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 أرشيد الهاجري

 فرج ناصر
  أكد وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر في تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان وزارة األشغال العامة كسبت القضايا املرفوعة 
ضدها وكذلك القضايا التي رفعتها على عدد من 
اجلهات املختلفة وذلك عقب لقائه مع الوكيل املساعد 
للشــــؤون القانونية حمود الدواي واطالعه على 
سير األعمال في هذا القطاع، واعدا املسؤولني في 
هذا القطاع باحلل السريع للمشاكل اإلدارية التي 
تواجه القطاع، سواء كان ذلك من نقص في أجهزة 
احلاسوب أو توفير األماكن، مشيرا الى ان إدارة 
الفتوى تقوم بحل االشكاالت القانونية واالدارية 
وإعطاء الرأي القانوني لقطاعات الوزارات املختلفة، 
موضحا ان الوزارة متــــر مبرحلة إجناز وتطور 

كبيرين من خالل التنسيق بني القطاعات املختلفة 
في الوزارة.وأضاف اننا سنواصل االلتقاء مع جميع 
قطاعات الوزارة كل على حدة وذلك للتعرف على 

أعمال خطة التنمية.
  وأشار الى ان هذا العمل يعتبر إجراء روتينيا 
وهو من ضمن أعمالنــــا اليومية.وقال الوزير ان 
الفترة القادمة ستكون فيها مشاريعنا مركزة على 
الطرق وذلك لفك االختناقات املرورية ومواجهة 
الكثافات السكانية من خالل املشاريع اإلسكانية 
اجلديدة والتي يتم تنفيذها حاليا ومستقبال.وأضاف 
د.صفر ان مشاريع الوزارة تنفذ حاليا حسب اخلطة 
واجلدول الزمني املعد لها مستبعدا أي تأخير في 
هذه املشاريع، خصوصا انها مشاريع ضخمة جدا 

ذات كلفة مالية كبيرة. 

 استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد أمس مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري يرافقه أعضاء اللجنة التنظيمية 
للمؤمتر واملعرض الدولي العاشر لتحسني استخدام 
الطاقة في املباني والذي نظمه معهد الكويت لألبحاث 

العلمية في ٢٦ أكتوبر املاضي. حيث قدموا لسموه 
الشــــكر على رعايته الكرمية للمؤمتر والكلمة التي 
عبرت عن اهتمام ســــموه والكويت بشأن حتسني 
استخدام الطاقة وخلق املناخ املشجع على البحث 

واالبتكار في هذا املجال.

 طالب رئيس نقابة العاملني بديوان احملاســـبة 
د.ممدوح العنزي رئيس ديوان احملاســـبة بسرعة 
صرف البدل املالي (ترؤس الفرق) ملســـميات مدقق 
رئيسي وكبير مدققني من الزمالء العاملني بالديوان، 
مبديا استغرابه من سكوت رئيس الديوان عن تعطيل 
صـــرف هذا البدل على الرغم من اقرار كادر الديوان 
اجلديد في يناير ٢٠١٠ وبـــدء صرف الرواتب وفقا 

للكادر اجلديد منذ يونيو ٢٠١٠.
  وأكد د.العنـــزي ان عدم صرف هذا البدل بحجة 
وضع ضوابط لصرفه امنا يحتم على رئيس ديوان 
احملاسبة محاســـبة قيادييه على هذا التأخير فهل 
يعقل أن وضع ضوابط لصرف البدالت يستحق كل 
هذا الوقت في جهاز رقابي كديوان احملاسبة يفترض 
به ان يكون قدوة حســـنة للمؤسســـات واملنظمات 
احلكوميـــة األخرى، أم ان الهدف مـــن هذا التأخير 

هـــو وضع ضوابط تعجيزية حلرمـــان الزمالء من 
هذا البدل؟واوضح د.العنزي أنه ولألســـف الشديد 
ان بعض القياديني قد شـــغل نفسه بالتضييق على 
العاملـــني في ظل جتاهل رئيـــس الديوان ملثل هذه 
املمارسات، مؤكدا اننا في نقابة الديوان انتظرنا كثيرا 
وكنا نأمل ان يكون هناك حترك من رئيس أو وكيل 
الديوان لصرف البدل النقدي الذي مت اقراره منذ ما 
يقارب العشرة اشهر ولكن ولألسف الشديد خابت 
آمالنا وآمال الزمالء العاملني من اصحاب مســـميات 

مدقق رئيسي وكبير مدققني.
  واختتم العنزي تصريحـــه بالطلب من رئيس 
ديوان احملاسبة عبدالعزيز  العدساني سرعة صرف 
هذا البدل وبأثر رجعي منذ يونيو ٢٠١٠ ملستحقيه 
والوقوف على اسباب التأخير في صرفه ومحاسبة 

املتسبب في ذلك. 

