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يوم االعتصام النقابي بسبب الكوادر.. واإلضراب قادم
م��ا ان اعتمد مجلس الوزراء أخيرا الزي��ادات واملكافآت املالية التي أقرها مجلس اخلدمة 
املدني��ة لبعض الفئ��ات اال وأعلنت بعض النقابات عن انتقادها لتجاهل منتس��بيها من هذه 
الزيادات، مش��يرة الى ان قرارات مجلس اخلدمة املدنية لم تراع العدالة، ولم حتفظ حقوق 

شاغلي الوظائف الفنية واملهنية الذين يبذلون جهودا كبيرة خلدمة وطنهم.
وف��ي خط��وة تصعيدية ضد جتاهل كوادر بعض الفئات دعا احت��اد نقابات العاملني في 

القطاع احلكومي بالتعاون مع عدد من النقابات، دعا جموع املتضررين من جتاهل كوادرهم 
الى االعتصام مس��اء اليوم الثالثاء في متام الساعة السادسة مساء مبقر االحتاد في ميدان 

حولي لتوصيل رسالتهم الى املسؤولني.
وأع��رب عدد من رؤس��اء النقابات ع��ن تضامنهم مع هذه اخلط��وة مؤكدين ان الوعود 
البراقة التي تلقوها س��ابقا بإنصاف املستحقني من منتس��بي النقابات ذهبت ادراج الرياح 

ولم يتحقق منها ش��يء، ولفتوا الى انهم لن يقبلوا بالظلم، كما انهم س��يتخذون كل السبل 
الش��رعية لتحقيق مطالبهم. وفيما ينذر باملزيد م��ن التصعيد هددت بعض النقابات باتخاذ 

املزيد من االجراءات التصعيدية حتى يتم اقرار مطالبهم املشروعة.
النقاب��ات املتضامنة م��ع خطوة االعتصام دعت منتس��بيها الى املش��اركة فيه، بعد ان 

اصبحوا في موقف ال يحسدون عليه، وفيما يلي تصريحات النقابات.

يقام بالتعاون بين اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وعدد من النقابات في مقر االتحاد بميدان حولي

فايز الديحاني: االس�تمرار في تجاهل مطالبنا س�يدفعنا التخ�اذ خطوات تصعيدية

الع�رادة: أصبح األمر ملحًا ألن نتخذ موقفًا أش�د حزمًا وأكثر ق�وة لتحقيق مطالبنا

الحربي: ما يقوم به الموظفون من منطلق الحرية والديموقراطية لرفع الظلم عنهم

البس�يس: النقابات تتمسك بإقرار مطالباتها ألنها حقوق مشروعة للعمال.. ولن نفرط فيها

الحداري: ال نس�تجدي منة من أحد وإنما نري�د أن تعيش الطبقة العاملة حياة عزيزة

فايز الديحاني

أنور الداهوم

فراج العرادة محمد احلربيفالح احلداري

جانب من االعتصام الذي نظمه أهالي أم الهيمان احتجاجا على التلوث

وفي ه����ذا اإلط����ار أكد رئيس 
نقابة العاملني ب����وزارة الكهرباء 
واملاء فاي����ز الديحاني ان النقابة 
قامت في االسبوع املاضي بتوجيه 
رسالة لكل من نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ورئيس مجلس اخلدمة 
املدنية وكذلك وزير الكهرباء واملاء 
اعترضت فيها النقابة على جتاهل 
مجل����س اخلدمة املدني����ة ملطالب 
العاملني في الوزارة املتعلقة بزيادة 

بعض البدالت.
كما دعت النقابة جموع العاملني 
الى حضور االعتصام االحتجاجي 
الذي سيقام في مبنى احتاد نقابات 
العامل����ني في القط����اع احلكومي 
الساعة السادسة من مساء اليوم 
الثالثاء، موضحا ان النقابة ستقوم 
في هذا االعتصام بعرض املطالب 
على وس����ائل اإلعالم والتي سبق 
للنقاب����ة ان تقدمت به����ا لديوان 
اخلدمة ولم جتد استجابة من قبل 

