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تجمع »الخامسة«: لماذا ُيربط 
التلوث بالمصانع وُتبّرأ المصافي؟!

أصدر جتمع »اخلامسة« بيانا صحافيا بعد اعالن تأسيسه 
في مؤمتره األول في 26 من شهر مايو املاضي حول استجواب 
النائب خالد الطاحوس لس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد جاء فيه:
»يؤمن جتمع اخلامس���ة ويدرك ان املش���رع الكويتي عندما 
صاغ مواد دستور الكويت قد وضع في اعتباره ترسيخ مفاهيم 
ومضامني العالقة بني احلاكم واحملكوم، والتي جاءت بطبيعتها 
منهجا واضحا في جميع مواد هذا الدستور ومنسجمة بعضها مع 
البعض لتبلور عالقة متينة ومتوازنة من احلقوق والواجبات، 
وها نحن بصدد اإلشارة الى االستجواب املقدم من النائب خالد 
الطاحوس والذي يعد االستجواب الثاني واخلمسني في مسيرة 
احلياة السياس���ية البرملانية منذ عام 1963 كأول اس���تجواب 

يقدم«.

اختصاصات

والذي يكرس في امل���ادة 100 على انه حق أصيل من حقوق 
عضو مجلس األمة وتنص املادة على انه »لكل عضو من أعضاء 
مجلس األمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء 

استجوابات من األمور الداخلة في اختصاصهم«.
ووفقا للمادة الس���ابعة من الدس���تور والتي تنص على ان 
»العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع والتعاون والتراحم 
صلة وثقى ب���ني املواطنني« نؤمن نحن في الدائرة اخلامس���ة 
بجميع مناطقها بش���يء من الالعدل والالمس���اواة وهو خرق 
ألبسط حقوق املواطنة فكيف تنعم األمة وتتناقص احلقوق عن 
اآلخرين، لذلك فإن هذه القضية تعد مرتكزا أساس���يا في طرح 

هذا املوضوع وإثارته.

تفاعل ال تأزيم

وان جتمع اخلامسة يؤمن إميانا صريحا بأن حتريك هذا امللف 
سيخلق جوا من التفاعل ال التأزمي، كما يسميه البعض، فاملعاناة 
خرجت من رحم األلم والتراجع في حقيقة املواطنة، خاصة ان 
هناك تقارير مخيفة تش���ير الى تعرض أبناء هذه املناطق الى 
نسب مرتفعة من األمراض بسبب التلوث، وان التجمع يدرك ان 
احللول املطروحة بجميع أبعادها تعد خطوة جيدة، وان كانت 
غي���ر كافية وعرجاء اال انها تعد اجنازا طاملا ظلت هذه القضية 
حبيسة الوعود االنتخابية والتندر اإلعالمي لسنوات، وهذا األمر 
يدعونا ملزيد من احلماسة السياسية التي من شأنها ان تقتحم 
األبواب املوصدة إليجاد احلل السريع ملعاناة أهالي املنطقة التي 

تئن من هذا التجاهل والذي استمر لفترة طويلة.

نظرة موضوعية

وان النظ���رة املوضوعية والفن���ي���ة واملتجردة حلل هذه 
القضي���ة البد ان تكون حاضرة وجلية ام���ام األمة وباألخص 
السادة أعضاء مجلس األمة، فاملادة 10 من الدستور تنص على 
»تعنى الدولة بالصحة العامة وبوس���ائل الوقاية والعالج من 
األم���راض واألوبئة«، وهذا يعني ان احلكم على االس���تجواب 
واطالق التصنيفات املسيسة ال يعني اال مزيدا من هدر الوقت 
وقتل املساعي أيا كانت حلل هذه القضية وفي هذا الصدد البد 
ان نش���ير الى ان النظرة املوضوعية تؤكد على وجود مصانع 
مخالفة ومصاف نفطية متلكها الدولة عبر شركاتها فاإلصرار 
عل���ى اثارة القضية وربطها باملصان���ع املخالفة دون املصافي 
يعد حجب���ا واضحا للحقيقة خاصة عندما تتس���اند االقاويل 
عن محاولة بعض املصانع املتعثرة واملفلسة دعم هذه االثارة 
السياسية ليتم اغالقها ومن ثم تعويضها وحتويل حالة اخلسارة 
الى تعاظم ربحي كبير ومحاولة استغالل هذا احلدث سياسيا 
واعالميا، وهذا يدعونا الى القلق من محاولة املتاجرة بالقضية 
واذا كنا نربأ بالنائب املستجوب احملترم من هذا اخللط، نرى ان 
التجرد هو الفيصل خاصة اذا علمنا ان االمم املتحدة وفق احد 
برامجها قد الزمت الكويت بعمل مصاف بيئية في هذه املنطقة 
وكلفتها 24 مليار دوالر وهذا دليل واضح على ان املصافي هي 
املتس���بب األول في هذه الكارثة اإلنس���انية واملصانع تقع في 
نفس الدائرة وما نخشاه ان تذعن احلكومة للحلول الترقيعية 
� كعادتها � وجتتزئ احلل وهذه دعوة لنواب األمة الى ضرورة 
إيجاد احلل اجلذري له���ذه القضية والتنبه لبعض احملاوالت 
التي تقوم بها بعض االطراف ألغراض مش���بوهة، ونؤكد على 
اهمية استغالل هذا التفاعل السياسي إليجاد حل جذري ملشاكل 