  اسامة أبو السعود
  جملة من املطالب واالولويات 
دعا رئيس مجلــــس ادارة نقابة 
العاملــــني بــــوزارة املواصــــالت 
ســــعد العازمي وزير املواصالت 
الى سرعة  الوزارة  ومســــؤولي 
تنفيذها وأهمها ضرورة تسكني 
الوظائف االشــــرافية والقيادية، 
وذلك بعد اقرار الهيكل التنظيمي 
اجلديد للوزارة ـ بناء على القرار 
الوزاري رقم ١٠٢٠ لســــنة ٢٠١٠، 
وعلى ان تضع اسسا علمية سليمة 
الختيار املوظفني اصحاب الكفاءة 
املتميزة واخلبرة الطويلة وممن 
لديهم النية الصادقة والرغبة في 
العمل اجلاد املثمر والروح املعنوية 
العالية التــــي حتفز العاملني في 
القطاعات املختلفــــة على اجناز 
العمل وتراعي فــــي ذلك التدرج 
الوظيفــــي حتى تضــــع املوظف 

املناسب في املكان املناسب.
  وطالب العازمي خالل مؤمتر 
صحافي عقده صباح امس مبقر 
النقابــــة باحتاد نقابــــات عمال 
الكويت مبيدان حولي بضرورة 
اللجان  النقابة في جميع  متثيل 
الوزارة لكي يكون  التي تضعها 
دور النقابة مباشــــرا في البحث 
عن حقوق ومكتسبات املوظفني 
ومساندتهم من اجل حتقيق العدالة 
واملســــاواة بني جميــــع العاملني 
بالوزارة. وتابع قائال: وضرورة 
اقرار كادر العاملني في قطاع البريد 
فمن الضروري اقرار كادر يشمل 
جميع العاملني فــــي هذا القطاع 
العازمي  الهام واحليــــوي. وأكد 

ضــــرورة اقرار كادر احملاســــبة 
حلملة الدبلوم (البنوك والتأمني) 
حيــــث ان العاملني فــــي الوزارة 
ويحملون مسمىـ  كاتب حسابات 
ـ في السلم الوظيفي لهذا املسمى 
ويقومون بنفس املهام الوظيفية 
لزمالئهم حاملي تخصص دبلوم 
محاسبة ولم  شملهم القرار رقم 
(٢٠٠٦/١٣) مما يؤدي الى التفرقة 
بني املوظفني. وطالب بصرف كادر 
امناء املخازن والعاملني  ملوظفي 
في حقل التخزين حيث ان هناك 
العديد من الشرائح التي حرمت 
من االمتيازات ومت االنتقاص من 
حقوقهم املشروعة على الرغم من 
الوظيفية  بأداء واجباتها  قيامها 

على الوجه االكمل.
  كما طالب بانصاف كادر وظيفي 
لالداريني (اجلامعيني والدبلوم) 
حيث ان ما يقــــوم به املوظفون 
االداريــــون من اعمال على درجة 
انهم  كبيرة من االهميــــة، حيث 
ميثلون البنية االساسية والعمود 

الفقري للعمالــــة الوطنية ويقع 
عليهم العبء االكبر، مشيرا الى 
ان طبيعة عمل االداريني بالوزارة 
تتسم باجلهد والدقة، حيث يعمل 
اغلبهم في اقســــام في غاية من 
االهمية كأقســــام الرواتب وقسم 
ترتيب الوظائف وقسم االجازات 
واالعمال االضافية والتعيينات 
االدارية  مــــن االقســــام  وغيرها 
االخرى،  وملا كان هؤالء في اكثر 

االقسام ضغطا وعمال بالوزارة.
  كما طالب العازمي باقرار كادر 
املناصب االشرافية، مؤكدا ان اهم 
عوامل جناح العمل هي املتابعة 
الدائمــــة حلركة العمــــل اليومي 
وتنظيم العمل بني املوظفني وذلك 
لعدم ارباك العمل في حالة غياب 
احد عناصره. وطالب باقرار كادر 
القانونيني  الباحثني  احلقوقيني، 
واعطاء حوافــــز ملوظفي الرقابة 
الهاتفيــــة وصــــرف بــــدل موقع 
واالعفــــاء من البصمــــة لبعض 
الفئات منها: الوظائف االشرافية 
وذوي املعاقنيـ  املوظفات احلوامل 
العاملون باملشاريع  ـ املوظفون 
اخلارجية واعفاء من امضوا اكثر 

