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الحمد: المساعدات تعبر عن مشاعر األخوة بين الشعبين للعام 2010 تحت رعاية علي الشمالن

أمانة األوقاف شاركت في الملتقى الكويتي اللبناني

خالل زيارته لمعهد األبحاث

الكويت قّدمت مساعدات ومعونات
لمتضرري السيول بمحافظة شمال سيناء

»التقدم العلمي« كّرمت الفائزين في مسابقة الريادة

الشطي: نهدف للتعريف بالمسيرة الوقفية الكويتية

ش���اركت األمانة العامة لألوق���اف في امللتقى 
الكويتي - اللبنان���ي، الذي أقيم في اجلمهورية 
اللبنانية برعاية رئيس الوزراء سعد احلريري 
وبالتنس���يق مع س���فارتنا بلبنان، وقد شاركت 
األمان���ة في امللتقى الكويتي � اللبناني بنجاح مت 
من خالله استعراض املسيرة الوقفية الكويتية 
وإجنازات األمانة نحو إبراز شعيرة الوقف كأداة 
للتنمية الشاملة محليا وكنموذج يحتذى به عامليا 
من خالل اإلصدارات واملنتجات التعريفية بالوقف 
واألمانة العامة لألوقاف، كما مت الترويج ملسابقة 

الكويت الدولية ألبحاث الوقف.

هذا وقد تكون وفد األمانة العامة لألوقاف في 
هذا امللتقى من: وائل الشطي مراقب ادارة اإلعالم 
والتنمية الوقفية، وهيا الزيان رئيس قسم اإلعالم 
والعالقات العامة بإدارة اإلعالم والتنمية الوقفية 

باألمانة.
وأكد الش���طي ان مشاركة األمانة قد اشتملت 
على التعريف باملسيرة الوقفية الكويتية، ودورها 
التنموي في املجتمع، باالضافة الى ملف التنسيق 
الدولي كون الكويت هي الدولة املنسقة مللف األوقاف 
في العالم اإلسالمي من خالل املطبوعات املتعددة 

واملتنوعة الى جانب البروشورات.

 دانيا شومان
احتفلت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
أمس بتكرمي الفائزين في مسابقة الريادة 
لعام 2010 في مجاالت التصوير الفوتوغرافي 
والتصوير املرئي والرسوم حتت رعاية املدير 

العام للمؤسسة د.علي الشمالن.
وتهدف املس����ابقة الى تعزيز االهتمام 
بالبيئة واملس����اعدة على دراس����ة التاريخ 
الطبيع����ي للكوي����ت وإلى تش����جيع روح 
التنقيب اضافة الى تنمية الذوق اجلمالي 
واحلس الفني وحث املواطنني على التفاعل 
مع البيئة واإلحس����اس مبشكالتها واإلملام 
مبكوناتها وغرس حب البيئة في نفوسهم 
واحلفاظ عليها بش����كل عام ولدى االطفال 

بشكل خاص.
وبلغ عدد املشاركني في مجاالت اجلائزة 
والذين مت تكرميهم من قبل مدير عام املؤسسة 
396 مشاركا حيث تبلغ اجلائزة األولى في 
مجالي التصوير الفوتوغرافي والتصوير 
املرئي 700 دينار فيما تبلغ اجلائزة الثانية 
500 دين����ار والثالثة 300 دينار كما قدمت 
املؤسسة 10 جوائز أخرى قيمتها 200 دينار 
لألعمال املتميزة التي لم تفز بإحدى اجلوائز 

الثالث من كل مجال.
وفاز باألعمال املتميزة في مجال التصوير 
الفوتوغرافي ولم يحالفهم احلظ باجلوائز 
الثالث 10 أش����خاص بينما ف����از باألعمال 
نفس����ها في مجال التصوير املرئي خمسة 

أشخاص.
وينقسم مجال الرسوم الى ثالث فئات 
عمرية، األولى من س����ت الى تسع سنوات 
والثانية من 10 الى 12 سنة واألخيرة من 13 
الى 16 سنة حيث تبلغ اجلائزة األولى في 
جميع الفئات العمرية 200 دينار والثانية 

