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ولي العهد استقبل مشعل األحمد والمبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
ن����واف األحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس نائب رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ مشعل 

االحمد.
كما اس����تقبل س����موه بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس 

الوزراء باالناب����ة ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك.

واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس رئيس مجلس االمة 

باالنابة حسني احلريتي.
واستقبل سموه بقصر السيف 
نائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 

للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش����ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد 
ووزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
العبداهلل ووزير االشغال  أحمد 
الدولة لش����ؤون  العامة ووزير 

البلدية د.فاضل صفر.

سموه التقى الحريتي والفهد والعبداهلل وصفر

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير مستقبال حسني احلريتي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه الشيخ أحمد الفهد

اللنقاوي: صرف المستحقات المتأخرة لموظفي 
»قراءة العدادات« شرط إلبرام عقود جديدة

العجمي لتعيين ممثل من اتحاد نقابات 
العاملين في »الحكومي« في »الخدمة المدنية«

الوهيب سفيراً لدى إثيوبيا باإلضافة إلى أوغندا
صدر في جريدة »الكويت اليوم« مرسوم رقم 
)260( لس���نة 2010 بتعيني سفير غير مقيم جاء 
فيه: بعد االطالع على الدس���تور، وعلى القانون 
رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكني الديبلوماسي 
والقنصلي والقوانني املعدلة له، وبناء على عرض 
نائب رئيس مجل���س الوزراء ووزير اخلارجية، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، تقرر:

مادة أولى: يعني أحمد سالم الوهيب � سفير دولة 
الكويت ل���دى اجلمهورية الدميوقراطي���ة الفيدرالية 
اإلثيوبية � باإلضافة إلى عمله � سفيرا لدى جمهورية 

اوغندا.
مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

لتفادي إضرابات العمال والموظفين

طالب برفع بدالت العمل واحتسابها على أساس الرواتب الحالية

.www.mew.gove-kw
وكان اللنقاوي قد استقبل امس 
وفدا عمانيا يزور الوزارة ضمن 
برنامج تبادل اخلبرات بني شركات 
التوزيع في دول اخلليج العربي، 
حيث مت التباحث واالطالع على 
أنظمة الفواتير والتحصيل وغيرها 
من األمور املتعلقة، كما زار الوفد 
مركز االتصال في الوزارة ووكيل 
الوزارة املساعد لشبكات التوزيع 
وبعض مراكز الطوارئ ومكاتب 

شؤون املوظفني.
وفي س���ياق آخر، ش���اركت 
إدارة العالق���ات العامة واإلعالم 
الوزارة بالبرنامج الصيفي  في 
التطوع���ي ملعهد توب س���نتر 
للتدري���ب األهلي � فرع اجلهراء 
واخلاص بحملة ترشيد استهالك 
الكهرباء واملاء خالل الفترة من 12-

15 يوليو 2010، وقد تخلل البرنامج 
إلقاء محاضرات ترشيدية، توضح 
أهمية الكهرباء واملاء في حياتنا 
اليومية وكيفية احملافظة عليهما 
من االستنزاف لضمان دوامهما 
لألجيال املقبل���ة، كما مت تقدمي 
ع���رض مرئي يوض���ح الطرق 
املثلى الستخدامات الكهرباء واملاء 
باإلضافة الى توزيع املطبوعات 
الرمزية ذات  التوعوية والهدايا 
الطابع الترش���يدي على جميع 

احلضور.

