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العتيبي: نقابة »الكيماويات« ستصّعد لتحقيق الزيادة الملموسة في »النفط«
أكد استياء العاملين في القطاع النفطي جراء اقتصار الزيادة على المهندسين دون سواهم

الفيلكاوي: زيادات القطاع النفطي 
حق مكتسب  وال يمكن المساومة عليها

وضرب بها عرض احلائط، وقد 
كانت مبنية على أسس علمية 
وفنية وقانونية ووافقت عليها 
اللجنة املشكلة للزيادة التابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية، في 
حني انها اس���تبدلت برأي أحد 
ادارة املؤسسة  أعضاء مجلس 
ال يتواف���ق مع اللوائح والنظم 

وقوانني القطاع النفطي.
وأفاد العتيب���ي في اختتام 
الدراسة مت  تصريحه بأن هذه 
االنتهاء منها بعد مفاوضات دامت 
أكثر من 4 شهور بني مؤسسة 
البترول الكويتية من جهة وبني 
املمثل الشرعي للعمال وهم احتاد 
عمال البترول والنقابات النفطية، 
موضحا انه ال يحق ألي طرف 
أن يتدخل ويعرقل هذه الزيارة 
العامة التي يستفيد منها جميع 
العاملني مبن فيهم املهندسون، 
وان النقابة ستقوم باتخاذ جميع 
الكفيلة  التصعيدية  االجراءات 

بتحقيق هذه الزيادة املأمولة.

في القطاع احلكومي )الكوادر( 
ومبا يتناسب مع قانون القطاع 
النفطي ولوائح ونظم مؤسسة 
البترول الكويتية على أساس ان 
سلم االجور واملرتبات مرتبط 

بالدرجة.
وأعرب العتيبي عن أس���فه 
ألن قرار مؤسسة البترول قفز 
عل ى هذه الدراسة املعدة لذلك، 

صرح رئي���س نقابة عمال 
الكيماويات  ش���ركة صناع���ة 
البترولية جاسم العتيبي بأنه 
أصاب العاملني في القطاع النفطي 
اس���تياء وإحباط كبيران جراء 
محاول���ة اقتص���ار الزيادة في 
القطاع النفطي على املهندسني 

دون سواهم.
وأوضح العتيبي ان الدراسة 
التي أجريناه���ا عاجلت جميع 
الكوادر والفروقات في املرتبات 
بني القطاع النفطي والقطاعات 
االخرى، كما ان الدراسة احتوت 
على مسح ميداني خليجي ومحلي 
في س���لم الروات���ب واالجور، 
ومت���ت املوافق���ة املبدئية على 
فحوى هذه الدراسة، آخذين في 
االعتبار مسألة حتقيق العدالة 
واملساواة جلميع العاملني، سواء 
كانوا مهندس���ني أو محاسبني 
أو قانوني���ني أو كيميائيني او 
فنيني وغيرهم، غير متناس���ني 
الزيادات التي مت إقرارها أخيرا 

استنكر أحمد عبداحلميد الفيلكاوي – نائب 
رئيس املجلس التنفيذي لالحتاد العربي لعمال 
النفط واملناج���م والكيماويات هذا التخبط 
االداري من قبل مؤسسة البترول الكويتية 
العاملني  والتهميش املتعمد جلهود ممثلي 
في القطاع النفطي م���ن االحتاد والنقابات 
النفطية الذين جاهدوا طوال أشهر في التوصل 
الى نتيجة وصيغة نهائية لزيادات رواتب 

العاملني في القطاع النفطي.
وقال الفيلكاوي كانت املفاجأة بالصمت 
الكبير من قبل معالي الوزير )رئيس مجلس 
ادارة املؤسسة( ومجلس االدارة الذين أملنا 
فيهم خيرا وملس���نا منه���م وعودا بتحقيق 

مطالب العم���ال وأنهم س���يكونون الدافع 
والداعم لزيادات القطاع النفطي، ومبينا في 
الوقت نفسه أن مفاوضات اجلهات املخولة 
للمطالب���ة بحقوق العامل���ني )احتاد عمال 
التي استمرت شهورا  البترول والنقابات( 

