية 
العدل ووزير األوقاف  ووزير 
الذي  والش���ؤون االس���المية 
كل���ف ب���دوره وكي���ل وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
الف���الح باس���تقبال  د.ع���ادل 
رؤساء الوفود نظرا الرتباطه 
القرآن  بحضور حفل مسابقة 
الك���رمي حتت رعاي���ة صاحب 
السمو األمير حفظه اهلل وذلك 
لتقدمي شكرهم على استضافة 
الذي  الكويت له���ذا االجتماع 
يأتي ضمن سلسلة االجتماعات 
التنس���يقية ألجهزة الزكاة في 
التعاون اخلليجي من  مجلس 
اجل حتقيق التعاون والتكامل 
إليه دول مجلس  الذي تسعى 

التعاون في شتى املجاالت.
من جانبه، أثنى وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية على 
جهود اجهزة الزكاة في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
في عملها على حتقيق التعاون 
املثمر في كل ما يتعلق بالزكاة 
متمنيا له���م � نيابة عن نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
العدل ووزير  القانونية وزير 
األوقاف والش���ؤون االسالمية 
رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة 
املستشار راشد احلماد � طيب 

االقامة في بلدهم الكويت.
وفي خت���ام االجتماع قدم 
مدير عام بيت ال���زكاة الهدايا 
التذكاري���ة لرؤس���اء الوفود، 
كما استمع اعضاء الوفود الى 
عدد من جتارب البيت في نظم 
املعلومات والنشاط اخلارجي 
وتنمي���ة املوارد ث���م اختتموا 
لقاءهم بجولة في مبنى البيت 

اجلديد في جنوب السرة.

إل����ى أن »الكيكة« مت توزيعها 
بينهم لذلك ال يريدون للنقابات 
الدخول وسطه مشيرا الى أن 
ما ح����دث من املجلس خطيئة 
لتصويته على قانون مخالف 

لالتفاقيات الدولية.
وبدوره أكد أمني السر املساعد 
لالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت وليد املجني على أن 
قانون العمل االهلي من القوانني 
التي طال انتظارها حيث انه 
لم يعدل منذ 46 عاما مش����يرا 
الى أنه من اهم القوانني التي 
يجب أن يراعى فيها التطورات 
الدولية  العاملية واالتفاقيات 
الكويت  املصدقة عليها دولة 
خاص����ة فيما يخ����ص حقوق 
االنسان، ونظام الكفيل والعقود 
واحلريات النقابية وجمعيات 

النفع العام.
وأشار الى أن القانون اجلديد 
جاء ناقصا وغير موائم لقانون 
العم����ل الدولي في العديد من 
املواد وكان م����ن األجدر على 
احلكومة االطالع على القانون 
الدولي ووضع مالحظاتها مبا 
يتناسب مع التركيبة السكانية 
احلالي����ة من خ����الل متابعة 
البن����ود الناقصة في القانون 
القدمي واستكمالها في القانون 

اجلديد.
وأشار الى أن قانون العمل 
االهلي لم يختلف عن القانون 
القدمي والتغييرات التي جاءت 
في القانون كانت محدودة، ولم 
يأت القانون بقرارات ذات ثقل 
العام����ل والكفيل  تفصل بني 
أو تنظ������م أوض��اع الع��مالة 
املنزلي����ة، أو ق����رارات حتمي 
حقوق اإلنسان الى جانب عدم 
إنصاف املنظمات النقابية في 
تعدد االحتادات حسب ما جاء 
الدولي رقم  العمل  في قانون 

87 مادة رقم 5.
ووجه املجني الدعوى الى 
احلكوم����ة لتض����ع يدها بيد 
االحتاد الوطني من أجل العمل 
على تطبيق القانون بش����كله 
الصحيح وع����دم التفرقة بني 
املنظمات النقابية داخل دولة 

املؤسسات والقانون.