من ٢٠ سنة.
  ودعا العازمي الى زيادة بدل 
موظفي االمن والسالمة وصرف بدل 
نوبة وبدل اعياد للعاملني في االمن 
والسالم وصيانة مباني الوزارة 
واملقاسم التابعة لها وزيادة عدد 
السيارات واعطاء الفنيني اجهزة 
الســــلكي وعدم اقتصار الدورات 
اخلارجيــــة على فئة معينة دون 

االخرى. 

 صفر: «األشغال» كسبت القضايا المرفوعة ضدها  

 رئيس الوزراء التقى لجنة مؤتمر تحسين الطاقة

 العنزي: نطالب بسرعة صرف بدل «ترؤس الفرق»
 لمسميات مدقق رئيسي وكبير مدققين من زمالء العاملين بديوان المحاسبة 

 الهاجري: رفع سقف الراتب الخاضع للتأمين
  إلى ١٥٠٠ دينار يلبي طموحات أبناء «النفطي» 

إدارة   ثمن رئيس مجلـــس 
نقابة العاملين بشركة ايكويت 
للبتروكيماويات أرشيد الهاجري 
ما سيتخذ من قرارات من قبل 
السلطة التنفيذية والتشريعية 
لرفع ســـقف المرتب الخاضع 
للتأميـــن االساســـي الى ١٥٠٠ 
دينـــار بدال مـــن ١٢٥٠، وكذلك 
البطالة للعاملين  التأمين ضد 
في القطاعين االهلي والنفطي، 
وقال الهاجري ان هذه الخطوة 
وعلى الرغم من تأخرها اال انها 
ستلبي بعض الطموحات التي 
ابناء  الكثيـــرون من  ينتظرها 
القطـــاع النفطـــي الكويتيين، 

وتكمل ما تم اقراره بالنســـبة للتأمين التكميلي 
من شموله أبناء القطاعين العام والخاص، مذكرا 
بأن الجميع مازال ينتظر منهما النظر جديا لرفع 

سقف المعاش التقاعدي إلى ١٧٥٠ 
دينارا.

  واشار الهاجري بالقول: ان 
الحالي ليس  التأميني  الوضع 
ضمانا كافيـــا لحق العامل في 
الميزات  التمتع بأفضل وأعلى 
التأمينية وانه يجب ان يعطى 
العامل الوطني افضل الميزات، 
مطالبا بضرورة اال يتم استقطاع 
اي تأميـــن مـــن الموظف بعد 
نهاية خدمته، واال يتم الرجوع 
عليه في اي حالة من االحوال، 
وناشد الهاجري وزير الشؤون 
االجتماعيـــة والعمل ورئيس 
واعضاء مجلس االمة ضرورة 
اعادة النظر في بعض مواد قانون العمل في القطاع 
االهلي الجديد وذلـــك حتى يكتمل الهدف منه في 

حماية جميع حقوق العاملين والموظفين. 

 ١٦ مطلباً استعرضها رئيس نقابة المواصالت خالل مؤتمر صحافي  

 العازمي: تسكين الوظائف اإلشرافية أهم مطالبنا

 المدرسة البريطانية تتبرع  لـ «الهالل األحمر»

 الخليفة: نناشد «التربية» زيادة رواتب المعلمين

 برجس البرجس يتسلم شيك التبرع من املدرسة البريطانية

 قالت جمعية الهالل األحمر الكويتي انها تلقت تبرعا ماليا من املدرسة 
البريطانية في الكويت دعما إلغاثة املتضررين من الشعب الباكستاني 
جراء الفيضانات التي ضربتها مؤخرا وتسببت بأضرار جسيمة.وأضافت 
اجلمعيــــة في بيان صحافي وزع امس ان رئيس مجلس اإلدارة برجس 
البرجس استقبل وفدا من املدرسة برئاسة املدير العام حنان املطوع ضم 
عددا من الطلبة الذين سلموا البرجس تبرعات املدرسة.وذكرت اجلمعية 
انها سترســــل هذه التبرعات ضمن حمالت اإلغاثة املوجهة الى الشعب 
الباكستاني الذين تضرروا نتيجة الفيضانات والسيول التي تعرضت 
لها في أغســــطس املاضي.وأشاد رئيس اجلمعية بجهود إدارة املدرسة 
والطاقم التعليمي تأصيال للدور اإلنساني في نفوس أبنائهم الطلبة مما 
ينعكس إيجابا على سلوكهم املستقبلي جتاه هذه األحداث منوها بدور 

املطوع في حث الطلبة على املساهمة بدعم املنكوبني في باكستان. 