150 دينارا والثالثة 100 دينار.
وقدمت املؤسسة عشر جوائز أخرى تبلغ 

قيمتها 50 دينارا للفائزين باألعمال املميزة 
ولم يحالفهم احلظ في اجلوائز األولى في 
مجال الرسوم من جميع املراحل العمرية 

وبلغ عددهم 30 فائزا.
أم����ا اجلوائ����ز التي قدمتها املؤسس����ة 
للفائزين فهي كاآلتي: أوال: مجال التصوير 

الفوتوغرافي:
اجلائزة األولى 700 دينار وشهادة تقدير 
فازت بها املش����اركة فاطم����ة بنت فرج بن 

جمعان الشكيلي
اجلائ����زة الثانية 500 دينار وش����هادة 
تقدير فاز بها املشارك مشعل محمد ابراهيم 

الصويتي
اجلائزة الثالثة 300 دينار وشهادة تقدير 

فاز بها املشارك راشد حجي محمد حجي
كما تقدم املؤسسة عشر جوائز أخرى 
قيمة كل منها 200 دينار لألعمال املتميزة 
التي لم تفز بإحدى اجلوائز الثالث األولى 

للتصوير الفوتوغرافي وفاز بها كل من:
1 � بدر محمد أحمد املرزوق

2 � سميرة سالم جاسم اخلليفة
3 � عمر صالح شايج الشايجي
4 � محمد يوسف راضي احلميد

5 � ميثم طاهر علي املسري
6 � فاضل عبدالرحمن غلوم حسني

7 � يعقوب يوسف علي
8 � عالية علي خليل الشطي

9 � شايج صالح شايج الشايجي
10 � حسن عبدالوهاب أحمد الدشتي

ثانيا: مجال التصوير املرئي:
اجلائزة األولى 700 دينار وشهادة تقدير 

فاز بها املشارك ماجد سلطان ابراهيم
اجلائ����زة الثانية 500 دينار وش����هادة 
تقدير فاز بها املش����ارك عبدالرحمن حامد 

التركيت
اجلائ����زة الثالثة 300 دينار وش����هادة 

تقدير فاز بها املشارك راوية محمد ابراهيم 
األنصاري

كما تقدم املؤسسة عشر جوائز أخرى 
قيمة كل منها 200 دينار لألعمال املتميزة 
التي لم تفز بإحدى اجلوائز الثالث األولى 
للتصوير املرئي وقد فاز خمسة متسابقني 
باملراكز املتميزة لهذه الفئة وحجبت املراكز 
اخلمسة األخرى وهم كالتالي: علي يونس 
حس����ني علي، س����هام خضر نصار، سارة 
منصور نظر برخ����ان، أحمد عطية محمد 

عوض، سميرة خضر نصار.
ثالثا: مجال الرسوم:

 9 � العمري����ة األول����ى )6  الفئ����ة   �  1
سنوات(:

اجلائزة األولى 200 دينار وشهادة تقدير 
فازت بها بتول السيد حسن مكي قاروني

اجلائزة الثانية 150 دينارا وشهادة تقدير 
فازت بها زينب علي بدر احلداد

اجلائزة الثالثة 100 دينار وشهادة تقدير 
فاز بها سلمان فيصل عبداهلل اسماعيل

وعشر جوائز لألعمال املتميزة بقيمة 50 
دينارا والتي لم تفز باملراكز الثالثة األولى، 

وفاز بها كل من:
1 � نور عبدالوهاب هشام العيسى
2 � حسني محمد حسني السالمني

3 � دانة ابراهيم عبدالنبي محمد علي
4 � دمية فهد فيصل املنصور
5 � اسراء احمد عطية عوض

6 � محمد فيصل عبداهلل اسماعيل
7 � زهراء سالم ياسني العريعر
8 � فاطمة حميد ياسني البناي

9 � مرمي ياسر محمد زرزور
10 � رغد علي خضر نصار

2 � الفئ����ة العمري����ة الثاني����ة )10 � 12 
سنة(:

اجلائزة األولى 200 دينار وشهادة تقدير 

فازت بها لولوة محمد عبداهلل الشراح
اجلائزة الثانية 150 دينارا وشهادة تقدير 

فاز بها عمر محمد عبداحملسن العمران
اجلائزة الثالثة 100 دينار وشهادة تقدير 

فازت بها سارة عمار علي اسماعيل
وعشر جوائز لألعمال املتميزة بقيمة 50 
دينارا والتي لم تفز باملراكز الثالثة األولى، 

