
محلياتاالربعاء  28  ابريل  2010   4

جامـعة الكويـت - كلية احلقوق
للعام اجلامعي 2011/2010

تعلن كلية احلقوق بجامعة الكويت عن

حاجتها ل�سغل وظائف اأع�ساء هيئة التدري�س بدرجة اأ�ستاذ 

اأو اأ�ستاذ م�ساعد اأو مدر�س للعام اجلامعي 2011/2010

وذلك يف التخ�ص�صات التالية:

اأواًل: ق�صم القانون اخلا�ص:

پ تخ�ص�ص القانون التجاري. پ تخ�ص�ص القانون املدين.   

پ تخ�ص�ص قانون املرافعات.

ثانيًا: ق�صم القانون اجلزائي:

پ تخ�ص�ص قانون اجلزاء.

ثالثًا: ق�صم القانون الدويل:

پ تخ�ص�ص القانون الدويل اخلا�ص. پ تخ�ص�ص القانون الدويل العام.  

رابعًا: ق�صم القانون العام:

پ تخ�ص�ص مالية عامة. پ تخ�ص�ص القانون العام )د�صتوري واإداري(. 

املتطلبات:

اأن يكون  املتقدم للوظيفة حا�صاًل على دكتوراه الفل�صفة ).Ph.D( اأو ما يعادلها من جامعة معتمدة.  - 1

اأن يكون املتقدم حا�صاًل على معدل تراكمي ال يقل عن جيد جدا من �صهادة البكالوريو�ص اأو ما يعادلها   - 2

جلميع الدرجات العلمية املطلوبة.

اأن يكون لدى املتقدم اأبحاث من�صورة يف جمالت علمية وعاملية حمكمة باللغة العربية واالجنليزية اأو   - 3

اللغة الفرن�صية.

اإجادة اللغة العربية واالإجنليزية اأو اللغة الفرن�صية.  - 4

يف�صل اأن يكون لدى املتقدم خربة تدري�صية ال تقل عن �صبع �صنوات يف جامعات معتمدة.  - 5

يتم تقدمي الطلبات مرفقة ب�صورة من االإعالن ومنوذج طلب �صغل وظيفة ع�صو هيئة تدري�ص وثالثة 

خطابات تو�صية يف موعد ال يتجاوز �صهر من تاريخ ن�صر هذا االإعالن وذلك ابتداًء من 28 /4/ 2010، 

وتر�صل اإىل العنوان التايل:

اإدارة �صوؤون اأع�صاء الهيئة االأكادميية - ق�صم تعيينات اأع�صاء هيئة التدري�ص - جامعة الكويت - 

اخلالدية - قطعة )3( - �صارع الفردو�ص - دولة الكويت

منوذج طلب �صغل وظيفة ع�صو هيئة تدري�ص متوفر عرب املوقع االلكرتوين

http://www.kuniv.edu/ku/downloads/index.htm

د.موضي احلمود

مريم بندق
قالت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
انها س���تعلن تفاصي���ل املزايا 
املالية لالخصائيني االجتماعيني 
والنفسيني والعاملني في الوظائف 
التعليمية املساندة من الكويتيني 
التي اقرها مجلس الوزراء لهم 
فور إبالغها بها من ديوان اخلدمة 
املدنية ضمانا للدقة. واضافت 
الوزيرة احلمود في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« اما بخصوص 
زي���ادة بدل الس���كن للمعلمني 
الوافدي���ن فق���د مت تقدمي طلب 
بذلك الى مجلس اخلدمة املدنية 

مش���يرة الى ان البدل سيبحث 
ضمن حزمة واحدة تشمل جميع 
البدالت املقترحة واملرفوعة الى 
املجلس اخلاصة بالوافدين في 
جلسة واحدة ستعقد للنظر في 
كل ذلك. الى ذلك اعتمدت الوزيرة 
احلمود تشكيل فرق عمل ملتابعة 
تنفيذ وحتدي���ث بيانات موقع 

الوزارة على شبكة االنترنت.
والقرار رقم )وت/و/24233( 
الصادر بتاريخ 2008/3/6 بشأن 
تشكيل فرق عمل ملتابعة وتنفيذ 
وحتديث بيانات موقع الوزارة 
على شبكة االنترنت وبناء على 

ما تقتضيه مصلحة العمل.

