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تاريخ االنعقاد.
تنعقد اجلمعية العمومية مرة في شهر يناير 

او فبراير من كل سنة بصفة عادية.
يتكون مجلس ادارة النقابة من تسعة اعضاء 

تنتخبهم اجلمعية العمومية ملدة 4 ايام.
ينتخب مجلس االدارة من بينهم في اول اجتماع 
لهم برئيس مجلس االدارة ونائب الرئيس وامني 
السر وامني الصندوق وأمني السر املساعد وسكرتير 

العالقات اخلارجية.
حددت الالئحة اختصاصات اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية واختصاصات مجلس االدارة 

والدفاتر التي متسكها النقابة.
الى ذلك استقبل د.العفاسي في مكتبه رئيس 
جمعية هدية التعاونية محمد اجلالل وتبادل معه 
بعض مواضيع الشأن التعاوني، واكد اجلالل على 
تأييده للخطوة االيجابية التي قام بها الوزير في 
املضي في اقرار قانون التعاون اجلديد وفي نهاية 
اللقاء قام اجلالل بتقدمي درع تذكارية للوزير بهذه 

املناسبة.

اصدر وزير الشؤون 
العفاسي قرارا  د.محمد 
العاملني  بإشهار نقابة 

في وزارة النفط.
وجاء في القرار: مادة 
1: تشهر نقابة العاملني 
النفط، مادة  في وزارة 
2: يعمل بهذا القرار من 
تاريخ صدوره وينشر 

في اجلريدة الرسمية.
وقال ملخص النظام 
االساسي لنقابة العاملني 
النف���ط:  وزارة  ف���ي 
اجلمعي���ة  اجتمع���ت 
العمومية التأسيس���ية 
بتاري���خ 2010/6/9 وقد 
مت االتفاق بني املؤسسني 
عل���ى تأس���يس نقابة 
العاملني في وزارة النفط 
ويقضي نظامها االساسي 

مبا يلي:
تهدف النقابة الى رعاية مصالح عمالها والدفاع 
عن حقوقهم والعمل على حتس���ني حالتهم املادية 
واالجتماعية ومتثيلهم في جميع االمور املتعلقة 

بشؤون العمال.
يقب���ل عضوا في نقابة كل من يعمل في وزارة 
النفط وان يكون قد بلغ واحدا وعشرين عاما وان 

يكون حسن السيرة والسلوك.
قيمة االش���تراك الشهري لعضوية النقابة هو 

ديناران فقط.
رس���م االنضمام الى النقابة هو عشرة دنانير 
كويتية تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو او 

عند اعادة قيده.
تودع اموال النقابة ف���ي بنك الكويت الوطني 

باسم نقابة العاملني في وزارة النفط.
تبدأ الس���نة املالية من ش���هر يناير الى نهاية 

ديسمبر من كل عام.
تعتبر اجلمعية العمومية هي صاحبة السلطة 
العلي���ا في تصريف االمور وهي تتألف من جميع 
االعضاء الكويتيني املس���ددين الشتراكاتهم حتى 

9 من 10 أيدوا رئيس الوزراء والحربش جناح المعارضة في الدائرة الـ 2

يواصل مركز اجتاهات للدراسات والبحوث 
)اجتاهات( الذي يرأس����ه خالد عبدالرحمن 
املضاحكة إصدار تقاريره السياسية النوعية 
ع����ن مجلس األمة بعد فض دور االنعقاد في 
إطار محددات البحث العلمي املنهجي، وبعيدا 
عن االنحي����از ألي توجهات أيديولوجية أو 
فكرية أو سياسية، حيث يسلط الضوء عبر 
هذه التقارير على حتليل اجتاهات تصويت 
النواب في إطار تقسيمه الدوائر االنتخابية 
اخلمس خالل دور االنعقاد الثاني مبوضوعية 
واستقاللية من واقع جداول ونتائج التصويت 
على 24 قضية مت اختيارها، سواء فيما يتعلق 
بالتشريعات والقوانني املقرة في املداولتني، 
أو تلك التي مت التصويت عليها في املداولة 
األولى فقط. باإلضاف����ة إلى التصويت على 

طلبات سحب الثقة، حيث يهدف التقرير إلى 
تسليط الضوء على أمناط واجتاهات تصويت 
النواب ال� 49 في مختلف القضايا. وفيما يلي 
حتليل اجتاهات نتائج تصويت نواب الدائرة 

الثانية على ال� 24 قضية.