أسامة أبو السعود
أكد سكرتير االحتاد الوطني 
لعم����ال الكويت أنور الداهوم 
أن االحتاد الوطني لن يصمت 
عن حقه في املطالبة بإشهاره 
واالعتراف بهذا اإلشهار من قبل 
الدولة، مؤكدا على أن االحتاد 
سيس����تغل كل السبل املتاحة 
أمامه من أجل اكتساب هذا احلق 

املشروع.
وأشار خالل مؤمتر صحافي 
امس االول مبقر االحتاد بالعدان 
ال����ى أن ما حدث بحق االحتاد 
الوطني ونقاباته يعد جرمية 
بحق املنظمات النقابية معتبرا 
مشاركة السلطة التشريعية في 
ذلك جرمية كبرى لذلك سيجمع 
تواقيع عدد من النواب من أجل 
إعادة النظر فيه مؤكدا على أن 
االحتاد سيقدم شكوى دولية إن 
لم يحصل على حقة املسلوب، 
خاصة بعدم����ا علم أن قانون 
العمل االهلي اجلديد مت ترجمته 
بطريقة مخالفة للحقيقة ليقدم 
الى احملاف����ل الدولية على أنه 
متت صياغته بطريقة ال يوجد 
بها أي مخالفة وطبقا للمواثيق 
واالتفاقيات الدولية التي وقعت 

عليها الكويت.
وبدوره تساءل نائب رئيس 
االحتاد عجمي املتلقم الى متى 
يتم جتاهل االتفاقيات الدولية؟! 
مشيرا الى أن القانون جتاوز 
االتفاقي����ات وخرقه����ا رغ����م 
التصديق عليها مما يؤكد عدم 

اطالع األعضاء عليها.
وأشار الى أن ممثل منظمة 
العم����ل الدولية أكد أن قانون 
العم����ل األهل����ي اجلديد عليه 
العديد من املالحظات مشيرا 
الى أن السبب الرئيسي وراء 
تعليق الرياضة الكويتية هو 
عدم احترام االتفاقيات الدولية 
لذا نؤك����د أن االحتاد الوطني 
لن يظ����ل صامتا عن حقه في 
االعتراف به وسيلجأ الى جميع 

األطراف لالعتراف به.
وبدوره حتدث عضو قوى 
11/11 ناصر الشليمي معبرا عن 
س����عادته في االحتاد الوطني 
مشيرا الى أنه مقر األحرار ألن 

املنظمات الدولية.
وأك����د على ان م����ا يحدث 
م����ع االحتاد الوطني مس����ألة 
ش����خصانية لذلك لن يصمت 
الوطني ع����ن حقه  االحت����اد 

وسيطالب به دوليا.
وبدوره أك����د رئيس نقابة 
املوانئ الكويتية علي السكوني 
على ان األبواب جميعها أغلقت 
لذلك سيلجأ االحتاد الى القضاء 
الكويتي ثم سيذهب الى أبعد 
من ذلك س����يذهب الى منظمة 
العمل الدولية وسنحمل وزير 

الشؤون هذه املسألة.
ودعا نائب رئيس الطيران 
املدني فيصل بورسلي الى فتح 
االتصال مع جمي����ع اجلهات 
واحملاول����ة م����رة ثاني����ة مع 
احلكوم����ة واملجلس واالحتاد 
العام من أجل تطبيق االتفاقيات 
الدولية مشيرا الى أن احترام 
االتفاقي����ات الدولي����ة احترام 

للكويت وأهلها.
وبدوره قال فايز النشوان 
ان الكوي����ت خالفت املادة 106 
اخلاصة بتش����كيل االحتادات 
مؤكدا أن السبب وراء الوقوف 
النقاب����ات وضد االحتاد  ضد 
الوطني ه����و خوف احلكومة 
م����ن أن تفقد مبدأ املبادرة وال 
تستطيع أن تسيطر على االحتاد 

باملال واملناصب السياسية.
وأرجع النشوان عدم قبول 
االحتاد الوطني واالعتراف به 

الى الكويت بطريقة غير شرعية 
متمنيا االلتزام بالقوانني الدولية 

وعدم التحايل عليها.
ووجه عض����و 11/11 مطلق 
ال����ى وزير  العبيس����ان نقدا 
الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي لعدم اشهار 
الوزارة العدي����د من النقابات 
وجمعي����ات النفع العام داعيا 
الى حل تلك اإلشكالية من خالل 
ب����ني جمعيات  تدافر اجلهود 
النفع العام والنقابات من أجل 
أن تكون قوة واحدة تقف ضد 

العبث الذي يحدث.
ودعا الق����وى النقابية الى 
النزول الى الش����ارع ليعرف 
الن����واب ف����ي  آراء  الن����اس 
قضاياهم، ليتم تعريتهم أمام 
الشارع الكويتي ووضع خطة 
عمل واالجتاه من خاللها الى 

له مواقف مش����رفة في العمل 
ملصلحة املواطنني.