 حث الناشط السياسي مرزوق الخليفة وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي على ضرورة اإلسراع في تعديل الوضع المادي لمعلمي ومعلمات 
وزارة التربية بمختلف المراحل التعليمية، تقديرا لحجم العطاء الكبير 
الذي يقدمونه ألبنائنا الطلبة.وقال الناشط الخليفة في تصريح صحافي 
ان مهنة التدريس في البالد أصبحت من المهن الطاردة لعدة أســــباب، 
أولها انخفاض الكوادر والمخصصــــات المالية للعاملين بها، حيث لم 
يطرأ عليها اي زيادات تناسب الظروف المعيشية التي تواجه ارتفاعا 
فاحشا في األسعار بشــــكل مطرد، حيث أدى ذلك الواقع غير المنصف 
للمعلمين الى تســــرب أعداد كبيرة منهم الى وظائف إدارية وفنية في 
جهات حكومية وأهلية بعيدا عن مهنة التدريس التي كانت في السابق 
شــــعارا لهم يفتخرون باالنتماء إليها، مقتدين بقول الشاعر المنصف 
لمهنة التعليم وإنسانيتها: «كاد المعلم أن يكون رسوال»، ولكن اليوم 
مع األسف فان المعلم رغم التقدم الحضاري الذي تمر به البالد يواجه 

امتهانا كبيرا على جميع األصعدة . 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تهيب وزارة الكهرباء واملاء باملواطنني 

ال�����س��ك��ن اخلا�ص  اأ����س���ح���اب  م���ن ذوي 

امل���خ���اط���ب���ني ب����اأح����ك����ام ال����ق����ان����ون رقم 

)2005/48(، وال���ذي���ن مل يتقدموا 

حتى تاريخه بطلبات اال�ستفادة من 

ال����ذي����ن مل ي�ستكملوا  اأو  ال����ق����ان����ون 

االإج�������������راءات اخل���ا����س���ة باال�ستفادة 

2000 دي���ن���ار نظري  ب��اإ���س��ق��اط م��ب��ل��غ 

ال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء، ب�سرورة  ا���س��ت��ه��اك 

اإجراءات  ال����وزارة ال�ستكمال  مراجعة 

االإ�سقاط ، وذلك حتى 2010/12/30 

ت���رد بعد  اأي ط��ل��ب��ات  اإىل  ول���ن يلتفت 

ذلك التاريخ.

 محام يبحث عن اسمه في قوائم الناخبني  احملامون ينتخبون ممثليهم في جمعية احملامني

 االنتخابات سارت في أجواء أخوية وتحفظ على التأخير  

 حصلت على ٢١٧ صوتًا مقابل ٧٣ للنهج الطالبي

 «المحامين» حصدت ٧ من٩  مقاعد في مجلس الجمعية 

 «االتحاد والنهج الطالبي» حصدت مقاعد طلبة بريطانيا وإيرلندا 

 مؤمن المصري
  فازت قائمة احملامني بنصيب األســــد في 
انتخابات جمعية احملامني، حيث حصلت على 
٧ مقاعد لكل من: خالد الكندري (٤٨٧ صوتا)، 
شريان الشريان (٤٨٦)، ناصر الكريوين (٤٨١)، 
وسمي الوسمي (٤٦٩)، خالد العويهان (٤٥٩)، 
محمد طالب (٤٤٧)، وحمود املطوع (٤٣٤)، 
بينما فازت قائمة احملامي مبقعدين فقط لكل 
من: مشــــعل النمش (٤٥٣)، وجاسر اجلدعي 

.(٤٤٥)
  وجاء احتياطي أول مبارك اخلشاب (٤٢٧) 
من قائمة احملامي، واالحتياطي الثاني مرمي 

املؤمن (٣٩٦) من قائمة احملامني.
  وكانت انتخابات اجلمعية التي شــــهدت 
نسبة اقتراع عالية قاربت الـ ٨٠٪  قد جرت 
في أجواء أخوية وتنافس فيها لهذا العام ثالث 
قوائم وهي احملامي واحملامني واحملاماة بـ ٢٦ 