الدائرة اخلامسة.

فصل السلطات

وان املادة 50 من الدستور تنص على »أن يقوم نظام احلكم 
على فصل السلطات مع تعاونها وفق احكام الدستور وال يجوز 
ألي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها املنصوص 
عليها في هذا الدستور« وبهذا الصدد يجب ان تتولى كل سلطة 
بأعضائها دورها املطلوب فال نقبل ان ميارس بعض النواب الدفاع 
عن احلكومة وال نقبل ايضا ان تتخلى احلكومة عن مسؤولياتها 
التنفيذية، ونؤكد على اهمية قيام احلكومة باستخدام سلطاتها 
التنفيذية وعدم محاولة االستفادة من هذه االجواء وجر البالد 
والساحة السياسية الى مزيد من العبث، وحتريك الغبار العالق 
حلجب الرؤية عن الش���ارع الكويتي ع���ن بعض ما يحدث في 
املؤسس���ة السياس���ية، اننا نعتقد ان حكومة كهذه قائمة على 
التسويف وإصدار البيانات واالبداع في تشكيل اللجان وتوزيع 
املسميات لتؤكد اننا في وضع ال نحسد عليه وال ميكن ان نتقدم 
قيد امنلة مع ادارة كهذه فاملجل���س االعلى للبيئة ميلك القرار 
وبحكم القانون ميلك اغالق املصانع وميلك ايضا ان يعيد للدولة 
هيبتها ويحفظ للجميع حقوقه فلماذا ال يتم ذلك؟ وملاذا نغيب 
الدور الرقابي ملج����لس األمة عن سلطان مجلس البيئة؟ وملاذا 
حتاول احل���كومة خلق معارك مربكة وتدفع بعض االوس���اط 
السياس���ية الى بناء وتبني خطاب سياسي ابسط ما ميكن ان 
نس���ميه انه خطاب »دمياغوجي« يس���عى الى دغدغة عواطف 

الشارع الذي نعتقد انه اصبح اكثر نضجا وادراكا«.

حّذر من مصانع مفلسة تصّعد سياسيًا

»األنباء« تنفرد بنشر أسماء المهندسين والمكافآت المعتمدة لهم في »التربية«

اللوغاني: استبعاد المعلمين الوافدين من احتفاالت التكريم
واقتصارها على الكويتيين وشمولها اإلداريين والفئات اإلشرافية

قبل التكرمي نفسه.
� اال يتجاوز غيابه في السنة 

االخيرة ال� 15 يوما.
� عدم حص����ول املكرم على 
اجازة تفرغ رياضي او انتداب في 

آخر اربع سنوات من خدمته.
ثانيا: مصادر التمويل:

� البنوك احمللية.
� اجلمعيات التعاونية.

� املناطق بالتساوي.
� االوقاف.

الش����ركات واملؤسس����ات   �
احمللية.

� رجاالت الكويت.
الكويت للتقدم  � مؤسس����ة 

العلمي.
� مقاصف املدارس.

ثالثا: اسلوب التكرمي:
� حفل في فندق كبير.