واالجور في احلكومة مرة كل 
سنتني إعماال ألحكام القانون 
49 لس���نة 1982 على اعتبار 
ان ذلك أمر ضروري جراء ما 
يعانيه الفرد من ارتفاع مستوى 
املعيش���ة بصورة غير عادية 

وغير متوقعة.
وبني العجمي ان من املطالب 
املذكرة زيادة  التي تضمنتها 
البدالت املقطوع���ة واالعمال 
االضافي���ة، حي���ث ان معظم 
الب���دالت املقطوعة وهي التي 
تصرف بقيمة ثابتة مرتبطة 
بالدرج���ة ولي���س باملرت���ب 
االساسي مازالت تصرف بنفس 
القيمة ولم تطرأ عليها أي زيادة 
منذ سنوات طويلة، مؤكدا انه 
كان حريا باملشرع ان يلتفت 
الى تلك البدالت التي أصبحت 
قيمتها ضئيلة وال تتناسب مع 

الوضع املعيشي احلالي.
وأكد العجم���ي ان االحتاد 
طالب ايضا في مذكرته بضرورة 
االبتعاد عن العش���وائية في 
صرف بدالت طبيعة العمل في 
اجلهات احلكومية، الفتا الى ان 
تقرير بدالت طبيعة العمل في 
القطاع احلكومي للتعويض عن 
االخطار واالضرار في ممارسة 
االعم���ال الفنية يتم لكل جهة 
على ح���دة ومبوجب قرارات 
مستقلة لها ال تسري على أي 
جهة اخ���رى وال كانت تزاول 
نفس العمل وتتعرض لنفس 

الظروف واالخطار.
وقال العجم���ي ان االحتاد 
سيتابع من املسؤولني في ديوان 
اخلدمة املدنية جميع املطالب 
التي جاءت ف���ي املذكرة، كما 
انه على استعداد لالجتماع مع 
املسؤولني في ديوان اخلدمة 
املدنية، إذا ما تطلب األمر مزيدا 
من الشرح والتوضيح للمطالب 
العادلة التي جاءت في املذكرة 
حتى تكون هناك قناعة مطلقة 
بكل املطال���ب التي تضمنتها 
مذكرة احتاد نقابات العاملني 

في القطاع احلكومي.

مع الشركات إلجبارها على دفع 
الرواتب.

وفي سياق آخر، دعا اللنقاوي 
جميع املستهلكني واملنتفعني من 
التعاون معها  ال����وزارة  خدمات 
وس����داد م����ا عليهم م����ن فواتير 
واالستجابة لدعوات الوزارة في 

هذا الشأن.
وأشار الى ان استمرار تعاون 
املستهلكني مع الوزارة وسداد كامل 
فواتيرهم يضمن لهم اس����تمرار 
التي تقدمها  التمتع باخلدم����ات 
الوزارة سواء املائية أو الكهربائية 
طالبا منهم سداد مبالغ االستهالك 
من خالل مراكز شؤون املستهلكني 
املنتش����رة في جميع احملافظات 
املوق����ع اإللكترون����ي:  أو عب����ر 

أيضا املطالبة برفع بدالت العمل 
واحتسابها على أساس الرواتب 
االساسية احلالية، الفتا الى ان 
النسب التي تصرف للعالوات 
والب���دالت مازال���ت تصرف 
للموظفني على أساس الرواتب 
االساسية بالقوانني السابقة ولم 
يتم مراجعة تلك النسب منذ 
املدنية  صدور قانون اخلدمة 

في عام 1979.
وذك���ر العجمي ان مجلس 
اخلدمة املدنية لم يصدر سوى 
القليل من القرارات التي تتناول 
البدالت والع���الوات واملبالغ 
التي تتناس���ب مع  والقي���م 
الشهرية  املرتبات االساسية  
احلالية والتي تتفق واالعباء 
املعيشية احلالية، مشيرا الى 
ان الدولة مازالت تقوم بصرف 
البدالت للموظفني على اساس 
املرتبات االساسية السابقة على 
صدور قانون ونظام اخلدمة 
الذي  املدنية 1979 وهو االمر 
أدى الى حرمان املوظفني من 
االستفادة من زيادة رواتبهم 
االساس���ية بشكل كامل، لذلك 
تأتي مطالبتنا بضرورة رفع 
املقررة للبدالت مع  النس���ب 
احتسابها على أساس الرواتب 

احلالية.
وأشار العجمي الى ان من 
املطالب التي جاءت في املذكرة 
ربط االجور بتكاليف املعيشة 
واع���ادة النظر ف���ي الرواتب 