عدة اعتبرت هباء منثورا.
اننا نحذر من مغب���ة خلط االوراق بني 
زيادات القطاع النفطي وكادر املهندسني فهذه 
مطالبات وحقوق للعاملني ندعمها جميعا 
وكلها حقوق يج���ب أن تقر وهي مفصولة 
كليا عن بعضها البعض وال نقبل باملساومة 
عليها، مؤكدين أن قضية الكوادر هي محط 
اهتماماتنا ولم تقتصر على املهندسني فقط، 

وامنا نتابع كوادر االطباء واخلبراء واحملاسبة 
والقباطنة البحري���ني وغيرهم من الكوادر 

التي نتابعها بشكل مباشر.
محملني ادارة املؤسسة املمثلة في رئيس 
املجلس من جتاهل مطالب العاملني في القطاع 
النفطي في ظل امليزانية الباهظة التي صرفت 
العامليني  على الشركات اخلاصة واخلبراء 
الذين أقروا بأحقية مطالباتنا ومت االتفاق على 
جداول زيادات القطاع النفطي وفق االتفاقيات 
املوقعة ووفق االجتماعات املتواصلة التي لن 
يثنينا عن حتقيقها جهة تنفيعية وسنصل 
الى أبعد مدى لتحقيقها وأن عمال النفط لن 

أحمد الفيلكاوييقبلوا باملساومة واالنبطاح.

جاسم العتيبي

املعاملة  واملالية بتحديد قواعد 
اخلاصة بكش���وف احلس���ابات 
الش���هرية من حيث املصروفات 
والعموالت واإلجراءات التنظيمية 
لها بالرغ���م من أن امل���ادة 139 
تضمنت عقوبة على عدم التطبيق 
بتوقيع غرامه مبقدار املبلغ الذي 
لم يحول مع اإلبقاء على احلق 
الثابت باملبلغ املفترض حتويله 

للبنك.
وأش���ار إل���ى أن املخجل في 
قرارات وزارة الشؤون االجتماعية 
أنها اليوم تطل���ب من أصحاب 
الشركات حتويل رواتب العمالة 
غير منقوصة من عقوبات اخلصم 
اجلزائ���ي عن إخ���الل أي عامل 
بواجبات���ه الوظيفي���ة حتى لو 
كان اخلص���م عن يوم أو نصف 
يوم رغ���م أن عقوب���ة اخلصم 
العمل  منصوص عليها بقانون 
وجاءت بلفظ اخلصم بخالف ما 
تقوم به ال���وزارة من اعتبارها 
دينا يستحق على العامل وعليه 
أن يسدده إلى صاحب العمل بعد 
تس���لمه للراتب بالرغم من أن 
القانون أورد ما هو خالف ذلك 

حيث تنص املادة 59:
أ � ال يجوز استقطاع أكثر من 
)10%( من أجر العامل وفاء لديون 
أو قروض مس���تحقة لصاحب 
العمل وال يتقاضى األخير عنها 

أية فائدة.
ب � ال يجوز احلجز على األجر 
املستحق للعامل أو النزول عنه أو 
اخلصم منه إال في حدود )%25( 
من األجر وذلك لدين النفقة أو 
لدين املأكل أو امللبس أو الديون 
األخرى مبا في ذلك دين صاحب 
العمل وعند التزاحم يقدم دين 

النفقة على الديون األخرى.
وبني احملامي اخلشاب أنه إذا 

الذي يلتزم به املشرع  القانون 
كأداة قانونية أدنى من الدستور 
ال���ذي يجب احت���رام نصوصه 
الدس���تورية وإال ألصبحنا أمام 
لوائح تنفيذية وق���رارات غير 
القانون  مش���روعة ملخالفته���ا 
وبني مواد من قانون العمل غير 
دستورية ملخالفتها مواد الدستور 
في شأن امللكية اخلاصة ورأس 

املال.
ولفت اخلشاب إلى أن الوزارة 
بدأت منذ فت���رة القيام بأعمال 
تش���كل في مضمونها تضييقا 
على أصح���اب األعمال وانتهاكا 
وص���ل إلى ح���د انتهاك الس���ر 
املصرفي وإخضاع���ه للمراقبة 
املستمرة دومنا مبرر ومقتضى 
لذلك وهي األس���رار التي تشدد 
املش���رع في صون سريتها وال 
تكشف إال بطلب قضائي أو من 