الدائرة الثانية
� النائب الوحيد في الدائرة الثانية من بني 
النواب العشرة الذي صوت ثالث مرات )عدم 
تعاون � وسحب الثقة( في استجواب سمو 
رئيس ال����وزراء ووزيري الداخلية واإلعالم 
هو د.جمعان احلرب����ش، فيما وقف النواب 
التسعة صفا واحدا ضد كتاب عدم التعاون 
مع س����مو الرئيس، وفي اس����تجواب وزير 
االع����الم انضم النائب مرزوق الغامن للنائب 

احلربش في تأييد س����حب الثقة. كما جاءت 
تصويتات النائب احلربش في مجملها بخانة 

نواب املعارضة.
� النواب احلربش ودميثير والس����لطان 
عارضوا قانون صندوق املعسرين فيما أيده 
الس����بعة املتبقون وفي قانون اخلصخصة 
وجد النائبان خلف دميثير وجمعان احلربش 
نفسيهما الوحيدين املعارضني للتخصيص، 
فيما عارض النائب مرزوق الغامن قانون اخلطة 

اإلمنائية وحيدا من بني النواب العشرة.
� تقاربت أمناط تصويت النواب بشكل كبير 
فيم����ا يتعلق بالقضايا ذات الطابع التنموي 
واخلدمي وأبرزها قانون تأس����يس شركات 
مساهمة لتنفيذ محطات الطاقة، وتشكيل جلنة 
حتقيق ف����ي طوارئ الكهرباء، وتقرير جلنة 

املرأة في شأن تعديل قانون اخلدمة املدنية، 
وتقييم أصول مؤسس����ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، إذ أيد ثمانية نواب تأسيس شركات 
الكهرباء في غياب احلربش ودميثير، ووافق 
سبعة على تشكيل جلنة حتقيق في طوارئ 
2007 في غياب اخلرافي واملطوع ودميثير، 
كما رفض ثمانية تكليف ديوان احملاس����بة 
تقييم أص����ول »الكويتية«، وتبنى س����بعة 
تعديل قانون اخلدمة املدنية لصالح املرأة، 
فيما امتنع اخلرافي ودميثير عن التصويت 

وغاب احلربش.
� مثل����ت القضايا ذات الكلفة املالية ذروة 
اخلالف بني النواب، وش����هدت انقساما حادا 
عند التصويت عليها، وتضم هذه الفئة من 
القضايا: فتح االعتمادات التكميلية للموازنة 

العامة للدولة وشراء فوائد القروض، إذ أيد 
النواب: خلف دميثير، عبدالرحمن العنجري، 
عدنان املطوع، وعلى الراشد زيادة االعتمادات، 
في حني اعترض الن����واب جمعان احلربش 
السلطان ومحمد  وسلوى اجلس����ار وخالد 
املطير ومرزوق الغامن، وامتنع اخلرافي عن 

التصويت، وبنسبة )4: 5: 1(.
� السلطان والعنجري واجلسار عارضوا 
عقد جلسة »البدون« واملطير عارض هيئة 

سوق املال وحيدا.
� الغ����امن والعنجري واملطير والراش����د 
أي����دوا إطالق حلى  والس����لطان واحلربش 

العسكريني واملطوع املعارض الوحيد.
� ش����هد التصويت على قانون الرياضة 
في مداولته األولى موافقة خمسة نواب هم 