نص القرار على:
أوال: تش���كيل فريق���ي عمل 
برئاسة د.خالد الرشيد � الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات 
يتوليان تنفيذ ومتابعة وحتديث 
بيانات موقع الوزارة على شبكة 
االنترن���ت، وذلك عل���ى النحو 

التالي:
حتدي���د مس���ؤولية تنفيذ 
ومتابعة وحتديث بيانات موقع 
الوزارة على ش���بكة االنترنت 

وذلك على النحو التالي:
العمل األول: برئاسة  فريق 
مدير عام مركز املعلومات هناء 
الشراح وعضوية كل من التالية 

أسماؤهم: منى الصالل، لطيفة 
العجيل، رقية غلوم، طلق الهيم، 
العمر، بدرية اخلالدي،  يسرى 
مرمي علي هدهود، أنوار جاسم 

احلسيني
ثانيا: مهام الفريق األول:

1 � يتول���ى املدير العام لكل 
منطقة تعليمية متابعة وتنفيذ 
وحتديث بيانات موقع الوزارة 

على شبكة االنترنت.
2 � التنسيق مع جميع اجلهات 
في ال���وزارة وتزوي���د اللجنة 
بالقرارات والبيانات التي فيها 
فائدة للجمهور سواء في الوزارة 
أو خارجها الدخالها في االنترنت. 

الثاني: برئاس���ة  العمل  فريق 
مراقب الدعم التقني والتشغيل 
م.انعام اجلن���اع وعضوية كل 
التالية أس���ماؤهم: شيخة  من 
أحم���د القم���الش، جميلة فرج 
النويعم، لطيفة منصور بوحيمد، 
زهرة علي كلندر، وفاء الهندي، 
منال بدر بوقماز، سلمى محمد 
العكاري، ندى جاسم الصانع، 
مسعود مشعل العنزي، شيخة 
أحمد الكوح، وحيد رضا هاشم، 
بشاير محمد صادق، أحمد أبو 

الفتوح
ثالثا: مهام الفريق الثاني:

1 � يتول���ى الفري���ق متابعة 

وحتديث بيانات موقع الوزارة 
على شبكة االنترنت.

2 � يتول���ى ضب���اط اتصال 
او  الوكالء املس���اعدين  مكاتب 
املتابعة  القطاع مهام  من ميثل 
والتنس���يق مع ادارات القطاع 
وتزويد رئيس الفريق بالبيانات 

الالزمة.
3 � اعتم���اد أي بيان���ات أو 
معلومات لم يصدر بشأنها قرار 
رسمي من الوزارة قبل ادخالها � 

من الوكيل املساعد املختص.
أسلوب عمل الفريقني:

1 � يقدم الفريقان تقريرا فتريا 
عن اعماله كل ثالثة اشهر للرئيس 

)الوكي���ل املس���اعد للتخطيط 
واملعلومات( متضمنا االجنازات 
والتوصيات واملقترحات لرفعه 

لوكيل الوزارة.
2 � يعقد الفريقان اجتماعاتهما 

خارج اوقات الدوام الرسمي.
رابعا: يصرف لرئيس اللجنة 
واعضائها مكافأة مالية قدرها 

150 عن كل شهر مزاولة.
القرار  خامس���ا: يعمل بهذا 
اعتبارا من تاري���خ 2010/3/21 

حتى تاريخ 2011/3/20.
سادس���ا: على جميع جهات 
العل���م والعمل  االختص���اص 

مبوجبه.

الحمود لـ »األنباء«: زيادة بدل سكن المعلمين
والمعلمات الوافدين تعتمد ضمن حزمة واحدة للبدالت األخرى

سأعلن تفاصيل المزايا المالية لإلخصائيين االجتماعيين والعاملين بالوظائف التربوية المساندة من الكويتيين فور إبالغي بها من »الديوان«

»الصحة«: لجنة دائمة إلعداد تقديرات
مشروع الميزانية وبرنامج عمل الحكومة

على مستوى األبواب اخلمسة 
والبرامج.