وفاز بها كل من:
1 � فوزان عبداهلل العبيد

2 � فاطمة حسني غلوم عاشور
3 � بدرية خالد عبداهلل الفيلكاوي

4 � محمد منذر عبدالرحمن العبداهلل
5 � عبدالعزيز حمد احمد الشطي

6 � يوسف حسني علي السعد
7 � أحمد محمد اسماعيل ابراهيم
8 � اجنيلوس أمجد زكي عبدامللك

9 � فاطمة أمير صالح العوضي
10 � احمد هشام خليل مغربي

3 � الفئ����ة العمري����ة الثالث����ة )13 � 16 
سنة(:

اجلائزة األولى 200 دينار وشهادة تقدير 
فازت بها أنفال باسل علي بوحمد

اجلائ����زة الثانية 150 دينارا وش����هادة 
تقدير فاز بها عبدالرحمن عبدالعزيز محمد 

ذياب
اجلائزة الثالثة 100 دينار وشهادة تقدير 

فازت بها بدرية راشد حجي محمد حجي
وعشر جوائز لألعمال املتميزة بقيمة 50 
دينارا والتي لم تفز باملراكز الثالثة األولى 
وف����از بها كل من: عهود أحمد علي النجار، 
ابراهيم علي الصايغ، سيلسيتينا  بشاير 
أني بينتو، مرين نافع جبار العاقول، شيماء 
محمد أديب نصر، أبيار حميد ياسني البناي، 
علي يوسف عبداحلميد األثري، مها هادي 
األسمر الثنيان، محمد عبداهلل فالح البادي، 

أسماء عبدالعزيز خليل العوضي.

الفالح اطلع على تجربة توليد الطاقة 
الكهربائية من الرياح ومراحل تنفيذها

 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
تدعو الكويتيين للمشاركة في دورتها الثالثة 

 دعت جائ����زة خليفة الدولية 
التمر )مقره����ا اإلمارات(  لنخيل 
املواطنني الى املشاركة في ترشيح 
أنفسهم في فئات اجلائزة في دورتها 
الثالثة التي ب����دأت منذ األول من 
يوني����و وتنتهي ف����ي 30 أكتوبر 

املقبل.
وأوضح����ت هيئة اجلائزة في 
بي����ان صحافي تس����لمت »كونا« 
نسخة منه ان اجلائزة تقسم الى 
البحوث  خمس فئات األولى فئة 
والدراسات املتميزة في مجال زراعة 
النخيل وإنتاج التمور والثانية فئة 
املنتجني املتميزين في مجال زراعة 

النخيل وإنتاج التمور.
وأضافت ان الفئة الثالثة هي فئة 
أفضل تقنية في مجال زراعة النخيل 
وإنتاج التم����ور اما الفئة الرابعة 
فهي ألفضل مش����روع تنموي في 
مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 

فيما الفئة األخيرة )الش����خصية 
املتميزة في مجال زراعة النخيل 

وإنتاج التمور(.
وبينت ان اجلائ����زة مفتوحة 
لألفراد او مجموع����ات األفراد او 
املؤسسات او اجلمعيات ومنظمات 
املجتمع املدني او الهيئات احلكومية 
واخلاص����ة والتي تق����وم بأعمال 
متميزة ذات نتائج مباشرة وفعالة 

في مجال نخيل التمر.
وأوضحت انه يجوز ألي جهة 
ان ترشح نفسها دون اي تزكية من 
اي جهة او ش����خص وان اجلائزة 
متنح ألي فرد او شركة او هيئة مرة 
واحدة فقط في نفس الفئة، مشيرة 
الى فتح املجال أمام جميع املزارعني 
واملنتجني والباحثني واألكادمييني 
واملختصني للتقدم بطلباتهم لنيل 
فرصة الفوز بإحدى فئات اجلائزة 

اخلمس.