وأش����ار ال����ى أن احلكومة 
وقع����ت الكثير من االتفاقيات 
الدولية وعند توقيعها لم تدرس 
تلك االتفاقيات ومدى مالءمتها 
الداخلية من عدمه  ألوضاعها 
ووقعت وهي ال تدري على أي 
شيء وقعت وهل تقوم بتنفيذ 
هذه االتفاقي����ات التي وقعت 

عليها أم ال.
وأضاف عندما تقوم الدولة 
اتفاقي����ة دولية يتم  بتوقيع 
تطبيقه����ا »جبرا« بدون رضا 
أنه����ا قامت  احلكوم����ة طاملا 
الى  بالتوقيع عليها مش����يرا 
الكويتية وقعت  أن احلكومة 
على اتفاقية حقوق اإلنس����ان 
التمييز  واتفاقية مناهض����ة 
العنصري وعقب التوقيع على 
االتفاقيات الدولية تعطى الدولة 
مدة 4 سنوات من أجل تكييف 
قوانينها على تلك االتفاقيات 

الدولية.
وأشار الى أن االحتاد الدولي 
أعطى للحكومة 3 سنوات من 
أجل تعديل أوضاعها وأعطاهم 
مسودة القانون لكن لم نر إال 
الكل  تسويفا ومماطلة واآلن 

يتبادل االتهامات.
وأشار الى أن القاعدة املتبعة 
االن هي إعط����اء وصف غير 
حقيق����ي للحالة املوجودة في 
البلد كأن يقولوا إن البدون أتوا 

اختتم امس االجتماع السابع 
لرؤساء االجهزة املسؤولة عن 
الزكاة ب���دول مجلس التعاون 
ل���دول اخللي���ج العربية الذي 
الكويت ممثلة في  استضافته 

بيت الزكاة.
وقد عقدت اجللسة اخلتامية 
لالجتماع برئاسة مدير عام بيت 
الزكاة عبدالق���ادر العجيل في 
مبنى بيت ال���زكاة الكائن في 
جنوب السرة حيث مت استعراض 
جتربة البيت ف���ي إدارة تبرع 
س���مو رئيس احلرس الوطني 
العلي لألسر  الش���يخ س���الم 
املستحقة واس���تخدام شبكة 
االنترنت للتس���هيل عليها في 
تقدمي طلب االستفادة من التبرع، 
كما اس���فر االجتماع عن بيان 
ختام���ي تضمن عدة توصيات 

وقرارات منها:
� اعتم���اد اخلطة التدريبية 
الثانية لعام 2010- املشتركة 

2011 مع دراسة موضوع التأهيل 
والتدريب للحصول على شهادات 
تخصصية بالزكاة على مستوى 

الدبلوم.
� تأكيد املشاركني على اهمية 
االعالم والتوعية بفريضة الزكاة، 
وانشطة وبرامج كل جهاز، كما 
مت التأكيد على أن يقوم كل جهاز 

بتفعيل ذلك مبا يراه مناسبا.
� التنسيق مع البنك االسالمي 
للتنمية لالستفادة من برامج 
البنك لدع���م وتطوير أجهزة 
الزكاة من خالل مذكرة تفاهم 

في هذا اخلصوص.
� اعتماد مقترح جائزة لإبداع 
للعامل���ني في أجه���زة الزكاة، 
وذلك من أجل االرتقاء بقدرات 
ومهارات العاملني بهذه االجهزة 

مما ينعكس ايجابيا على دور 
األجهزة في أداء مهامها واالهداف 
التي تسعى لتحقيقها، كما مت 
تكليف جلنة لتدريب املشترك 
بوضع مسودة الئحة متكاملة 
للجائ���زة تتضم���ن االهداف 
والشروط والتحكيم واجلوائز 

ودورية اعالنها.
� تأكيد املشاركني على اهمية 
اس���تخدام الوس���ائل احلديثة 
للتواصل مع املتعاملني مع اجهزة 
الزكاة خاصة في مجال االنترنت 
مما يحقق سرعة تقدمي اخلدمة 
للمس���تحقني بأقل قدر ممكن 
من االخط���اء ووفق معلومات 
دقيقة، كما مت التأكيد على الربط 