النيابة العامة.
وقال إن مسالة طلب الكفالة أو 
الضمان البنكي أمر تتطلبه عملية 
استصدار التراخيص التجارية، 
ولكن التعقب املستمر لكشوف 
وحسابات الشركات وأصحاب 

الرخص التجارية من خالل طلب 
أرقام احلسابات وجهات صرفها 
وطلب كشوف شهرية بتحويالت 
الروات���ب أمر يدخ���ل في دائرة 
التضييق بانتهاج وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ملنهج يستبق 
األحداث وال يتوجب له مادامت 
ليس���ت هناك ش���كوى عمالية 

بالتخلف عن دفع الرواتب.
وزاد اخلش���اب: ان أصحاب 
اليوم يشعرون من  الش���ركات 
خالل إجراءات وزارة الش���ؤون 
أنه���م  االجتماعي���ة والعم���ل 
يخضعون إلجراءات أش���د من 
تلك التي متارسها وزارة اخلزانة 
األميركية في تعقب جرائم غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب وهو ما 
ال يستقيم والرغبة في التحول 
بالكويت إلى مركز مالي وجتاري 
واس���تقطاب رؤوس األم���وال 

وصناديق االستثمار الدولية.
وأضاف أنه إلى اآلن لم تفعل 
الوزارة املادة 57 التي تنص على 
وجوب أن يصدر قرار من مجلس 
الوزراء بناء على عرض وزيري 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 

ناشد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني 
باالدارة العامة لالطفاء احمد العجمي سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
سرعة االيعاز القرار زيادة رواتب ابنائه 
من منتس���بي اللجنة الرباعية، حيث ان 
ه���ذه الزيادة مس���تحقة وتأخر اقرارها 
كثيرا ويجب ان يتم اجنازها في أس���رع 
وقت ممكن لكي ال يحرم العسكريون من 
التمتع به���ذه الزيادة اكثر من ذلك حتى 
تكون حافزا لهم لبذل املزيد من اجلهد في 
العمل خلدمة وطنهم الغالي الكويت ولكي 
ينجذب الشباب الكويتي لهذه املؤسسات 

األربع.
وقال العجمي ان منتس���بي الداخلية 

والدفاع واحلرس الوطني ورجال االدارة 
العام���ة لالطفاء يقومون بأعمال ش���اقة 
تتطلب منهم الكثير من اجلهد وتعرض 
حياتهم دائما للخطر فنرجو من سموكم 
االيعاز من أجل سرعة اقرار هذه الزيادة 
لكي جنازيهم مبثل هذه الزيادات، علما ان 
اقرار هذه الزيادة سيساهم في حتفيزهم 
لتقدمي املزيد من اجلهد والعمل والدفاع 

عن وطننا الكويت.
وذكر انه على ثقة بأن السلطة التنفيذية 
حتت قيادة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد ستعمل على اقرار 
هذه الزيادة لعلمهم مبا يقدمه اخوانهم 
وابناؤه���م رج���ال هذه املؤسس���ات من 

تضحيات وتفانيهم في اعمالهم والتضحية 
بأرواحهم من اج���ل حماية وطنهم وهم 
أيضا يس���هرون على حماي���ة املمتلكات 

واألرواح.
وتقدم العجمي بالتهنئة الى سمو الشيخ 
ناصر احملمد على جتدد الثقة في سموه 
من الشعب ونواب الشعب وأكد العجمي 
على أن توافد املواطنني أمام مجلس األمة 
لتجديد الثقة في س���موه هو أكبر دليل 
على حب املواطنني له ودعمهم املس���تمر 
له ولسياسته احلكيمة في ادارة السلطة 
التنفيذية، وشدد العجمي على ان سمو 
الشيخ ناصر احملمد يستحق هذه الثقة 

عن جدارة واستحقاق.