7 � عرض املالمح الرئيسية 
على معالي الوزير والسيد وكيل 
الوزارة والسادة وكالء الوزارة 
املس���اعدين ومديري املناطق 

الصحية ملناقشتها.
8 � دعوة السيد وكيل الوزارة 
املساعد للشؤون املالية معالي 
وزير الصحة والس���يد وكيل 
ال���وكالء  ال���وزارة والس���ادة 
املس���اعدين والس���ادة مديري 
املناطق الصحية ملناقشة املالمح 

الرئيسية ملشروع امليزانية.
9 � إجراء التعديالت الالزمة 
واملطلوبة على املش���روع بعد 

املناقشة.
10 � طباعة مشروع امليزانية 
على مستوى األبواب اخلمسة 

واجلداول الرئيسية.
11 � إرس���ال املش���روع الى 
وزارة املالية واملتابعة باملناقشة 
واستكمال املستندات التي تطلب 

من وزارة املالية.
12 � إدخال مشروع امليزانية 
باألبواب اخلمسة على احلاسب 
اآللي )النظم املالية املتكاملة(.

13 � توزيع املخصصات املالية 
على جميع مراكز الوزارة بعد 

صدور قانون ربط امليزانية.
14 � متابعة تنفيذ االعتمادات 
م���ع مراك���ز ال���وزارة وإجراء 
التعديالت واملناقالت على أبواب 

امليزانية خالل السنة املالية.

القي���ام باإلعمال  املادة األولى 
التالية:

1 � إع���داد وطباع���ة تعميم 
مشروع امليزانية وتوزيعه على 

جميع مراكز الوزارة.
� تلقي االستفسارات من   2
مراكز الوزارة والرد عليها وعقد 
االجتماعات مع مسؤولي املراكز 
إلى كيفية تسجيل  لتوجيههم 
الفعلية من بنود  االحتياجات 
اآلالت واملع���دات والتجهيزات 
واألثاث وغيرها لس���د النقص 
واستبدال ما قد يكون غير صالح 
التوسعات  لالستخدام وكذلك 

واالفتتاحات اجلديدة.
3 � تلقي االحتياجات الفعلية 
من مراكز الوزارة وترجمة تلك 

االحتياجات الى قيم مالية.
4 � تبويب وحتليل البيانات 
واملعلومات املالية وفقا ألبواب 
امليزانية اخلمسة على املستوى 
الوظيفي برامج � وعلى مستوى 
طبيعة املصروف إلى مجموعات 

وبنود وأنواع.
5 � إدخال البيانات الواردة 
من املراكز على احلاسب اآللي 
ومعاجلة تلك البيانات وحفظها 
إلمكانية الرجوع إليها كبيانات 
مرجعي���ة إلعداد املش���روعات 

املستقبلية.
6 � إع���داد وطباعة املالمح 
امليزانية  الرئيسية ملش���روع 
كمس���ودة أولية وه���ي عبارة 
امليزانية  عن ملخص ملشروع 

حنان عبدالمعبود
علمت »األنب����اء »من مصادر 
صحية مطلعة أن وزير الصحة 
د.هالل مس����اعد الس����اير ووكيل 
الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي عقدا 
أمس اجتماعا في ديوان احملاسبة، 
وصرح د.العبدالهادي ل� »األنباء« 
بأن االجتماع دوري والغرض منه 
التعاون مع ديوان احملاسبة عبر 
لق����اء مفتوح، واصف����ا االجتماع 
باملثمر، وعن محاور االجتماع قال: 
اهمها كان فيما يختص بالتنسيق 
في العقود االستشارية التي نبرمها، 
حيث تناولنا بعض النقاط املهمة، 
وأوضح أنه ال يريد أن يس����جل 
أي خطأ أو مخالفة ولهذا فأبواب 
التع����اون مع الدي����وان مفتوحة 
وممتدة، واجلدير بالذكر أن الوزير 
ذهب للديوان حلضور االجتماع 
لرصد التنس����يق والوقوف على 

جميع األمور.
ومن جهة أخرى وفي إطار 
اإلعداد اجليد ملشروع ميزانية 
الوزارة مبا يتوافق مع برنامج 
عمل احلكومة ومراعاة للتطور 
في املرافق واملعدات والتجهيزات، 
أصدر وزير الصحة قرارا إداريا 

رقم )1294( لسنة 2010.
اللجنة  يقض���ي بتش���كيل 
الدائمة إلعداد تقديرات مشروع 
ميزانية الوزارة وبرنامج عمل 