وذكرت ان من مزايا اجلائزة منح 
الفائز شهادة تقدير ودرعا تذكارية 
ومبلغا ماليا )ما بني 200 و300 ألف 
درهم( ضمن حفل يقام في العاصمة 
ابوظبي كما ميكن للحاصلني على 
اجلائزة استخدام شعار اجلائزة 
الدعائية والتسويقية  املواد  على 
اخلاصة بهم مل����دة أقصاها ثالثة 
أعوام تبدأ م����ن تاريخ حصولهم 

على اجلائزة.
يذكر ان موعد تصنيف الطلبات 
املستوفية لشروط املسابقة سيكون 
ب����ني 1 و31 أكتوبر املقبل ثم تقوم 
اللجنة العلمية للجائزة من تاريخ 
1 نوفمبر الى 31 ديس����مبر املقبل 
بتقييم طلبات الترشيح ويعقبها 
تقييم نتائج االختبار فيما سيتم 
إعالن أسماء الفائزين خالل األسبوع 
األول من شهر فبراير املقبل وحفل 
التكرمي خالل شهر مارس املقبل.

 دانيا شومان
قام الوكيل املس����اعد للخدمات الفنية في وزارة 
الكهرباء واملاء م.اياد الفالح ووفد مرافق له بزيارة 
تفقدية ملعهد الكويت لالبحاث العلمية بهدف االطالع 
على جترب����ة توليد الطاقة الكهربائي����ة من الرياح 
ومتابعة مراح����ل تنفيذها وهي التجربة التي يقوم 
بها املعهد ف����ي اطار تنفيذ برنامج الطاقة املتجددة، 
وقد كان في اس����تقبال الضيوف في موقع الدراسة 
بالس����املي نائب عام معهد الكويت لالبحاث العلمية 
لش����ؤون االبحاث العلمية د.محمد سلمان ورئيس 
املشروع د.سالم احلجرف وفريق العمل املشارك في 
تنفيذ املشروع.وقدم د.احلجرف نبذة عن املشروع 
واالهداف املرجو استخالصها من الدراسة، موضحا 
ان املش����روع عبارة عن رب����ط 6 توربينات هوائية 
صغيرة احلجم تنتج 26 كيلوواط في اوقات الذروة 
عندما تصل سرعة الرياح الى ما يقارب 13 مترا في 
الثانية، وتعمل ه����ذه التوربينات مجتمعة كمحطة 

توليد طاقة كهربائية صغيرة.
كما قام احلضور بع����د ذلك باالطالع على موقع 
اقامة ابراج التوربينات الهوائية ومعرفة سير العمل 
القائم وما مت اجنازه في الفترة املاضية سواء بالشق 
امليكانيكي او الشق الكهربائي من املشروع، ثم انتقل 
الضيوف الى داخل غرف����ة التحكم املعدة خصيصا 
للمشروع حيث مت التعرف على كيفية حتويل الطاقة 
الكهربائية القادمة من الرياح ملطابقتها باملواصفات 
الضرورية قبل ربطها بالشبكة احمللية الحد املباني 
احلكومية في املوقع، كما اطلع احلضور على كيفية 
مراقبة وتسجيل وتخزين القراءات الضرورية وذلك 
بشكل مستمر ليتم جمعها وحتليلها بعد ذلك بشكل 
شهري، االمر الذي سيساعد في وضع تصور معني 
للتوس����ع في تطبيقات استخدام هذه الطاقة لقطاع 
االتصاالت بش����كل خاص والتطبيقات املشابهة في 
املستقبل بشكل عام وتقدمي دراسات اجلدوى الضرورية 

لذلك.

 العريش ـ هناء السيد
الكويت���ي  املكت���ب  ق���ام 
للمشروعات اخليرية حتت رعاية 
القاهرة  وحضور سفيرنا لدى 
د.رش���يد احلمد ومحافظ شمال 
سيناء اللواء مراد موافي بتسليم 
الثانية من املس���اعدات  الدفعة 
واملعونات ملتضرري الس���يول 

باحملافظة.
وق���ال الس���فير احلم���د في 
تصريح صحافي عق���ب لقائه 
محافظ شمال سيناء اللواء مراد 
موافي بديوان عام احملافظة »ان 
هذا العمل الطيب ما هو إال تعبير 
عن املودة واحملبة اللتني يكنهما 
الكويتي ألشقائه في  الش���عب 
جمهورية مصر العربية«.وأضاف 
ان تلك املساعدات واملعونات تأتي 
أيضا سعيا للتعبير عن مشاعر 
االخوة الراس���خة بني الشعبني 
عبر املس���اهمة في رفع املعاناة 
ع���ن املتضررين من الس���يول 
بالعري���ش الت���ي كان لها األثر 
العميق في تنامي املشاعر الطيبة 

بني الشعبني.
وأوض���ح ان حرص الكويت 
على استمرار تقدمي املساعدات 
للش���قيقة مص���ر يعكس عمق 
الكويتية   � العالقات املصري���ة 
ومتانتها في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د وأخيه الرئيس 
املصري محمد حس���ني مبارك.