اخلرافي، الغامن، اجلسار، املطوع، واملطير بينما 
غاب عن التصويت اخلمسة اآلخرين احلربش، 

السلطان، دميثير، العنجري، والراشد.
� تطابق تصويت عضو التجمع االسالمى 
الس����لفي النائب خالد السلطان مع القريب 
من التجمع واحملس����وب عليه النائب محمد 
املطير ف����ي 12 قضية من بني القضايا األربع 
والعش����رين وبنسبة 50%، وتباين في سبع 

قضايا وبنسبة أكثر من الربع )%25(.
� تصدر النائب مرزوق الغامن القائمة من 
حيث عدد املرات التي أدلى فيها بصوته، إذ 
صوت 24 مرة ولم يتخلف عن التصويت على 
أي من القضايا مح����ل البحث، في حني جاء 
النائب خلف دميثير في املركز األخير، إذ تخلف 

عن التصويت عشر مرات من بني 24

»اتجاهات للدراسات« يسلط الضوء على تصويت نوابها في 24 قضية خالل دور االنعقاد الثاني 

خالد املضاحكة

الدائرة الثانية
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غغ✔✔غ✔مم××✔م✔✔×✔غ✔✔✔✔×××جاسم اخلرافي
✔×✔✔✔✔غغ✔غ××××✔غ✔غ×✔×✔✔✔جمعان احلربش

✔غ✔✔غ×✔✔✔✔××مم×غ✔✔✔✔✔×××خالد السلطان

غغغغ✔غ×م✔✔×✔✔غغغغغ✔غ××××خلف دميثير
غ×✔✔✔×✔✔××✔×✔✔×✔✔✔✔✔✔×××سلوى اجلسار

✔×✔✔✔×✔✔××✔✔×✔×غ✔✔✔✔✔×م×عبدالرحمن العنجري

×غ✔✔✔✔✔✔✔×✔✔✔✔×✔غ✔✔✔✔×××عدنان املطوع 
✔غ✔✔غ✔✔✔××✔✔✔✔×غ✔✔✔✔✔×××علي الراشد

✔××✔✔غ✔✔××✔××××✔✔✔×✔✔غ××محمد املطير

✔×✔✔✔✔م✔××✔××××✔✔✔××✔✔م×مرزوق الغامن

)موافق(غ: )غائب(م: )ممتنع ( ×: )غير موافق(✔ : 

الغانـم لـم يتخّلف 
عـن التصويت في الـ 24 
قضية وتصّدر نواب الدائرة 

الراشد والعنجري أيدا 
السماح للعسكريين بإطالة 
اللحـى والمطـوع عارضها 

إلى  انضم  السلطان 
في  والجسـار  العنجـري 
البدون جلسة  عقد  رفض 

شهد  الرياضة  قانون 
نواب  من  خمسـة  غياب 
الدائـرة عـن التصويـت

التصويت على قانون الرياضة

غير موافق 0

ممتنع 0

غائب 5موافق 5

التصويت على جلسة البدون

ممتنع 0
موافق 5

غائب 2

غير موافق 3

السعدان يثمن تجربة »األعلى للمعاقين«
بتدريب ذوي االحتياجات الخاصة 

بشرى شعبان
ثمن مدي���ر إدارة الرقابة ومدير فرق بلدية اجلهراء بالوكالة 
م.سامي السعدان جتربة املجلس األعلى لشؤون املعاقني »السابق« 
اخلاصة بتدريب ذوي اإلعاقة في املؤسسات احلكومية واخلاصة 
خالل فترة الصيف. وأشار خالل استقبال بلدية اجلهراء لسبعة 
من أبناء املجلس األعلى الى ان التجربة بناءة وهادفة واستفاد 
منها العاملون في البلدية قبل املعاقني، والكل كان حريصا على 

رعايتهم والعناية بهم.
وأضاف: شعرنا جميعا بالسعادة ونتمنى تعميم هذه التجربة 
على باقي إدارات الدولة ومؤسساتها، الفتا الى ان املعاقني أظهروا 

قدرات تفوق األصحاء الذين يتم تعيينهم داخل البلدية.