احلكومة.
عل���ى أن تخت���ص اللجنة 
املنصوص على تش���كيلها في 

الساير والعبدالهادي اجتمعا مع مسؤولي ديوان المحاسبة

»ابن سينا« استقبل خبيرين في مجال جراحة األطفال من كندا

الساير يكرم الطلبة الفائزين
في مسابقة كتاب »حقائق للحياة«

حنان عبدالمعبود
يقام غدا اخلميس حتت رعاية وحضور وزيري 
الصحة د.هالل الس���اير والتربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود حفال لتك���رمي الفائزين بجائزة 
وزارة الصحة حول كتاب »حقائق للحياة« في قاعة 
سلوى صباح األحمد باملارينا في منطقة الساملية، 
الساعة 10 صباحا. وذكرت اللجنة الدائمة املشتركة 
بني وزارة الصحة ووزارة التربية لتطبيق مبادرة 
كتاب »حقائق للحياة« املخصص لطلبة وطالبات 
الصف التاس���ع من املرحلة املتوسطة في املدارس 
احلكومية، ان وزارة الصحة تبنت مبادرة دول مجلس 
التعاون حول الكتاب إميانا منها بالدور الهام للتثقيف 
الصحي لفئة اليافعني في غرس قيم وس���لوكيات 
صحي���ة لها أثر كبير على صحة املجتمعات، حيث 
مت تكوين جلنة دائمة مش���تركة بني وزارة الصحة 
ووزارة التربية برئاس���ة الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة بوزارة الصحة د.يوسف النصف، ومت 
االتفاق على تطبيق الكتاب بصورة مسابقة للبحث 
العلمي حول أح���د املواضيع التي احتواها الكتاب 
على أن يكون نشر الوعي الصحي هو أحد معايير 
التقييم جلهد الطال���ب. ومن جانب آخر وفي إطار 
الزيارات املستمرة لألطباء لالستعانة بخبرتهم في 
التشخيص والعالج، كشف د.عبدالناصر السعيدي 

رئيس قس���م جراحة األطفال مبستشفى ابن سينا 
عن حضور طبيبني زائرين لقسم جراحة األطفال 
في مستشفى ابن سينا، حيث حضر د.وليد فرحات 
استشاري جراحة املسالك البولية لألطفال مبستشفى 
أمراض األطفال The Hospital of Sick Children في 
تونتو � كندا في الفترة بني 3 و2010/4/9، ود.بيبي 
سالي رئيس قسم جراحة املسالك البولية لألطفال 
باملستش���فى نفسه في الفترة بني 20 و2010/4/27. 
وبني د.الس���عيدي ان د.وليد فرحات قام مبناظرة 
احلاالت وإج���راء 22 عملية تنظير للبطن لألطفال 
ذوي اخلصية املعلقة غير احملسوسة )مرحلة أولى 
وثانية( مع عمل بث مباش���ر لهذه العمليات بقاعة 
االجتماعات ليتسنى جلميع األطباء االستفادة من 
هذه اخلبرات، بينما قام د.بيبي سالي مبناظرة حاالت 
أخرى بالعيادة اخلارجي���ة وقام بإجراء مجموعة 
عمليات مت التركيز فيها على احلاالت ذات التشوه في 
اجلهاز البولي والتناسلي لألطفال ومت بث العمليات 
بقاعة االجتماعات كذلك. وقال د.السعيدي ان سلسلة 
األطباء الزوار الذين يزورون مستش���فيات وزارة 
الصحة مبختلف التخصص���ات دليل على اهتمام 
وزارة الصحة بتطوير اخلبرات الوطنية واطالعهم 
على آخر املستجدات والبحوث الطبية احلديثة وذلك 

بهدف جتويد اخلدمة الطبية املقدمة للمرضى.

حنان عبدالمعبود
أعلن��ت مراق��ب خدم��ات بنك ال��دم في 
وزارة الصح��ة وعضو جمعي��ة الهيموفيليا 
د.رانا العبدالرزاق عن زيارة ملفتش��ني تابعني 
للمنظمة األميركية لبنوك الدم أواخر الش��هر 
املقب��ل، حيث تق��وم املنظم��ة بالتفتيش على 
بنك الدم كل عامني ملنحه ش��هادة االعتراف، 
مؤكدة ان بنك ال��دم في الكويت يتطور دائما 

الى األفضل.