اآللي مع مؤسسات الدولة ذات 
العالقة للحصول على البيانات 
واملعلومات اخلاصة باملتعاملني 
مع اجهزة الزكاة للتسهيل عليهم 

في تقدمي املستندات الالزمة.
وفي نهاية اجللس���ة تقدم 
الوف���ود املش���اركة  رؤس���اء 
الش���كر للكويت على  بجزيل 
استضافتها لالجتماع السابع 
لرؤساء االجهزة املسؤولة عن 
الزكاة ب���دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية كما طلبوا 
من رئيس االجتماع مدير عام 
بيت الزكاة عبدالقادر العجيل 
أن يرفع نيابة عنهم برقية شكر 
وتقدير لسمو رئيس احلرس 

العلي  الوطني الشيخ س���الم 
على مبادرته السخية متضمنة 
الدعاء هلل تعالى بأن يتقبلها 
ويجعلها في ميزان حس���ناته 
وان مين عليه بالشفاء العاجل 
آمل���ني ان تكون ه���ذه املكرمة 
اسوة حسنة للميسورين في 
جميع دول املجلس، كما رحبوا 
بالدعوة التي تقدم بها د.محمد 
الش���ؤون  إدارة  القطان مدير 
الدينية بوزارة العدل والشؤون 
االس���المية مبملك���ة البحرين 
الستضافة االجتماع املقبل في 

مملكة البحرين.
وقام رؤساء الوفود املشاركة 
بزيارة لنائ���ب رئيس مجلس 

أنور الداهوم

سعد املطيري

جانب من االجتماع السابع لرؤساء األجهزة املسؤولة عن الزكاة في دول »التعاون«

جانب من املشاركني في الدورة التدريبية

شكروا الشيخ سالم العلي على تبرعه السخي وأملوا أن يكون أسوة حسنة للميسورين في »التعاون«

بيت الزكاة اختتم االجتماع السابع لرؤساء أجهزة »التعاون«: 
اعتماد الخطة التدريبية الثانية 2011/2010 وجائزة لإلبداع

فزعة نقابية دعمًا إلشهار االتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ونقاباته

الداهوم: سنتقدم بشكوى دولية
إن لم نحصل على حقوقنا المسلوبة

المجنـي: قانون العمل األهلـي من أهم القوانيـن التي طال انتظارهـا حيث انه لم يعدل منـذ 46 عاماً 

يجب مراعاة التطورات العالمية واالتفاقيات الدولية المصدقة عليها الكويت خاصة فيما يتعلق بحقوق اإلنسـان

»االئتالف« تستحوذ على مقاعد نقابة نفط الكويت
حصدت قائمة االئت���الف جميع مقاعد مجلس 
االدارة لنقابة العاملني بشركة نفط الكويت للدورة 
النقابية احلالي���ة 2010 � 2012، وحصلت القائمة 
العمالية على مجم���وع اصوات التزام بلغت 606 
اصوات، ف���ي حني حصلت قائم���ة االئتالف على 

مجموع اصوات التزام بلغت 932 صوتا.
ومت اعالن النتائ���ج النهائية صباح امس بعد 
اشراف احتاد عمال البترول على االنتخابات التي 

جرت مساء امس، وفيما يلي النتائج النهائية:
1 � احمد سلطان احلمادي � 1836 صوتا.
2 � عبداهلل خالد الزعبي � 1802 صوت.
3 � جاسم محمد الناصر � 1765 صوتا.

4 � م.فيصل احمد الكندري � 1764 صوتا.
5 � م.مشاري احمد الكندري � 1731 صوتا.

6 � احمد عبداحلميد الفيلكاوي � 1726 صوتا.
7 � وليد خالد الرشيد � 1702 صوت.

8 � م.سيف سعد الرشيدي � 1683 صوتا.
9 � فالح سعد العازمي � 1669 صوتا.

10 � فهد مفلح القحطاني � 1668 صوتا.
11 � فالح الفي العازمي � 1648 صوتا.

12 � ناصر سالم املطيري � 1620 صوتا.
13 � حسن علي دشتي � 1594 صوتا.

14 � عبداهلل فدغوش الهاجري � 1563 صوتا.
15 � مجيد سيد محمد املوسوي � 1542 صوتا.