محاميًا وثالث محاميات.
  وبلغ عدد احملامــــني الذين كان يحق لهم 
املشاركة في االنتخابات ١١٨٥ محاميًا ومحامية 

الختيار أعضاء جمعيتهم للسنتني املقبلتني.
وضمت قائمة احملامني: خالد الكندري، شريان 
الشريان، محمد صرخوه، مرمي املؤمن، خالد 
العويهان، محمد طالب، ناصر الكريون، حمود 
املطوع، ووسمي الوسمي. بينما شملت قائمة 
احملاماة: احلميدي السبيعي، عدنان العبيد، 
عباس علــــي، دالل املال، وليــــد البكر، هزاع 
الظفيري، فريح الكوح، طارق الشمري، محمد 
مرشد العتيبي. وضمت قائمة احملامي: جاسر 
اجلدعي، احمد احلميضي، عذراء الرفاعي، فهد 
العجمي، علي جوهر، مبارك اخلشاب، محمد 

خريبط، فاضل اجلميلي، ومشعل النمش.
  هذا، وتأخر موعد االنتخابات الى الساعة 
احلادية عشــــرة صباحا نظرا لعدم حضور 
احملامني مبكرا فــــي اجلمعية العمومية التي 
اجلت ملدة نصف ساعة ومت اعتماد التقريرين 
االداري واملالي وسط عدة نقاط نظام بني عدد 
من احملامني تخللها خالف بني احد اعضاء قائمة 
احملامي وآخر من «احملامني» تدخل احلكماء 
والعقالء في فض اخلالف والصراخ. وانتقد 

احملامي عبداملجيد خريبط وزارة الشــــؤون 
االجتماعية والعمل في تعاملها الســــيئ مع 
معامالت احملامني مطالبا ان حتذو حذو وزارتي 

البلدية والتجارة.
  في حــــني طالب احملامي عبدالعزيز طاهر 
اخلطيب بأن تكون هناك محاسبة للمجلس 
املقبل متوعدا اي فائــــز ال يريد التعاون مع 
مجلس االدارة كون ان هناك دالئل وتوقعات 
تشــــير الى فوز اكثر من مرشح بني القوائم 
الثالث بأن يتم إقصاؤه عبر جمعية عمومية 
غير عادية. وطالب احملامي عمر العيسى رئيس 
جمعية احملامني السابق بأن يواصل املجلس 
املقبل مسيرته بكل اخالص وحب للمهنة من 
خالل االهتمام باملهنــــة وتطويرها من خالل 
مواقف سياسية عقالنية تتواءم مع التنمية 
والتطوير، بعيدا عن الغوغائية وعدم االنفعال 
في التصريحات عبــــر التعليق على احداث 
الشارع.ومتنى العيسى من املجلس املقبل ان 
يواصل متابعة اقرار كادر احملاماة ومتابعة 
بناء املبنى اجلديد للجمعية الذي يضم اكبر 

مكتبة قانونية في الكويت ستســــهم وتثري 
ثقافة احملامني بال شك. من جانبه انتقد احملامي 
احلميدي السبيعي رئيس قائمة احملاماة عملية 
تنظيم االنتخابات مشددا على روح التنافس 
الشريفة بني املتنافسني امال ان ينعكس ذلك 
ايجابا على تطوير احملاماة في الكويت. هذا، 
وحتفظ احملامي خالد الكندري رئيس قائمة 
احملامني على تأخر موعد بداية االنتخابات الى 
الساعة احلادية عشرة صباحا نظرا لتواجد 
كبار الســــن من احملامني منذ الساعة الثامنة 

والنصف صباحا.
  اما احملامي جاســــر اجلدعي رئيس قائمة 
احملامي فأبدى سعادته باألجواء الدميوقراطية 
التي تشهدها انتخابات جمعية احملامني امال 
ان ينعكــــس ذلــــك ايجابا باالرتقــــاء باملهنة 
واملســــاهمة في تطور الكويــــت التي حتتفل 
بعرس دميوقراطي يضاف الى تاريخها الناصع 
والذي مييزها عن بقية دول املنطقة متمنيا 
ان تنخفــــض ظاهرة تبادل رفع الدعاوى بني 

احملامني.