وأشار السفير احلمد الى سعادته 
البالغ���ة لوج���وده على ارض 
البطوالت س���يناء التي شهدت 
ال���دم املصري  تالحم وامتزاج 
والعربي للدفاع عن كرامة األمة 
العربية في حروب عامي 1967 
و1973 التي شهدت حترير ارض 

سيناء من العدوان االسرائيلي.من 
جانبه، قال مدير املكتب الكويتي 
للمشروعات اخليرية بالقاهرة 
الكندري في تصريح  إسماعيل 
صحاف���ي ان الدفعة الثانية من 
املساعدات واملعونات التي يقدمها 
التبرعات  املكتب تأتي ضم���ن 
املقدمة من بيت التمويل الكويتي 
انه  ملتضرري السيول.وأضاف 
مل���س ترحيبا كبي���را ومتميزا 
من قبل املس���ؤولني والقيادات 
الشعبية مبحافظة شمال سيناء 
خالل اس���تقباله برفقة سفيرنا 
بالقاهرة وقيامه���م بتذليل كل 
العقبات من اجل وصول قوافل 
اخلير الكويتية املقدمة من بيت 
التمويل الكويتي خالل طريقها من 
القاهرة ومتابعتها حتى وصولها 
الى شمال سيناء بالتنسيق مع 
اجلهات املعنية.وبني أن هذا اجلو 
االيجابي في التعاون بني املكتب 
الكويتي للمشروعات اخليرية 

واجلهات املصرية املعنية ترك 
أثرا طيبا في نفوسنا عن مدى 
التي  الطيبة واملودة  املش���اعر 
جتمع بني البلدين الشقيقني على 
املستويني السياسي والشعبي.
وأضاف انه مت تس���ليم عدد من 
املساعدات )أجهزة كهربائية( لعدد 
من املتضررين وتس���ليم باقي 
املساعدات ملسؤول اإلغاثة بالهالل 
األحمر املصري بش���مال سيناء 
متهيدا لتوصيلها ملستحقيها من 
املتضررين م���ن خالل أجهزتها 
املعنية املختصة.وأوضح الكندري 
أن الدفعة الثانية التي مت تسليمها 
للمحافظ���ة تتضمن 1400 جهاز 
كهربائي منزلي متنوع تش���مل 
ثالجات وبوتاجازات ومراوح، 
مش���يرا الى أن املكتب الكويتي 
للمشروعات اخليرية قام في ابريل 
املاضي بتسليم الدفعة االولى من 
املس���اعدات التي تتضمن 5000 

كرتون مواد غذائية جافة.

د.رشيد احلمد خالل لقائه محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي                        )ناصر عبدالسيد(

د.علي الشمالن وم.مجبل املطوع ود.جاسم بشارة خالل افتتاح املعرض     )أنور الكندري(

جناح األمانة العامة لألوقاف في امللتقى

د.علي الشمالن ود.جاسم بشارة يكرمان أنور احلساوي 

م.اياد الفالح ود.محمد سلمان يتوسطان فريق املشروع

»األوقاف« دشنت مسابقة 
اإلسراء والمعراج اإللكترونية

أكدت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية انها تسعى بشكل 
حثيث في س��بيل إجناز خططها الثقافي��ة والفكرية الطموحة 
»لتعزيز القيم واملثل والفضائل وغرس بؤر وحلقات من الشراكة 

املجتمعية الواعية والواعدة«.
وقال مدير ادارة الثقافة االسالمية بدر السنني في تصريح 
صحافي امس مبناسبة تدشني مسابقة اإلسراء واملعراج الثقافية 
االلكترونية الدولية ان »ما تبثه الوزارة من فكر ومنهج من شانهما 
دعم احلس ومخاطبة الوجدان سعيا لتحقيق غايتها في صناعة 