مؤمن المصري
علم���ت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان احملامي جاسر اجلدعي 
تقدم امس رسميا باستقالته من 
مجل���س ادارة جمعية احملامني 
الكويتية تاركا مكانه للمحامي 
مبارك اخلشاب الذي جاء ترتيبه 
انتخابات  ف���ي  االول احتياطيا 
اجلمعية التي اجريت في نوفمبر 

املاضي.
وعزت املصادر قرار استقالة 
اجلدعي الى انه جاء نتيجة التزامه 
بالعمل مع اغلبية مجالس االدارة،  
ولكن كون املجلس بأغلبية قائمة 
احملامني لم يتم اسناد اي جلنة 
له ليرأسها، مما حدا به الى تقدمي 
اس���تقالته. ونظرا الن احملامي 
مبارك اخلشاب جاء ترتيبه االول 
احتياطيا في انتخابات اجلمعية 
التي جرت في نوفمبر املاضي، 
فإن اخلشاب سيحل محل اجلدعي 
بشكل تلقائي عقب قبول استقالة 
اجلدعي من مجلس االدارة حسب 

الالئحة الداخلية للجمعية.
من جه���ة اخرى بني احملامي 
مبارك اخلشاب أن وزارة الشؤون 
عليها أن تكون مهيأة خالل الفترة 
املقبلة إل���ى مواجهة الكثير من 
الدع���اوى على خلفية جتاوزها 
ح���دود ما ن���ص علي���ه قانون 
العمل من مواده بقيامها بإصدار 
قرارات منشئة لقواعد قانونية 
مؤثرة سلبا سواء في العمال أو 
أصحاب العمل بخالف ما ورد في 
نصوص القانون. وأضاف: ان أيا 
من القرارات واللوائح يجب أال 
تتجاوز على القانون باعتبارها 
أدوات قانونية أدنى منه تلتزم 
مبوجبه مب���ا ورد فيه تنظيميا 
دون اس���تحداث قواعد قانونية 
جديدة، وأن األمر ذاته ينطبق على 

كانت وزارة الشؤون االجتماعية ال 
تريد ألصحاب األعمال أن يقوموا 
باخلصم قبل حتويل الراتب وأنه 
من األولى بالوزارة أن تبدأ بذلك 
على موظفيها وأال تستقطع منهم 
أي خصومات وتترك لهم األمر في 
أن يدفعوا ملن قرر عليه خصم 
الحقا بدال من أن تستقطع ذلك 
من رواتبهم، حيث بات ذلك حجه 

عليها.
وأوضح اخلشاب أن اخلصم 
ورد في قانون العمل من خالل 
املادة 38 الت���ي تنص على أنه: 
»ال يجوز تنفيذ اخلصم من أجر 
العامل ملدة جتاوز خمس���ة أيام 
شهريا، فإذا جتاوزت العقوبة ذلك 
يخصم القدر الزائد من أجر الشهر 

املقبل أو األشهر التالية«.
وكذلك في نص املادة 39 والتي 

تنص على أنه:
»يجوز وقف العامل ملصلحة 
التحقيق ال���ذي يجريه صاحب 
العم���ل أو من ينوب عنه ملدة ال 
جتاوز عش���رة أيام، فإذا انتهى 
التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته 
صرف له أجره عن مدة الوقف«. 
واشار احملامي اخلشاب إلى أن 
املضحك في قان���ون العمل أنه 
يحول عقوبة اخلصم إلى مكافأة 
للعم���ال من خ���الل النص على 
التزام صاحب العمل في أن يضع 
حصيلة اخلصم من أجور عماله 
في صندوق يخصص للصرف 
منه عل���ى النواحي االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية التي تعود 
على العمال بالفائدة، على أن يتم 
في حالة التصفية توزيع حصيلة 
اخلصم املوجودة في الصندوق 
على العمال املوجودين فيها وقت 
التصفية بنسبة مدة خدمة كل 

منهم.

أحمد العجمي

احملامي جاسر اجلدعي احملامي مبارك اخلشاب

»في سبيل تفاهم أكثر«

دار اآلثار تحتضن مبادرة للديبلوماسية 
العامة لدعم ثقافة السالم اليوم

ضمن أنشطة املوسم الثقافي السادس عشر لدار 
اآلثار االس����المية تقام محاضرة حتت عنوان »في 
سبيل تفاهم أكثر.. مبادرة للديبلوماسية العامة لدعم 
ثقافة السالم يلقيها د.محمد كاظم املستشار بوزارة 
اخلارجية املصرية اليوم على مسرح »مركز امليدان 
الثقافي« مبنطقة حولي التعليمية في متام الساعة 
السابعة مساء، يقدم احملاضرة ويدير حولها النقاش 