 المطيري: االتحاد بهيئته اإلدارية الجديدة يرحب بجميع المقترحات والحلول لخدمة الطلبة وتحقيق العديد من المكتسبات 
 محمد المجر

  حصدت قائمة االحتاد والنهج الطالبي 
الفوز على منافستها الوحيدة قائمة النهج 
الطالبي في انتخابــــات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
بفارق ١٤٤ صوتا إذ حصلت االحتاد والنهج 
الطالبي على ٢١٧ صوتا باملقابل حصلت 
النهــــج الطالبي على ٧٣ صوتا فقط وقد 
جاء ترتيب األصوات كما يلي: األول حمود 
ملفي املطرقة املطيري بـ ٢٥٩ صوتا وعلي 
الكندري ٢٣٣ صوتا وفواز  عبدالرحمن 
الهاموس العجمي ٢٢٩ وعلي حسني القطان 
٢٢٧ وخالد الشهري ٢٢٦ ومحمد اجلناحي 
٢٢٦ وعبدالرحمن املري ٢٢٦ وحمد الشمري 

٢٢٥ واحمد السويلم ٢٢٢.

  وفــــي أول تصريح 
ألمني السر للعام النقابي 
٢٠١٠/ ٢٠١١ قال م.حمود 
الفوز  املطيري ان هذا 
أتى بعد تضافر اجلهود 
وحشد الصفوف ليفوز 
املستحق لهذا الفوز وان 
االنتخابات اتسمت بجو 
دميوقراطــــي متقــــدم 
متيزت به انتخابات هذا 
العام مشيدا بالتنافس 
الشريف بني القائمتني 
الفائزين  مضيفــــا ان 

اآلن ال ميثلــــون قائمة االحتــــاد والنهج 
الطالبي فقط وامنا ميثلون جميع طلبة 

وطالبات اململكة املتحدة 
وايرلندا.

املطيــــري    وأكــــد 
ان األعضــــاء اجلــــدد 
ســــيبذلون كل جهــــد 
ووقت خلدمــــة طلبة 
اململكة املتحدة وايرلندا 
وانهم ســــيبدأون منذ 
تسلم زمام األمور في 
تقدمي املقترحات ووضع 
احللول للمشاكل التي 
يواجهها اخواننا الطلبة 
والطالبات املغتربون في 
بريطانيا وايرلندا وسيطبقون البرنامج 
االنتخابي الذي وضعوه قبل االنتخابات 

لكي نقضي على كل العراقيل التي تواجه 
الطلبة في جميــــع املدن واجلامعات من 

دون متييز.
  واضاف املطيــــري ان االحتاد بهيئته 
االدارية اجلديدة يرحب بجميع املقترحات 
الطلبــــة تقدميها  التــــي يريد  واحللول 
للوصول الى طريق مستقيم نضع عليه 
األهداف التي نريد الوصول اليها لتحقيق 

املكتسبات واحلقوق الطالبية.
التي  الغالية  الثقة    وشــــكر املطيري 
أوالها طلبة وطالبات بريطانيا وايرلندا 
لقائمة االحتــــاد والنهج الطالبي واصفا 
إياها بالوسام الذي ينير للهيئة االدارية 
الطريق لقيادة االحتــــاد الوطني لطلبة 

الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا. 

 سعد العازمي 

 م.حمود املطيري 

 فراج العرادة

 صرح رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني في بلدية الكويت 
االمني العام املساعد للعالقات 
العربية والدولية باالحتاد العربي 
لعمال البلديات فراج العرادة بأن 
بالكوادر  الكويت مليئة  بلدية 
الوطنية املخلصة والتي تتمتع 
بالكفاءة الكبيرة في اداء العمل 
وتساهم في تطوير وازدهار 
ــة من اجل  ــي البلدي العمل ف
ــي باخلدمات التي تؤديها  الرق
للمواطنني وهذه الكفاءات هي 
ــاهرة دائما من اجل  عيون س
املصلحة العامة ومن ثم فإنها 
تستحق كل التقدير والثناء على 
ــن جهود مخلصة  ما تقدمه م
ــن اجل  ــل م ــاء متواص وعط
ــتمرار نهج  حتفيزها على اس
العطاء والبناء والتنمية نظرا ملا 
للبلدية من دور مهم ومالمس 
ــة املواطنني  ــرة ملصلح مباش
في شتى االنشطة االسكانية 
والبيئية والغذائية والعمرانية، 
ــؤولني  ــه على جميع املس وان
ــة االهتمام وتكرمي  في البلدي
هذه الكوادر الوطنية املشرفة 
وحتسني اوضاعها الوظيفية مبا 
يساهم في دفع عملية التطوير 

وزيادة االنتاجية. 

 العرادة: «البلدية» 
مليئة بالكوادر 

الوطنية المخلصة