� دروع تذكارية.
� كتي����ب عن املكرمني يعرف 

بهم.
رابعا: الرعاية:

تدعى شخصية كبيرة مناسبة 
القامة احلفل حتت رعايتها.

وبعد،،،
فه����ذه جمل����ة الضواب����ط 
اليكم  واالقتراح����ات نرس����لها 

لالطالع والتوجيه.

فاحتفاالت تكرمي املتقاعدين 
تعتبر بصفة عامة التزاما أدبيا 
وفي الوقت نفس����ه متثل دافعا 
معنويا ال يستهان به للمعلمني 
الذي����ن اليزال����ون يعملون في 
امليدان وي����زداد األمر غرابة في 
هذا املقترح ان احتفاالت تكرمي 
املتقاعدين ال تكلف امليزانية شيئا 
بل ان الهدايا التي تقدم خاللها 
هي أشياء رمزية، حيث تقتصر 
التقدير  الدروع وشهادات  على 
وما شابه، بعكس احتفال تكرمي 
املعلمني املميزين على مستوى 
ال����وزارة ال����ذي يقام س����نويا 
مبناسبة اليوم العاملي للمعلم، 
حيث تقدم الوزارة شيكا مببلغ 
500 دينار وهدايا قيمة أخرى، 
ولم تفكر ال الوزيرة وال الوكيلة 
الوافدين  في استبعاد املعلمني 

من هذا االحتفال.
وبالبحث، تبني لنا ان املبرر 
وراء املقترح هو مسمى االحتفال، 
اي تك����رمي املتقاعدي����ن والذي 
ينطب����ق فقط عل����ى الكويتيني 
بعكس الوضع بالنسبة للوافدين، 
حيث � بحس����ب قانون اخلدمة 
املدنية � يت����م انهاء خدمات من 

بلغ سن التقاعد منهم.
وهنا نتس����اءل: ه����ل ليس 

املذكورة.
وميك����ن اجمال م����ا جاء في 

ردودهم في اآلتي:
اوال: فئات املكرمني وشروط 

التكرمي:
� عدم االقتصار على املعلمني 
فق����ط، بل جمي����ع العاملني في 
الوزارة )من اشرافيني ومعلمني 

واداريني(.
� تكرمي كل من تنطبق عليه 
النس����اء  التقاعد من  ش����روط 

والرجال.
� املتقاعد طبيا يش����ترط ان 
يكون قد امضى 20 عاما في عمله، 
وبشكل عام يرون ان يكون اي 

مكرم قد امضى 25 عاما.
� قصر االمر على الكويتيني 

فقط.
� اال يكون املكرم قد اوقعت 
عليه عقوبة ما في آخر سنة اال 

اذا مت محوها.
� اال يقل معدل تقرير الكفاءة 
عن 95% في آخر سنتني او ثالث 

قبل التقاعد.
� استبعاد املستقيلني وحصر 

االمر باملتقاعدين.
� ان يكون قد مضى على تقاعد 

املكرم ثالث سنوات فأكثر.
� اال يكون املرشح قد كرم من 

االفق وغير قادر على استيعاب 
اهمية الربط بني معاني ومبادئ 
التكرمي وقيم العطاء واالخالص 

والتفاني والقدوة.
وفيما يلي املذكرة املرفوعة من 
اللوغاني لوكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي والتي تنشرها 
»األنباء« بالنص، تقول اللوغاني 
في بداية املذكرة: بناء على توصية 
مجلس الوكالء في اجللسة رقم 
2001/16 بشأن املوضوع اعاله، 
فقد متت مخاطبة مديري عموم 
املناطق التعليمية بهذا الش����أن 
للوقوف عل����ى اقتراحاتهم وما 
يرونه من ضوابط لتكرمي الفئة 

باالمكان تغيير مسمى االحتفال 
ليش����مل فئة املعلمني الوافدين 
الذين افنوا عمرهم عطاء وبذال 

واخالصا؟
نفهم ان يتم استبعاد من تقع 
عليهم عقوبات او لم يحس����نوا 
حمل االمانة التي كلفوا بها سواء 
من الكويتيني او الوافدين وهم 
اع����داد قليلة جدا لك����ن ان يتم 
استبعاد املعلمني الوافدين فأمر 
نعتقد انه غير مقبول ال تربويا 
وال انسانيا وال ادبيا وال يصب 
في مصلح����ة العملية التربوية 
ومصلحة ابنائنا الطلبة بل من 
اقترح هذا البند يتصف بضيق 