د.محمد العفاسي يتسلم درعا تذكارية من محمد اجلالل

عبدالقادر العجيل يتسلم شيك التبرع من رئيس مجلس إدارة تعاونية صباح السالم

بيت الزكاة يتسلم الدفعة الثانية 
من زكاة تعاونية ضاحية صباح السالم

العفاسي أشهر نقابة العاملين في النفط
استقبل رئيس مجلس إدارة تعاونية هديةبلغ قدرها 33566 دينارًا

قام وف����د من جمعية ضاحية 
التعاونية بزيارة  السالم  صباح 
بيت الزكاة لتقدمي الدفعة الثانية 
م����ن زكاة اجلمعية البالغ قدرها 
33566 دينارا للبيت حيث تسلم 
الزكاة عبدالقادر  مدير عام بيت 

العجيل شيك التبرع.
وضم وف����د اجلمعية كال من 
رئيس مجلس االدارة عبدالرحمن 
العتيبي وممث����ل االحتاد محمد 
العجمي ورئيس جلنة اخلدمات 

فيصل العتيبي.
وق����د اس����تقبل الوف����د لدى 
وصولهم مبنى بيت الزكاة اجلديد 
في جنوب الس����رة كل من مدير 
عام بيت الزكاة عبدالقادر العجيل 

املراكز االيرادية  ورئيس قس����م 
عبداللطيف البصيري ومساعد 
املدير لشؤون الهيئات احمللية في 
ادارة املشاريع والهيئات احمللية 

محمد العجمي.
العجيل عن ش����كره  وعب����ر 
وتقدي����ره البالغني ملجلس ادارة 
الدائم  اجلمعي����ة على تعاون����ه 
مع بي����ت الزكاة من خالل تبرعه 
بزكاة م����ال اجلمعية للبيت مما 
ساعده على اداء رسالته في خدمة 
املجتمع ورعاية االسر احملتاجة 
داخل الكويت لتوفير عوامل االمن 
واالستقرار املعيشي لها في مواجهة 
الظروف الصعبة التي تعيشها.

من ناحيته وجه العتيبي شكره 

لبيت الزكاة على عطائه املتواصل 
ودوره البن����اء في خدمة فريضة 
الزكاة وتفعيل دورها في املجتمع 
مما ساهم في تقدم ورقي الكويت 
وأكد ان تعاون اجلمعية مع بيت 
الزكاة يعك����س حرص اجلمعية 
على وض����ع امكاناتها في خدمة 
الوطن واملواطنني واملساهمة في 
دفع مس����يرة اخلير والتقدم في 
الكويت حتقيقا الهدافها السامية 
التي تضمنه����ا قانون العمل في 
اجلمعي����ات التعاونية. يذكر ان 
الدفعة االولى من زكاة اجلمعية 
والبالغ قدرها 30000 دينار كان 
البيت قد تسلمها بتاريخ 2009/4/5 

في مقر اجلمعية.

بدر العوضي يقص الشريط إيذانا بافتتاح الفرع

افتتاح فرع البقالة »6« في منطقة القصور

بحضور املدير املعني جلمعي���ة العدان والقصور التعاونية 
ب���در العوضي ومجموعة من املس���ؤولني باجلمعية، مت افتتاح 
فرع البقالة رقم 6 مبنطقة القصور خلدمة املواطنني في املنطقة 
ضمن مجموعة انشطة خدمية في الفرع، وقد مت افتتاح هذا الفرع 
بعد جتديده واضافة مواد استهالكية اخرى مطلوبة للمواطنني 
ف���ي املنطقة وقد عقب املدير املعني على افتتاح الفرع بقوله: ان 
جمعية العدان والقصور التعاونية مستمرة بعون اهلل في افتتاح 
افرع خدمية اخرى في مناطق متفرقة من مناطق عمل اجلمعية 

في القريب العاجل.