املسؤولني.
وحذر الديحاني من ان االستمرار 
في جتاهل مطالب العاملني بوزارة 
الكهرباء واملاء سيدفع النقابة الى 
اتخاذ خط����وات تصعيدية اخرى 
في حال لم يتم تلبية هذه املطالب 
الى ان طبيعة  املستحقة، مشيرا 
العمل ف����ي وزارة الكهرباء واملاء 
الفني واالنتاجي،  تتسم بالطابع 
ادارة اهم  ال����وزارة  حيث تتولى 
مرفقني ف����ي الدولة، هم����ا مرفقا 
الكهرباء وامل����اء، واللذان ال ميكن 
االس����تغناء ع����ن خدماتهما نظرا 
ألهمية دورهما في توفير وسائل 

احلياة الكرمية.
من هنا يج����ب على الدولة ان 
تنظر الى العاملني في هذين املرفقني 
مبختلف مس����توياتهم الوظيفية 
س����واء الفنية منها او االدارية او 

النقابة ان تقوم بتنظيم االعتصام 
للعاملني.

ب����كل االخوة  والنقابة تهيب 
واالخوات اعضاء اجلمعية العمومية 
وجميع العاملني في بلدية الكويت، 
إلى ضرورة احلضور واملشاركة 
في انش����طة هذا االعتصام، النه 
سيتم تنظيمه للدفاع عن حقوقهم 

ومصاحلهم.

الحربي: باب المساواة

وفي االطار ذاته أعرب رئيس 
نقابة العاملني بوزارة التربية محمد 
احلربي عن استياء جموع العاملني 
في عدد من قطاعات وزارة التربية 
لعدم اق����رار كادر »زيادات مالية« 
للعاملني في االقسام االدارية في 
امل����دارس الذي مت تقدميه في عهد 
التربية  الوزير االس����بق لوزارة 
د.ع����ادل الطبطبائي، وكذلك عدم 
اق����رار ال����كادر الثان����ي »زيادات 
مالية« الذي قدم في عهد الوزيرة 
السابقة نورية الصبيح للعاملني 
في املناط����ق التعليمية والوزارة 
والتي يتم خالله����ا زيادة رواتب 
العاملني في تلك اجلهات من خالل 
اقرار تلك الكوادر والتي مع األسف 
لم يقر أي منها جلموع املوظفني 
في تل����ك القطاعات فهم موظفون 
دول����ة ومواطن����ون له����م حقوق 
وعليهم واجبات ولدينا دس����تور 
يكفل حقوقهم فاملواطنون سواسية 
في احلقوق والواجبات ولذلك كان 
من االجدر إقرار تلك الكوادر من 

باب املساواة.
ودع����ا احلربي جموع موظفي 
وزارة التربية الذين تشملهم تلك 
الكوادر ولم تقر، إلى املشاركة في 

االعتصام.
وق����ال احلرب����ي ان االعتصام 

االشرافية مبا يتناسب مع حيوية 
وأهمية العم����ل الذي يقومون به 
وذلك من خالل متييزهم ببعض 
البدالت واحلوافز التي تشجعهم 
على حتم����ل ظروف وبيئة العمل 
الصعبة والشاقة، والتي تتطلب 
منهم مواصل����ة الليل بالنهار من 
الراح����ة للمواطن،  اجل توفي����ر 
لذلك نطالب املسؤولني في الدولة 
بانصاف العاملني واقرار املطالب 
التي سبق للنقابة ان تقدمت بها 
سواء ما يتعلق منها بزيادة بعض 
البدالت او تصنيفهم ضمن اصحاب 

األعمال الشاقة واخلطرة.
من جهته، دعا امني السر العام 
لنقابة العاملني بوزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل فالح احلداري 
موظفي وزارة الشؤون االجتماعية 
الفعالة في  الى املشاركة  والعمل 
االعتصام املقرر إقامته اليوم مببنى 
احتاد نقاب����ات العاملني بالقطاع 
احلكومي وذلك إليصال رس����الة 
مهمة عن مدى الظلم الواقع على 
العاملني بوزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
واس����تنكر احلداري استمرار 
جتاه����ل مجلس اخلدم����ة املدنية 
النقابة احليوية والهامة،  ملطالب 
موضحا ان����ه من غير املعقول ان 
يكون مجلس اخلدمة املدنية صاحب 
القرار األوحد ف����ي اقرار البدالت 
والكوادر من مجموعة ليس لديهم 
ادنى خبرة او دراية مبدى املعاناة 
التي تعانيها الطبقة العاملة والتي 
قدرها انها اصبحت في هذا املوقف 
الذي ال حتسد عليه، إال اننا نذكرهم 
بأننا ال نستجدي منة من احد وال 
هبة وال صدقات امنا نريد ان تعيش 
الطبق����ة العاملة حياة عزيزة عن 
طري����ق عملها الش����ريف والبناء 

السلمي الذي ستقوم به النقابات 
من باب ايصال رس����الة واضحة 
مفاده����ا ان هناك ظلما وقعا على 
آالف املواطنني من موظفي عدد من 
وزارات الدولة بشكل عام ووزارة 
التربية على وجه اخلصوص وما 
يقوم به املوظفون مساء اليوم فهو 
من منطلق احلرية والدميوقراطية 
التي جبلنا عليها في وطننا املعطاء 
الكويت منذ عقود عدة عندما صدر 

الدستور الكويتي.

