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اس���تقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
مبكتبه ظهر أمس االثنني سماحة السيد محمد بحر 
العلوم والوفد املرافق له. حضر اللقاء نائب رئيس 
مجلس االمة عبداهلل الرومي ورئيس بعثة الشرف 
املرافق���ة محافظ اجلهراء الش���يخ مبارك احلمود 
الصباح وسفير اجلمهورية العراقية الشقيقة لدى 
الكويت محمد حس���ني بحر العلوم واألمني العام 

ملجلس األمة عالم الكندري. مت خالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين الش���قيقني وسبل 
تعزيزها عالوة على بحث آخر املس���تجدات على 
الساحتني االقليمية والدولية. كما استقبل اخلرافي 
سفير جمهورية أرمينيا لدى الكويت فادي تشارتشو 
غليان الذي سلمه دعوة لزيارة أرمينيا من نظيره 

األرميني.

الخرافي استقبل بحر العلوم

د.محمد احلويلة

أحمد الري يقدم التهاني

النائب صالح عاشور

حسن نصير يتلقى تهنئة من أحد رجال الدين

عاشور أثناء تلقي التهاني

عاشور متوسطا بعض املهنئني

الزميل عبداحلسني السلطان وأحمد الري يقدمان التهاني

صالح عاشور يتلقى التهنئة من أحد رجال الدين

صالح عاشور وحسن نصير مع بعض املهنئني

الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي اثناء استقبال السيد محمد بحر العلوم

أقامها بصالة الشيخة مريم في القادسية مساء أمس األول

عاشور استقبل المهنئين في غبقة رمضانية

النائب صالح عاشور  اقام 
وجتمع الع����دالة والس������الم 
ام���س االول غبق���ة  مس���اء 
رمضانية في صالة الش���يخة 
مرمي بالقادسية الهالي الدائرة 
األولى وعموم أهل الكويت وذلك 
مبناسبة حلول شهر رمضان 

املبارك.
حضر الغبق���ة جمع غفير 
من أهالي الدائرة الذين تبادلوا 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
حلول الش���هر الفضيل حيث 
سادت روح األس���رة الواحدة 
واأللف���ة واحملبة وقدم النائب 
التهنئة للجميع بهذه  عاشور 

املناسبة.

املديـر التنفيـذي وامل�شت�شـارين واملحـامـني
يـتــقـــدم

باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

وجميع موظفي االدارة القانونية 

ووحدة التح�سيل بالبنك التجاري الكويتي

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

لوفــــاة املغفــــور لهـــا بــــاإذن اهلل تــعالـــى

�سقيقته

الزميل امل�صت�صار/ �صالح علي الكندري

وجه د.محمد احلويلة س���ؤاال الى وزير االشغال د.فاضل صفر 
قال فيه: ما املعايير املوجودة في وزارة االشغال العامة ملنح مكافآت 
االعم���ال املمتازة، وكم عدد العاملني ف���ي الوزارة ممن حصلوا على 
تقدير امتياز وتنطبق عليهم شروط احلصول على املكافأة وحرموا 
من مكافأة االعمال املمتازة مع ذكر االسباب، وكم عدد العاملني الذين 
تكرر منحهم مكافآت االعمال املمتازة خالل السنوات العشر السابقة 
وكم عدد مرات التكرار بالنسبة لهم كما يرجى تزويدي بعدد العاملني 
املستوفني لشروط املكافأة وحرموا منها وذلك عن السنوات نفسها 
وك���م عدد مرات تكرار حرمانهم م���ن املكافأة، وكم عدد العاملني في 
الوزارة ممن يحصلون على كوادر وظيفية وهم لم ميارس���وا هذه 

االعمال؟
كما اقترح النائب د.محمد احلويلة اقامة مسنات بحرية عامة في 

اماكن مختلفة من الشواطئ الكويتية.

الحويلة لصفر: ما معايير منح
مكافآت األعمال الممتازة في »األشغال«؟