وقال��ت العبدالرازق في تصري��ح صحافي ان 
هن��اك احتفاال س��يقيمه بنك الدم الش��هر املقبل 
مبناس��بة مرور 45 عاما على تأسيسه، ولفتت الى 
ان بن��ك الدم مازال في الص��دارة حيث يعد واحدا 
من أفضل بنوك الدم على مستوى الشرق األوسط 
والعالم. وأضافت ان الكويت س��تحتفل مع العالم 
في 14 يونيو املقبل باليوم العاملي للمتبرعني بالدم، 
الفتة الى ان شعار االحتفال هذا العام سيكون »دم 

جديد للعالم«.

زيارة مفتشي المنظمة األميركية لبنوك الدم الشهر المقبل للتفتيش

»التحالف الوطني«: إقرار الخصخصة بما ال يتعارض 
مع الدستور سيكون نواة القتصاد أقوى

أصدر التحالف الوطني الدميوقراطي 
بيانا بخصوص قانون اخلصخصة تلقت 
»األنباء« نسخة منه جاء فيه: فيما تبدي 
أطياف املجتم����ع آراءها ومواقفها حول 
قضي����ة اخلصخص����ة املعروضة على 
مجلس األمة في نقاش مهم جدا بش����أن 
مستقبل وطننا، فإننا في التحالف الوطني 
الدميوقراطي نؤك����د على موقفنا املؤيد 
للخصخصة نظرا إلى ما تسهم به العملية 

من حتفيز لدورة االقتصاد. 
وملا كان النق����اش املوضوعي يثري 
العملية الدميوقراطية، فإننا في »التحالف« 
نرى فيه قيمة وطنية عالية تساهم في 
القانون ليخرج بأفضل صورة،  تدعيم 
فاخلصخصة لم تعد ترفا سياس����يا أو 
اجتماعي����ا، بل باتت ض����رورة يحتمها 
حرصنا على األجيال القادمة، مما يضاعف 
امللقاة على عاتق السلطتني  املسؤولية 
التشريعية والتنفيذية لتخرجا بقانون 
قوي يؤدي الغرض املطلوب في حتسني 
اخلدمات واالرتقاء بها إلى مستويات أفضل 

وفق أطر تنافسية وجودة عالية. 
لق����د كان موقف التحال����ف الوطني 
الدميوقراط����ي منذ نش����أته مؤكدا على 
ض����رورة التوص����ل الى قان����ون ينظم 
عملية اخلصخصة مب����ا يحفظ حقوق 
املوظفني والعاملني في اجلهات اخلاضعة 
للخصخصة، ويعيد تنظيم دور الدولة 
للخروج من م����أزق الدولة الريعية إلى 

االقتصاد املنتج. 
ومن هذا املنطلق، البد لنا أن نؤكد أن 
اخلصخصة ليست فقط حتويال للملكية 
من القطاع العام إلى اخلاص فحسب، بل 

هي خطوة أساسية على طريق التنمية 
واإلصالح تتطلب خطوات أساسية لتحقق 
األهداف كتحس����ني اجلودة في اخلدمات 
واملنتجات املقدمة حاليا من قبل القطاع 
العام وخلق فرص عمل واعدة للشباب 
الكويتيني وتوفي����ر مداخيل بديلة عن 

النفط خلزينة الدولة. 
إن قانون اخلصخص����ة احلالي متى 
ما أقر بش����كل صحيح ومبا ال يتعارض 
م����ع النصوص الدس����تورية، وأخذ في 
احلس����بان ضمانات العمال����ة الوطنية 
وتطوير املرافق املخصخصة من ناحية 
اجلودة واملس����ؤولية االجتماعية لهذه 
الشركات ودورها التنموي في املجتمع 
واملردود املالي خلزينة الدولة، وكل األطر 
االقتصادية الهامة التي تضمن إنتاجية 
القطاعات املخصخصة بكفاءة وتطور، 
فإن هذا القانون سيكون نواة القتصاد 
أقوى وإصالحات سياسية واقتصادية 
وإدارية جوهرية نحن في أمس احلاجة 
اليها في هذا الوقت بالذات، حتى يستقيم 