البسيس: مطالبات متكررة

طالب رئي����س نقابة العاملني 
العام����ة عامر  بوزارة االش����غال 
البسيس أعضاء اجلمعية العمومية 
لالعتصام وذلك لعرض مطالبهم 
املش����روعة والتي سبق ان متت 
مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية بشأن 
اقرارها، ولكن من دون جدوى حتى 
اآلن، كما تكن مخاطبة الديوان عن 
طريق وزارة االشغال العامة، بل 
ولم يلتف����ت إليها على الرغم من 

مشروعيتها.
وأكد البس����يس ف����ي تصريح 
النقابة  ادارة  صحافي ان مجلس 
طالب بالعديد م����ن الكوادر التي 
مع االس����ف مت جتاهلها منها عدم 
اق����رار كادر مالي »مي����زة مالية« 
ملوظفي الدعم االداري وعدم اقرار 
مي����زة مالية )بدل ضوضاء � بدل 
تلوث( للموظفني العاملني في هذه 
احملط����ات وكذلك عدم اقرار مزايا 
النجارة والديكور  مالية ملوظفي 
وتعديل العالوة التشجيعية بدل 
مناطق نائية التي تصرف للمناطق 
احلدودية مبقدار 30 دينارا شهريا 
منذ أكثر من 35 عاما لتصبح القيمة 
لتتناسب مع احلالة االقتصادية 

واملعيشية احلالية.

واملخلص لهذا البلد املعطاء.
وشدد احلداري على ضرورة 
اشراك النقابات في مجلس اخلدمة 
األق����رب واالدرى  املدني����ة ألنهم 
بحقوق العاملني حتت نظام اخلدمة 

املدنية.
واختتم احلداري تصريحه بأننا 
اليوم نعتص����م، واالضراب قادم 
وجار التنسيق مع نقابات القطاع 
احلكومي لعمل إضراب شامل لكل 
النقابات وكل هذا سيتم ما لم تتم 

االستجابة ملطالبنا العادلة.

العرادة: مطالب عادلة

من جهته، توجه رئيس مجلس 
إدارة نقاب����ة العامل����ني في بلدية 

التأمني  واملوظفني حملة دبل����وم 
والبنوك واالدارة املالية في بلدية 
الكويت الت����ي طال انتظارها منذ 
فترة طويلة رغم الوعود الكثيرة 
حول هذه املطال����ب، رغم ان هذه 
العادل����ة معروضة على  املطالب 
املدنية منذ فترة  مجلس اخلدمة 
طويلة ورغم استيفاء هذه املطالب 
كافة اخلطوات واالجراءات القانونية 
التي قامت بها نقابة العاملني في 

بلدية الكويت.
وذكر العرادة ان هؤالء العاملني 
ق����د أصابه����م االحب����اط واليأس 
وتعرضوا لظلم فادح بني وواضح. 
ومن هنا ف����إن األمر اصبح ملحا 
للغاية بأن تتخذ النقابة موقفا اشد 

الكوي����ت واألمني العام املس����اعد 
للعالقات العربية والدولية باالحتاد 
البلدي����ات فراج  العرب����ي لعمال 
العرادة بدعوة الى جميع العاملني 
البلدية للمشاركة واحلضور  في 
في االعتصام الذي تنظمه النقابة 
بالتعاون مع احتاد نقابات العاملني 
بالقطاع احلكومي اليوم مبقر احتاد 
نقابات العاملني بالقطاع احلكومي 
في ميدان حولي نظ����را لتجاهل 
مجلس اخلدمة املدنية إقرار الكوادر 
اخلاصة بشاغلي وظائف مفتشي 
النظافة واإلعالنات وصحة البيئة 
ومفتشات الصالونات والوظائف 
االشرافية وموظفي ادارة االغذية 
املس����توردة في مركز الش����عيبة 

حزما واكثر قوة لتحقيق هذا املطلب 
الذي نادينا به منذ فترة اس����وة 
باالخوة مفتشي االغذية وغيرهم 
من الش����رائح األخ����رى العاملني 
بالدولة، حيث ان العاملني شاغلي 
هذه الوظائف ال يقلون عنهم في 
شيء، وهذا مطلب طبيعي وعادل 
يستحق منا جميعا التكاتف والتآزر 

حتى يتم اجنازه وحتقيقه.