دارين العلي
يعمل قطاع شؤون املستهلكني 
في وزارة الكهرباء واملاء على تفادي 
ثغرة كانت تؤدي الى تعطيل سير 
العمل وهي االضرابات التي يقوم 
بها العمال واملوظفون بسبب عدم 
دفع رواتبهم من قبل ش����ركاتهم 

املتعاقدة مع الوزارة.
وفي هذا السياق لفت الوكيل 
املس����اعد لشؤون املستهلكني في 
الوزارة م.جاس����م اللنقاوي الى 
الوزارة  اجراءات جديدة تتبعها 
في العقود التي ستبرم مع شركات 
ق����راءة العدادات به����دف ضمان 
احلقوق املالي����ة للموظفني فيها 
وذلك عب����ر ادراج بند جديد في 
العقد يلزم الشركة بدفع مستحقات 
املوظف����ني إذ ال تصرف أي دفعة 
للمقاول إال إذا قدم كشفا من البنك 
يثبت أنه حول الرواتب الشهرية 

ملوظفيه.
وأوضح في تصريح للصحافيني 
ان ذلك يهدف الى ضمان حقوق 
املوظفني واس����تمرار حسن سير 
العمل في الوقت نفسه إذ ان ذلك 
يساهم في تفادي االضرابات التي 
تعطل عمل الوزارة في حال عدم 
دفع الش����ركة مستحقات العمال 
خصوص����ا ان الوزارة في الوقت 
العق����ود املعمول  احلالي ووفق 
بها ليس����ت لديه����ا أي صالحية 

طالب رئيس احتاد نقابات 
العاملني في القطاع احلكومي 
فهاد العجمي بضرورة ان يكون 
هناك متثيل من االحتاد  العام 
للقطاع احلكومي في مجلس 
اخلدمة املدنية، على اعتبار ان 
االحتاد يرعى نقاباته ويدافع 
عن مصالح العاملني في جميع 
وزارات الدولة، وأكد أن مهمة 
االحتاد ستكون إبداء الرأي فيما 
يطرح من قوانني ومش���اريع 
وق���رارات وك���وادر واقتراح 
احللول للمشاكل التي تواجه 
بع���ض العاملني ف���ي القطاع 
احلكومي مبا يعود بالنفع على 

كل موظفي الدولة.
وق���ال انه بع���ث مبذكرة 
رس���مية الى رئي���س ديوان 
اخلدمة املدنية تتضمن بعض 
املطالب���ات املهمة التي تخص 
قطاع���ا عريضا م���ن موظفي 
الدولة، مؤكدا ان هذه املطالب 
جاءت بعد دراسة متأنية من 
قبل املجلس التنفيذي لالحتاد 
وذلك قبل عرضها على ديوان 
القرار  املدنية التخاذ  اخلدمة 
املناسب بش���أن هذه املطالب 
املهمة والتي من ش���أنها دعم 
الك���وادر الوطنية في القطاع 
احلكومي وتدفعهم لبذل املزيد 

من اجلهد والعطاء.
واضاف العجمي ان أهمية 
هذه املطالب تأتي بعد صدور 
القرارات من مجلس  عدد من 
انتقاص  املدنية فيها  اخلدمة 
الدول���ة  حلق���وق موظف���ي 
وحرمانهم ايضا من حقوقهم 
املشروعة، الفتا الى ان مجلس 
التأمين���ات  ادارة مؤسس���ة 
العامة  االجتماعي���ة والهيئة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
ادرك أهمي���ة تواجد العنصر 
النقابي الفعال ومشاركته في 
رسم السياس���ة العامة، لذلك 
نحن نطالب بضرورة متثيل 
احتادن���ا املهني ف���ي مجلس 

اخلدمة املدنية.
وأضاف ان املذكرة تضمنت 

م.جاسم اللنقاوي

فهاد العجمي

األمير استقبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس 

الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح أمس رئيس 

مجلس األمة باإلنابة حسني احلريتي.
الى ذلك بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى امللك حمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفة ملك مملكة البحرين الش���قيقة عبر فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له باذن 
اهلل تعالى الش���يخ حمد بن خليفة بن راشد آل خليفة 

س���ائال س���موه املولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وان يلهم األسرة الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
الش���يخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.