أحمد خاجة عضو جلنة أصدقاء الدار.
يناقش احملاضر املبادرة التي تهدف الى التغلب 
على املشاكل الناجتة عن االنطباعات املغلوطة وسوء 
الفهم، وقصور املعرفة املتبادلة بني الشعوب، باالضافة 
الى بعدي مكافحة الفقر، والتعليم من أجل السالم، 
اتس����اقا مع اعالن وبرنام����ج اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة لثقافة الس����الم الصادر في سبتمبر 1999، 

وهو املرجعية االساسية للمبادرة.
ومتت����از املبادرة بدرجة عالية م����ن املرونة في 
التفعيل، بحيث تتواءم مع مختلف الثقافات وتنوع 
اجلمهور، ولعل أبرز طرق تفعيلها هو من خالل مزيج 
من الديبلوماس����ية واحلوار والكلمات واملوسيقى 

والصور، البراز ما هو مشترك بيننا كأسرة انسانية، 
وهو ما ي����ؤدي الى مزيد من التفاهم وقبول اآلخر، 

االمر الذي يعد مبستقبل أفضل للجميع.
مت تقدمي املبادرة بنجاح في أكبر احملافل الدولية، 
وفى العديد من الدول ح����ول العالم منها الواليات 
املتحدة، وأوروبا، وآسيا، ودول عربية. ومن املأمول 
أن يت����م تقدميها الول مرة في أفريقيا في العاصمة 

الليبيرية منروفيا في يناير اجلاري.
أما اجلزء الثاني من احملاض����رة فيقدم د.كاظم 
احلاصل على الدكتوراه في الديبلوماس����ية العامة 
والعالقات الدولية وصاحب الفكرة ومؤسس املبادرة 
من خالل مواهب����ه االخرى كمؤلف وملحن ومؤدي 
باللغات العربية واالجنليزية واالسبانية، بعضا من 
مؤلفاته من خالل االداء الصوتي والعزف على اجليتار، 
ويصاحبه: أحمد رياض، املستشار بالسفارة املصرية 
في الكويت على »الباص«، وماجد جناتي، رجل االعمال 
املصري في مجال الصناعة على »الدرامز«، وماجد 
خليفة، رجل االعمال املصري في مجال التكنولوجيا، 

»لعرض الصور والشرائح«.

العجمي دعا رئيس الوزراء لحسم األمر

نقابة اإلطفاء تطالب بتسريع إقرار زيادة رواتب العسكريين

الخشاب يدعو »الشؤون« للتهيؤ لمزيد من الدعاوى القضائية

الجدعي يستقيل من مجلس إدارة »المحامين« والخشاب يحل محله

مختارية بنيد القار تشكر الشريعان: تجاوب مع متطلبات السكان
تقدمت مختارية منطقة بنيد القار نيابة عن أهالي 
املنطقة بالش��كر والثناء لوزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان لتفاعله الفوري مع متطلبات سكان منطقة 

بنيد القار، من خالل جتاوبه الفعال.
وقالت املختارية في بيان صحافي: قامت الوزارة 
بتركيب اعمدة انارة جديدة للمنطقة باالضافة لقيامها 
في اطار الصيانة الدورية املطلوبة وكما اش��اد اهالي 
منطقة بنيد القار واملختارية بالوزير د.بدر الشريعان 

مؤك��دا انه من خيرة الوزراء الش��باب احلاليني نظرا 
جلهوده الكبيرة والصادقة التي يبذلها في سبيل خدمة 
الوطن وكل م��ن يعيش على هذه االرض الطيبة وقد 
وعدت املختارية ان تشهد املنطقة املزيد من االصالحات 
والتغيرات نحو االفضل ف��ي قادم االيام متمنيا من 
س��كان املنطقة التعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة 
حتى تصبح بنيد القار منطقة س��كنية منوذجية في 
املرحلة املقبلة وهو الهدف الذي نطمح للوصول إليه 

باملستقبل القريب، ومن جانب آخر اشاد اهالي منطقة 
بني��د القار ومختارية بنيد القار في التعاون واملرونة 
الكبيرة التي يبديها النائب صالح عاشور مع املختارية 
فهو يقوم مبساهمات وجهود كبيرة لتذليل كافة العقبات 
والعراقيل التي تواجه املنطقة ويتفاعل بشكل ايجابي 
مع كل طلبات واحتياجات س��كانها وتثني املختارية 
على جهوده الواضحة في جميع األوجه والسبل التي 

تخص بنيد القار.