االعتصام الزم

وذكر العرادة ان الوعود البراقة 
لم يتحقق منها ش����يء وانتظرنا 
على امل ان تكون هناك استجابة، 
وملا كانت االمور على ما هي عليه 
دون اي تق����دم كان لزام����ا عل����ى 

»الخصخصة باب لتنقيح الدستور«
في ديوان الداهوم مساء اليوم

يقيم أمني س���ر االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أنور 
الداهوم ن���دوة جماهيرية بعنوان: »اخلصخص���ة باب لتنقيح 
الدس���تور« يشارك فيها النواب مسلم البراك، ود.فيصل املسلم، 
وم.خالد الطاحوس، وذلك مساء اليوم الثالثاء في متام الساعة 
8.30 مساء بديوان الداهوم الكائن مبنطقة سلوى قطعة 5 شارع 

102 منزل 15 )شارع 102 الفاصل بني قطعتي 4 و5(.

نقابة مؤسسات البترول تنظم ندوة حقوق العاملين بالقطاع النفطي 
بين مطرقة الخصخصة وسندان الخدمة المدنية

تقام في جمعية الخريجين مساء اليوم

اللجنة البيئية في أم الهيمان: نهيب بوزارة التربية 
أن تتضامن معنا فلن يكون هناك تعليم دون صحة

شكرت أهالي المنطقة لوقوفهم صفًا واحدًا ضد كارثة التلوث

اعربت اللجنة البيئية التطوعية 
بضاحية علي صباح السالم »أم 
الهيمان« عن ش���كرها الهالي ام 
الهيمان على الوقفة احلرة االبية 
الت���ي وقفوها صف���ا واحدا ضد 
الكارثة االنسانية والصحية التي 
تعصف بضاحيتنا من جراء التلوث 

البيئي والكهرومغناطيسي.
وقالت اللجنة في بيان لها ان 
وقفة االهال���ي بتطبيق االضراب 
عن الدراسة الذي دعت اليه اللجنة 
وال���ذي كان رس���الة احتجاجية 
لكل مسؤول متخاذل وكل عضو 
متواطئ، حيث سجل االضراب رقما 
قياسيا في سابقة تاريخية تسجل 

الول مرة في تاريخ الكويت.
واض���اف البيان: نعلن انتهاء 
ابنائنا وبناتنا  االضراب وعودة 
التوفيق  ملدارس���هم متمنني لهم 
والصحة والسالمة ونرجو منهم 
ان يكونوا قدوة لكل من يش���كك 
ف���ي ان اهالي ام الهيمان اصحاب 
قضية وان يكونوا خير س���فراء 

لقضية عادلة منصفة.
وزاد: وانه ليؤسفنا تصريح 
احلكومة متمثال في تصريح وزارة 
التربية باالمس بتطبيق القوانني 
ضد ارادة اهالي ام الهيمان وهو 
امر يعكس االنتقائية من اجلانب 
احلكومي والكي���ل مبكيالني في 
تطبيق قوانني الدولة في الوقت 
الذي يعجزون فيه عن ان يطبقوا 

القوانني ضد املتنفذين واصحاب 
املصانع املتسببني مبوت اطفال ام 
الهيمان من جراء السموم التي متأل 

سماء ام الهيمان ليل نهار.
واضافت اجلمعية في بيانها: 
اننا اذ نندد بهذا التصريح احلكومي 
والذي نعتبره ضد ارادة اهالي ام 
الهيمان، فبتدمير صحة اطفال ام 
الهيمان ل���ن تكون هناك مدارس 
وال تعليم ولن تكون هناك اهمية 
لوزارة التربي���ة والتعليم ذاتها، 
لذلك فنحن نهيب بوزارة التربية 
والتعلي���م ان تتضامن مع اهالي 
واطفال ام الهيم���ان وان تتفاعل 
معنا فلن تتم العملية التعليمية 
دون صح���ة وبيئ���ة نظيفة لنا 

والطفالنا.
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وزارة العــــــــدل

الأربعاء  العلني وذلك يوم  املو�شوف فيما يلي باملزاد  العقار  الكلية عن بيع  الكتاب باملحكمة  اإدارة  تعلن 

التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً  ال�شاعة  العدل  الثاين بق�شر  املوافق 2010/5/26م - قاعة 48 - بالدور 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/91 بيوع/2.