مسارنا االقتصادي والتنموي. 
إننا اليوم نقف على أعتاب مرحلة مهمة، 
فإما أن نتقدم بخطى ثابتة وراسخة نحو 
اقتصاد قوي ومنتج، أو نبقى على وضعنا 
احلالي في ظل دول����ة ريعية واقتصاد 
خامل، ول����م نصل إلى مرحلة أقرب مما 
نحن فيه نحو إقرار قانون تنموي بهذا 
احلجم، فلنغتن����م هذه الفرصة، ولنكن 
مثاال ومنوذج����ا يحتذى في خصخصة 
القطاع العام ودفع عجلة االقتصاد نحو 
التقدم واالزدهار مبا يعود بالنفع على 

الوطن واملواطنني.

أكد أنها ليست ترفًا سياسيًا أو اجتماعيًا بل ضرورة لألجيال القادمة
العتيبي: مصانع األسمدة تابعة

لـ »النفطي« ونرفض هيمنة »الخاص« عليها

تنويه
نش���رت »األنب���اء« ف���ي 
صفحته���ا ال���� 5 بعدد امس 
الثالثاء زاوية لراكان سلطان 
بن حثلني حتت عنوان »هكذا 
الرجال« وبخطأ غير  يكون 
مقصود وللتشابه باالسماء، 
نشر في الزاوية صورة األخ 
راكان بن حثلني بدال من األخ 
راكان سلطان بن حثلني لذا 
وج���ب االعتذار م���ن راكان 

سلطان بن حثلني.

صرح رئيس نقابة عمال شركة 
صناع���ة الكيماويات البترولية 
جاسم العتيبي بأن شركة صناعة 
الكيماويات البترولية هي احدى 
الشركات النفطية التابعة للقطاع 
النفطي اململوك للدولة ومصانع 

األسمدة جزء منها.
وأشار العتيبي الى تصريح 
رئيس اللجنة املالية في مجلس 
األمة بأن البتروكيماويات واألسمدة 
يقوم بها القطاع اخلاص في كل 
الدول، قائال ان هذا ينافي احلقيقة 
حيث انها قطاعات خاصة أصال 
في بلدانها، وان مصانع األسمدة 

تابعة للقطاع النفطي، ولن نقب���ل بهيمنة القطاع اخلاص عليها، وان 
هناك مشاريع جديدة شارك فيها القطاع اخلاص، فلماذا مصانع األسمدة 
التي حتقق أرباحا غير مس���بوقة للدولة عالوة على انها حتمل طابعا 

استراتيجيا ويجب التوسع في هذه الصناعة وليس خصخصتها.
واستغرب العتيبي هذه الهجمة الشرسة غير املبررة خلصخصة القطاع 
النفطي والشركات التابعة له، مبينا ان الكثير من الدول تتجه ملثل هذه 
الصناعات التي تدر أرباحا كبيرة وتعتبر من مقومات االقتصاد الوطني 
وركيزة مهمة في دفع عجلة االرتقاء والنمو، وان الكثير من الصناعات 
املس����تقبلية تنصب على هذه الصناعات. وتوجه العتيبي بالشكر الى 
اعضاء مجلس األمة الذين أجروا تعديالت على مشروع قانون اخلصخصة 
وعدم قبولهم بخصخصة القطاع النفطي، ولكن بعض التعديالت تقسم 
شركات القطاع النفطي الى اجزاء جتيز خصخصة بعضه، مناشدا اياهم 
أن يكون التعديل واضحا وصريحا وال يقبل مجاال للتفسير او التأويل 
وتكون فقرة االستثناء )استثناء القطاع النفطي بكامل مرافقه وأجزائه من 
هذا القانون(، مبينا لهم وجوب ادراج هذه الفقرة حتى ال يتم تفسيرها 
على حسب اهواء البعض. واختتم العتيبي تصريحه باالشادة مبوقف 
العمال الداعم لنا وحرصهم الدائم على بقاء قطاعنا النفطي واحلفاظ على 
مستقبل األجيال، شاكرا لهم وقوفهم والتفافهم حول نقابتهم، مؤكدا لهم 

اننا سنتحمل جميع الصعاب وفق العهد الذي بيننا وبني عمالنا.

شكر أعضاء مجلس األمة الرافضين لخصخصة قطاع النفط

جاسم العتيبي

راكان سلطان بن حثلني