املناخ الثقافي اإلسالمي املواكب للمواسم الدينية«.
وأوضح الس��نني انه بإمكان اجلمهور الكرمي داخل وخارج 
الكويت املش��اركة في املس��ابقة عبر زيارة املوقع اإللكتروني 
لإلدارة اعتبارا من اليوم وحتى ال� 24 من يوليو املقبل علما ان 

باب املشاركة متاح أمام اجلميع دون استثناء.
وأشار إلى مسعى الوزارة لتشجيع اجلمهور على املشاركة 
في املسابقة حيث مت رصد جوائز مالية تشجيعية بقيمة 10000 
دينار توزع في نهاية املسابقة على 100 فائز يتم اختيارهم عبر 

عملية السحب االلكتروني.
وحث اجلمهور على ضرورة وأهمية التواصل واملش��اركة 
الفاعلة في املسابقة الثقافية والتي تأتي ضمن األنشطة الثقافية 
والتوعوية ملوسم اإلسراء واملعراج ومختلف األنشطة والبرامج 
التوعوية والثقافية إلدارة الثقافة اإلسالمية عبر زيارة موقعها 

االلكتروني على شبكة االنترنت.

»العاملين باإلطفاء« لسرعة 
إقرار  زيادة رواتب العسكريين

»العاملين بالمعلومات المدنية«
 لتعديل مقترح الالئحة الداخلية للهيئة

ناش����د رئيس مجلس ادارة نقابة العامل����ني باالدارة العامة 
لالطفاء احمد العجمي، النواب سرعة اقرار الزيادات املقترحة من 
قبل اللجنة الرباعية لرواتب العسكريني رجال اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني ورج����ال االطفاء وذلك بدور االنعقاد احلالي 
حيث ان هذا املوضوع يخ����ص حماة الوطن على كل اجلبهات 
الداخلية واخلارجية.وذكر العجمي أن منتسبي اجلهات االربع 
املذكورة هم من يسهرون على حماية هذا الوطن الغالي في كل 
مكان بالداخل واخلارج ويقدمون التضحيات الكثيرة بأرواحهم 
من اجل حماي����ة وطنهم ويخرجون من بيوتهم ال يعلمون هل 
سيعودون البنائهم ساملني ام سيكونون شهداء للواجب، باالضافة 
الى عملهم في االعياد والعطالت الرسمية وباقي فئات املجتمع 
تتنزه في االماكن الترفيهية والس����ياحية.واضاف العجمي أن 
الزيادات املقترحة س����تكون حافزا ملنتسبي اجلهات العسكرية 
على بذل املزيد من التضحيات من اجل وطنهم وكذلك ستشجع 

الشباب الكويتي على االنخراط في السلك العسكري.

صرح عضو االحتاد الوطني لعمال 
وموظف����ي الكويت ورئيس مجلس 
ادارة نقابة العاملني بالهيئة العامة 
الديحاني  املدنية جابر  للمعلومات 
ب����ان النقابة متر مبرحل����ة ازدهار، 
ومتد يد التعاون مع جميع قيادات 
الهيئة من اج����ل املزيد من املطالب 
التي نسعى إليها وتسكني الشواغر 
الوظيفية ودراس����ة مقترح النقابة 
الداخلية للهيئة  الالئح����ة  بتعديل 
املدنية والذي  العامة للمعلوم����ات 
تقدمت به النقابة الى نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش����ؤون اإلسكان والتنمية 

اإلدارية الشيخ احمد الفهد، وتهدف من 
خالله الى حتقيق العدالة االجتماعية 
والشفافية ومراعاة مصالح الطبقة 

العاملة.
وأك����د الديحان����ي ان دور العمل 
النقابي جزء مهم في احلياة العامة 
ملا له من احتكاك دائم ومستمر مع 
الطبقة العاملة ويتعايش مع نفس 
ظروف العمل ويعيش اعضاء مجلس 
التي  اليومية  النقابة املشاكل  ادارة 
تواجه العامل����ني بالهيئة ومن هذا 
املنطلق قامت النقابة بدراسة املطالب 
بتأن ش����ديد، آملني حتقيقها خلدمة 

جابر الديحانيالعاملني بالهيئة على أكمل وجه.