املرفوعة من:    منرية مف�شي �شالح العنزي.

�شـــــــــــــــــد:    1 ـــ فهد فرحان عائد الطرقي.

       2 ـــ بنك الت�شليف والدخار )خ�شم مدخل(.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار يف منطقة الفردو�س قطعة رقم 1 �سارع 1 جادة 10 منزل 16 وميثل الق�سيمة رقم 198 

من املخطط رقم م/36874 وم�ساحته 301 م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 2003/12896 - العقار 

عبارة  عن بيت يقع على �سارع و2 �سكة وله مدخالن وله جاران. - العقار مكون من دورين و2 

ملحق. - العقار تك�سية حجر جريي والتكييف عادي (وحدات و�سباك) وحالته قدمية. - الدور 

الأر�سي يتكون من 3 غرف + حمام + مطبخ - حو�س. - الدور الأول مكون من 3 غرف + �سالة 

+ مطبخ حت�سريي + 2 حمام وموؤجر. - امللحق الأول مكون من ديوانية + حمام. - امللحق الثاين 

مكون من غرفة + حمام + �سالة وموؤجر.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 85500 د.ك »خم�سة وثمانون األف وخم�سمائة دينار كويتي«. وي�سرتط 

للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك 

امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن 

الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل 

اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه 

اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه 

احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة 

بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه 

يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل 

قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

التنفيذ  اإجراءات  امللكية وم�سروفات  وت�سجيل  نقل  ر�سوم  املزاد يف جميع احلالت  الرا�سي عليه  يتحمل  �صابعًا: 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم 

دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »اإذا كان من 

نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه 

املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة املثل«.

على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  على جميع  يحظر  ملحوظة هامة: 

الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون 

ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني

أعلن أمني سر مجلس إدارة نقابة العاملني مبؤسسة 
البترول الكويتية عثمان السعيد عن عزم نقابة العاملني 
في مؤسس���ة البترول الكويتية على املشاركة مع نقابة 
العاملني بنفط الكويت في تنظيم ندوة جماهيرية في متام 
الساعة السابعة مساء اليوم الثالثاء بقاعة الشهيد مبارك 
فالح النوت في مقر جمعية اخلريجني مبنطقة بنيد القار، 
حتت عنوان »حقوق العاملني في القطاع النفطي ما بني 
مطرقة اخلصخصة وسندان اخلدمة املدنية«، وهي خطوة 
في إطار املس���اعي التي تبذلها النقابة لتسليط الضوء 

على العديد من القضايا التي تالمس هموم واحتياجات 
العاملني في القطاع النفطي.

وأضاف السعيد ان الندوة ستتناول العديد من العقبات 
والتحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها دستورية 
مش���روع قانون اخلصخصة � مدى مالءمة التشريعات 
احلالية ملكافحة الفساد اإلداري � إهدار حق العاملني في 
القطاع النفطي في املكرمة األميرية � تعطيل قرار مجلس 
اخلدمة املدنية بخصوص منح البدالت والعالوات املتعلقة 
بطبيعة العمل او التخصص رغم صدور أحكام قضائية 

ضد اخلدمة املدنية.
واختتم السعيد تصريحه بأن الندوة ستتسم بإثارة 
األجواء، وذلك من حرص املنظمني على تبني الرأي والرأي 
اآلخر عل���ى الرغم من موقف النقاب���ة املبدئي الرافض 
خلصخصة القطاع النفطي مبا يتعارض مع نص املادة 
152 من الدستور، حيث سيشارك بالندوة كل من: النائب 
د.جمعان احلربش، النائب صالح املال، النائب د.حسن 
جوهر، النائب السابق احمد املليفي، النائبة د.روال دشتي، 

كما يدير احلوار اإلعالمي القدير عبداحلكيم السبتي.

وال يفوتنا هنا ان نشكر اهالي 
الكويت جميعا الذين ش���اطرونا 
اضرابنا ورسائلهم الكثيرة واملؤيدة 
لنا والتي كانت محل تقدير واحترام 

ونسأل اهلل أال يريكم مكروها.