مريم بندق
تنفرد »األنباء« بنشر الكتاب املرفوع من وزيرة 
التربي��ة ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
الى رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
املتضمن مبالغ املكافآت املالية التي اقرتها وزارة 
التربية للمهندس��ني الوافدي��ن والتي تتراوح بني 

150 و 250 دينار.
 هذا وتضمن كت��اب الوزيرة احلمود ان يتم 
الصرف بأث��ر رجعي اعتبارا م��ن يناير املاضي 
وهو تاريخ موافقة الدي��وان على زيادة املكافآت 
لبعض املهندسني الوافدين. وجاء في كتاب الوزيرة 
احلمود املرفوع ال��ى الزبن حول موضوع زيادة 
املكافأة الشهرية الشاملة للمهندسني غير الكويتيني: 
باالشارة الى كتابكم رقم )201002003501( املؤرخ 

ب� 2010/3/23 بشأن املوضوع اعاله الذي تضمن 
رأيكم في هذه الزيادة، والذي تضمن في بند )ثانيا( 
طلبكم اعادة تقييم مقدار الزيادة املقترحة لهم من 
قبل الوزارة على ان يكون مقدار الزيادة املقترحة 
)متدرجا( بحس��ب مدة اخلبرة للمهندس على اال 
تتجاوز الزيادة املقترحة في جميع االحوال 250 د.ك، 
واال تتجاوز املكافأة الشهرية الشاملة بعد الزيادة 
1000 د.ك، اي��ا كانت اخلبرة، وفي بند )رابعا( في 
حالة رغبة الوزارة في اعادة تقييم مقدار الزيادة 
جلميع املهندس��ني فإنه يلزم ان يراعى في مقدار 
الزيادة املقترحة ان يكون )متدرجا( بحس��ب مدة 
اخلبرة للمهندس وموافاتكم بالكش��وف النهائية 
لكافة املهندس��ني وفقا ملعيار مدة اخلبرة على اال 
تتج��اوز الزيادة املقترحة في جميع االحوال 250 

د.ك واال تتجاوز املكافأة الش��هرية الش��املة بعد 
الزيادة 1000 د.ك ايا كانت مدة اخلبرة.

 وبناء على ذلك نرفق لكم الكش��وف النهائية 
جلميع املهندس��ني وعددهم 128 مهندس��ا ومنهم 
من س��بق ان واف��ق الديوان عليه��م بكتابه رقم 
)201002001073( بتاري��خ 2010/1/28 مبين��ا فيها 
الزي��ادة املقترحة بعد اعادة تقيي��م الزيادة وفق 

الضوابط التي اشرمت اليها في بند )رابعا(. 
آملني ان يحظى هذا الطلب مبوافقتكم الكرمية 
اعتبارا من التاريخ الذي سبق ان وافقتكم فيه على 
الزيادة وذلك تقديرا للجهود الضخمة التي يقوم 
بها هؤالء املهندسون في اجناز املهام املوكلة اليهم، 
وفيما يلي اسماء املهندسني واملكافأة املعتمدة لكل 

واحد منهم:

ابواحلجاج مكي  عبدالدامي محمد   ٭
– 250 دينارا

عاطف زكي احمد اسماعيل – 250 ٭
إيديلكوال ماثيو – 250 ٭

احم���������د  محم������د  محم���ود   ٭
اخلش������اب – 250

محم���د عبدالفتاح عل���ي قنديل –   ٭
250

محمد خير ديب رجب – 250 ٭
مج���دي س���عد الدي���ن محم���ود   ٭

هاجوج 
مجد حامد محمد رضوان – 250 ٭

عبدالناص���ر سنوس���ي حميدة –   ٭
250

صالح س���ليمان س���الم محمد –   ٭
250

محمود قاس���م محم���ود بدران –   ٭
250

جم���ال عبداحلليم عل���ي محمد –   ٭
250

الغندور  السيد  احمد عبدالوهاب   ٭
250 –

وجيه ف���اروق عبداجلواد زايد –   ٭
250

احمد ع���زام نص���ور البطاينة –   ٭
250

علي غالم محمد - 190 ٭
اش���رف عبدالس���تار عبدالتواب   ٭

احمد – 170
خض���ر محمد احمد احلس���نات –   ٭

250
احمد مخلف امللفي – 250 ٭
وحيدرضا هاشم – 40 ٭

زكري���ا ه��������الل عب�����دالرحمن   ٭
فراج – 170

خالد فاروق صادق سعد – 170 ٭
محمد احمد احمد – 170 ٭
خالد ابراهيم جمعة – 250 ٭

امين عبدال���رازق احمد عفيفي –   ٭
150
عبير السيد حجاج محمد – 210 ٭

عادل الس���باعي محمد س���عيد –   ٭
190

حنان بليغ محم���ود عبدالرحمن   ٭
عرفة – 250

غادة ابوالفتوح س���لمان محمد –   ٭
230

شيرين فريد رمضان – 230 ٭
احم���د عبدالرحمن ف���ؤاد احمد –   ٭

170
متاضر علي اسماعيل – 170 ٭
حنان حسن طاهري – 170 ٭
جوان بن صالح ولي – 170 ٭

نيفني ع���ادل مصطفى امليرغني –   ٭
190

محمد ف���اروق محمد عبدالغني –   ٭
250

عبدالقادر سمير عبدالقادر محمد   ٭
250 –

امين ابراهيم عطية اس���ماعيل –   ٭
160

ريهام عادل عبدالس���الم محمد –   ٭
230

احمد جالل احمد درويش – 150 ٭
ش���يرين رش���اد عزيز جرجس –   ٭

210

سامي شمس الدين محمد شريف   ٭
250 –

احمد عبدال���رازق صادق حمودة   ٭
210 –

شيماء محمد محمد  - 170 ٭
سمير اجلنيدي محمد علي – 170 ٭

احمد س���عيد محم���د زقزوق –   ٭
250

علي السيد سالم طلبة – 210 ٭
عرفة علي ابراهيم احمد – 170 ٭
محمد صبحي محمد خليل – 170 ٭

احمد رمضان محمد املصيلحي –   ٭
250

ش���ريف فهمي عبداهلل حس���ن –   ٭
170
احمد لطفي سليمان حسن – 250 ٭
كمال كامل علي سعيد – 150 ٭

عمرو هاني فتحي محمد عاشور   ٭
250 –

هويدا محمد عبداجلواد – 190 ٭
ايهاب رش���اد عبداللطيف حنفي   ٭

150 –
محم���د حس���ب اهلل عبدالرحيم   ٭

شحاتة – 170
اريج حسني علي صفوري – 170 ٭

احمد محمود محمد احمد البهجي   ٭
190 –

نظيم شيرالي خان – 230 ٭
احمد علي موسى ابوالعال – 170 ٭
معتز محمد عبداحلميد – 190 ٭
نهى عبدالفتاح محمد سعد – 190 ٭
محمد نضال زهير البريدي – 150 ٭
امين محمود محمد محمود – 170 ٭

نص���ر عبدالس���مي�����ع ج�����ودة   ٭
نصر – 170

الرب محمد  البدري جاد  اس���امة   ٭
170 -

عثمان محمد عمر عثمان – 210 ٭
سهيلة حسني علي نقواني – 170 ٭
منى محمد ماهر اسماعيل – 170 ٭
مصطى نادر دور – 150 ٭