صاحب السمو التقى رئيس مجلس األمة باإلنابة

الساير: اتفاق كويتي ـ برازيلي على تأسيس
شركة استثمارية قابضة مشتركة

الرومي: زيارة رئيس الوزراء لألرجنتين ترجمة لحرص القيادة على المصالح المشتركة

السفير سعود الرومي ساير الساير

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش��يخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من وزير الشؤون اخلارجية والتعاون 
مبملكة اس��بانيا ميغيل انخيل موراتينوس 
تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث 

سبل تطويرها.
كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
مماثلة من املمثل السامي لالحتاد األوروبي 
لشؤون السياسة اخلارجية واألمن كاثرين 

آشتون.

محمد الصباح تلقى رسالتين خطيتين من موراتينوس وآشتون

اكد عضو مجلس ادارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت ساير 
الس���اير انه مت تق���دمي مقترح 
لتأسيس شركة اس���تثمارية 
قابضة مش���تركة بني الكويت 
والبرازيل يساهم فيها القطاع 
احلكوم���ي والقط���اع اخلاص 
وقد وافق عليها الطرفان على 
أن يتم اعداد الدراس���ة األولية 

للشركة.
واوضح الساير في تصريح 
صحافي قبيل اختتام س���مو 
رئيس مجلس الوزراء زيارته 
الى البرازيل ان هذا املقترح يأتي 
في اطار جه���ود غرفة جتارة 
وصناعة الكوي���ت في توثيق 
التجاري���ة والبحث  العالقات 
عن فرص استثمارية مناسبة 

للقطاع اخل���اص وذلك ضمن 
جولة سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء الى دول 

أميركا الالتينية والكاريبي.
وقال الساير ان الهدف من 
هذه الشركة هو تعزيز العالقات 
االقتصادية بني الطرفني بشكل 
مباشر »األمر الذي سينعكس 
بش����كل ايجابي عل����ى حجم 
الى  التجاري« مشيرا  التبادل 
أن البرازيل تتمتع بثروة نفطية 
جيدة وموارد زراعية وثروة 
حيوانية متميزة وهي مقبلة 
على عدد من الفعاليات الدولية 
ومن�ه�����ا األومل�ب�ي����اد وك�أس 
الذي  القدم األمر  ال�عالم لكرة 
سينعش احلركة االقتصادية 
وسينعكس ايجابا على القطاع 

اضافة الى حكام محافظات كل 
من سالتا وسانتافي وسان خوان 
ومندوسا والعاصمة بوينس 

أيرس.
واض���اف انه بح���ث خالل 
اجتماعاته سبل تطوير العالقات 
الثنائية وتعزي���ز التبادل في 
املج���ال الصح���ي والتعليمي 
والتجاري والعسكري واقامة 
دورات تدريبية للقوات املسلحة 

الكويتية.
وقال ان ه���ذه االجتماعات 
أثمرت زيارة قام بها وزير العلوم 
والتكنولوجي���ا األرجنتين���ي 
للكوي���ت حيث التق���ى بكبار 
املسؤولني كما مت وضع خطة 
لتبادل اخلبرات التكنولوجية 

والعلمية بني البلدين.
وأش���ار الى ان زيارة حاكم 
والية سانتافي الرسمية للكويت 
هي األولى من نوعها ألي حاكم 
والي���ة أرجنتيني للبالد حيث 

اخلاص.
وأوضح أن الطرفني سيعمالن 
على تش���كيل جلنة ملزيد من 
الدراس���ات املتخصص���ة فيما 
يتعلق به���ذا املوضوع لوضع 

النقاط الرئيسية.
من جانبه أكد سفيرنا لدى 
األرجنتني واحملال الى تشيلي 
واألوروغواي والپارغواي سعود 
الرومي حرص س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
العالقات  احملمد على تعزي���ز 
الثنائية مع دول أميركا الالتينية 
وبحث س���بل توطيد العالقات 
الديبلوماس���ية خالل جولته 

احلالية في دول املنطقة.
وقال الرومي ل� »كونا« انه 
عقد العديد من االجتماعات مع 
كبار املسؤولني من بينهم رئيس 
مجلس الوزراء ووزراء الصحة 
والتعلي���م والدفاع واالقتصاد 
والعلوم والتكنولوجيا والثقافة 

التقى خاللها صاحب الس���مو 
الش���يخ صباح االحمد  االمير 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 

وعدد من الوزراء.
وأوضح السفير الرومي ان 
تلك االجتماعات اضافة الى لقاءاته 
مع كبار املس���ؤولني في الدول 
احملالة التي شملت رؤساء كل 
من جمهورية تشيلي وجمهورية 
االوروغ���واي ووزير خارجية 
الپاراغواي وق���رار حكومتي 
االوروغواي والپاراغواي بفتح 
سفارتني لهما في الكويت كانت 
أول بوادر حقيقية في س���ياق 
العمل الديبلوماس���ي الكويتي 

باملنطقة.
وقال ان قرار فتح سفارتني 
للكويت في كل من املكس���يك 
وتشيلي يعكس اهتمام القيادة 
الكويتية باتخاذ خطوات حثيثة 
لوضع ملسات الكويت في دول 

املنطقة.

صدر ف����ي »الكويت اليوم« ق����رار مجلس الوزراء رقم 
1041 لس����نة 2010 بتعيني أعضاء جلنة التثمني بإدارة نزع 
امللكي����ة وجاء في القرار بعد االطالع على القانون رقم 33 
لسنة 1964 في شأن نزع امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة 
العامة، املعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، وبناء على عرض 
وزير املالية، قرر مادة أولى يعني اآلتي أسماؤهم اعضاء في 
جلنة التثمني بإدارة نزع امللكية ملدة سنتني: دغيشم محمد 
الدغيشم رئيسا، صادق خلف اجلمعة نائبا للرئيس، عبداهلل 
عبدالكرمي الالصقة، أحمد حمزة الفيلكاوي، يوسف دخيل 
الدخيل، عدنان سعد الربيعان، راشد عيد األذينة، يوسف 
عبداهلل احلسيني، سعود عبدالعزيز سعود الصقر، خالد 

سعود حمدان العدواني، فيصل عبداهلل املشعان.
مادة ثانية: على وزير املالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل 

به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.
كم����ا تضمنت جريدة الكويت الي����وم في عددها أمس، 
قرارا ملجلس الوزراء رقم 1042 لسنة 2010 بتشكيل جلنة 
االعتراضات وجاء في القرار بعد االطالع على القانون رقم 
33 لس����نة 1964 في ش����أن نزع امللكية واالستيالء املؤقت 
للمنفعة العامة املعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، وعلى 
قرار مجلس الوزراء الصادر في س����نة 1964 بش����أن نظام 
جلنة االعتراضات املعدل بالقرار رقم 568 لس����نة 2006، 
وبناء على عرض وزير املالية، قرر مادة أولى: تشكل جلنة 
االعتراضات بإدارة نزع امللكية للمنفعة العامة ملدة ثالث 

سنوات على الوجه التالي:
ابراهيم عبدالرحيم محمد املال � وكيل محكمة االستئناف 
رئيسا، يوسف حلدان يوسف حلدان � القاضي من الدرجة 
األول����ى باحملكمة الكلية نائب����ا للرئيس وعضوية كل من 
جاسم محمد جمعة، يوسف علي امليلم، سالم براك الهيفي، 

حمود محمد احلماد، شاكر محمود مدوه.
مادة ثانية: على وزير املالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل 

به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

تشكيل لجنة االعتراضات برئاسة المال

الدغيشم رئيسًا للجنة التثمين 
بإدارة نزع الملكية والجمعة نائباً