انتصار حس���ني محمد الشحيمة   ٭
250 –

ناص���ر الدين محم���د احلريري –   ٭
150
دينا زكريا الشاذلي – 250 ٭

محمود عزمي زي���ن عبدالقوي –   ٭
150

محمد نبيل عبداملنع���م غزالي –   ٭
170

ابراهيم غمري –  ابراهي���م  اجني   ٭
190

رب���اب رجب احمد الش���رقاوي –   ٭
150

الس���يد مصطفى حسنني ابراهيم   ٭
170 –

عم���رو عبدالعزيز محمد عارف –   ٭
230

نادر عبداهلل محمد املنسي – 170 ٭
محمد مجدي عبده محمد موسى   ٭

170 –
احم���د محمود محم���د رضوان –   ٭

150
ياسر فتحي محمد – 150 ٭

حيض���ر الدردير الس���يد عزاز –   ٭
170

ريهام ماهر محمود حنفي – 170 ٭
تامر جاب اهلل الشحات عثمان –   ٭

150
ط���ارق الش���حات محمد ضيف-   ٭

150
ش���يماء محمد علي محمد ضرار   ٭

170 –
حسني عبدالعال عبدالرازق علي   ٭

190 –
مصطفى عل���ي عبدالعزيز محمد   ٭

170 –
محمد عنتر السيد املتولي – 190 ٭
دياب حازم رحاب دياب – 150 ٭

عوض س���عد ابراهي���م متولي –   ٭
150

ربيع سيد امني عبداملقصود بدوي   ٭
150 –

مجدي ع���ارف عبدالفتاح فراج –   ٭
170

محمود مخت���ار محمد محمد علي   ٭
190 –

الشش���تاوي صابر الشش���تاوي   ٭
العرابي – 150

زهراء حسن علي املوسوي – 170 ٭
لينا عبدالرحمن عبدالرزاق – 190 ٭

احمد ابوالفتوح س���لمان محمد –   ٭
150

محمد فوزي ي���س علي جمعة –   ٭
190
وليد رضا عبدالسالم – 150 ٭
حسام ياسني ابوحوران – 150 ٭
احمد حسن السيد يوسف – 150 ٭

به���اء الدين ف�������اروق بهج����ت   ٭

فهي����م – 170
احمد رجب عبدالغني ابوالقمصان   ٭

150 –
نوارة عزيز احلصري – 170 ٭
محمد سمير موسى – 150 ٭
بشار طالب الدنيفات – 150 ٭
علي جاسم جبر ادريج – 190 ٭

ش���ريف محمد رمضان القصاص   ٭
190 –

حسن ابوالعال حسن – 170 ٭
عمرو عبدالعزيز احمد الطرابيلي   ٭

150 –
كرمي شيخ العرب جودة محمد –   ٭

170
احمد حسني احمد فريدة – 150 ٭
اسامة عمر محمد سليمان – 170 ٭
عمر طارق محمد السباعي – 170 ٭

عماد الدين احمد حسني التبريزي   ٭
190 –

حماد سراج الدين مصطفى احمد   ٭
190 –

ياس���ر عبداهلل محم���ود محمد –   ٭
150
اسامة السيد علي محمد – 170 ٭
هشام محمد علي- 170 ٭

رانية محمد وجدي الس���يد محمد   ٭
170 –

محمد السيد محمد السيد االجهوري   ٭
170 –

جدعان جاس���م العبداخلضر –   ٭
150
داليا احمد لبيب سالم – 150 ٭
رائد حامد محمد العلوي - 210 ٭

مريم بندق
العام  التعليم  رفعت وكيلة 
اللوغان����ي مذكرة لوكيلة  منى 
ال����وزارة متاضر الس����ديراوي 
حول ضوابط تك����رمي املعلمني 

املتقاعدين.
جاءت املذكرة تنفيذا لتوصية 
الوكالء بجلس����ته رقم  مجلس 
2001/16 في إطار اهتمام الوزارة 
الدائم بالعنصر البشري وتقدير 
إسهاماتهم وعطاءاتهم في املجال 
التربوي، وحرصا على صياغة 
ضوابط حتقق عدالة املفاضلة في 

اختيار املرشحني للتكرم. 
وجاء في املذكرة املرفوعة من 
منى اللوغاني للوكيلة السديراوي 
عدة ضوابط � بحسب آراء املناطق 
� والالفت للنظر في  التعليمية 
هذه املذك���رة تضمنها بندا بأن 
يقتصر التكرمي على الكويتيني 
فقط وهذا من شأنه التأثير سلبا 
ليس على املتقاعدين فقط ولكن 
على املعلمني الوافدين العاملني في 
امليدان والذين يصل عددهم الى 
اآلالف وبالتالي ينعكس األمر على 
عطائهم التربوي داخل املدارس 
وهم الذين يعملون في تخصصات 
نادرة جنبا الى جنب مع اخوانهم 

من املعلمني الكويتيني.

تتراوح بين 150 و250 دينارًا وتصرف بأثر رجعي اعتبارًا من يناير الماضي

في مذكرة رفعتها إلى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي حول ضوابط مقترحة لتكريم المتقاعدين تناقش في مجلس الوكالء

محمد الصايغ

منى اللوغاني

عائشة الروضان

متاضر السديراوي