خالد العنزي 

أعل���ن نائب رئي���س نقابة 
العاملني بشركة خدمات القطاع 
النفط���ي خال���د العنزي رفض 
النقابة بش���كل واضح وصريح 
العاملني  ألي تالعب مبصائ���ر 
في القطاع النفطي عبر تشكيل 
جلنة إلعادة دراسة زيادات رواتب 

العاملني بالقطاع النفطي.
العن���زي في تصريح  وقال 
الزيادة كانت  إن  صحافي أمس 
مطروحة وف���ي طريقها لإلقرار 
خالل اجتماع مؤسسة البترول 
لوال اعتراض عضو واحد، وطلب 
تش���كيل جلنة إلعادة دراس���ة 
مشروع الزيادة، وهو أمر مرفوض 

ولن نقبل به أبدا.
إقرار  وأضاف قائ���ال »نريد 
الزي���ادات دون تش���كيل جلان 
جديدة حيث اتفقت املؤسس���ة 
مع شركة عاملية لدراسة الزيادة 
وأب���دت تلك الش���ركة العاملية 
العاملني  الواضح بأحقية  رأيها 

األم���ور ألعل���ى املس���تويات.. 
ق���ادم ال محالة«.  واإلض���راب 
واعتبر العنزي ان »الوضع في 
عهد الوزير احلالي هو أسوأ عهود 
القطاع النفط���ي، فإما ان يكون 
الوزير صاح���ب قرار أو يرحل 
بعيدا عن ه���ذا املكان الذي يعد 
مصدر ثروتنا ودخلنا الوحيد في 
بلدنا احلبيب الكويت«. وفي ختام 
تصريحاته رفض العنزي تدخل 
أي جهة غير معنية من جمعيات 
النفع العام وغير املتخصصني في 
أمور القطاع النفطي، حيث انهم 
ال ميثلون أي ش���رعية بالقطاع 
التكسب االنتخابي  ويحاولون 
على ظه���ور العاملني بالقطاع، 
خاصة أنهم صرفوا كل الزيادات 
التي طلبوها م���ن الدولة واآلن 
يحاربون اخوانهم من العاملني 
في القطاع النفطي وال يقدرون 
جهودهم وتضحياتهم في سبيل 

هذا الوطن الغالي.

بالقطاع النفطي في احلصول على 
الزيادات املستحقة � وإذا لم تأخذ 
املؤسسة برأي الشركة العاملية 
التي تقاض���ت ماليني الدنانير � 
فسيصبح هذا األمر هدرا واضحا 

للمال العام«.
وهدد بأنه في حال لم يتم إلغاء 
تلك اللجنة »فستكون لنا إجراءات 
واضحة وصريحة وس���نصعد 

رفض تشكيل لجنة زيادة الرواتب وأكد أن اإلضراب قادم ال محالة

العنزي: الوضع في عهد العبداهلل
 أسوأ عهود القطاع النفطي وعليه الرحيل

»الشؤون«: إشهار المبرة التطوعية البيئية 
لمدة غير محدودة

أصدر وزير األشغال ووزير 
البلدية ووزير الشؤون باإلنابة 
د.فاضل صفر قراره بإشهار املبرة 
التطوعية البيئية. وحمل القرار 
2011 واخلاص  رقم )12/أ( لسنة 
وتضمن: مادة )1(: تش����هر املبرة 
التطوعية البيئية ملدة غير محدودة 
وينشر ملخص نظامها األساسي 

في اجلريدة الرسمية.
م����ادة )2(: ينش����ر باجلريدة 
الرسمية ويعمل بهذا القرار اعتبارا 

من تاريخ صدوره.
وتهدف املبرة الى املساهمة في 
صناعة الوعي البيئي وتنمية روح 
العمل التطوعي للمجتمع واجناز 
اعمال ومش����اريع وبحوث بيئية 

البيئ����ة والقيام بأعمال  حلماية 
املس����اعدة العامة في مجال انقاذ 
البيئة بجميع عناصرها ومساعدة 
املتضررين والقيام بأي أنشطة 
أخرى من أعمال البر والنفع العام 
طبقا ملا يقره مجلس اإلدارة بشرط 
اال يتعارض ذلك مع اغراض املبرة 
الرس����مية  والقوانني والقرارات 

املنظمة لها.
املؤسسون هم:

وليد فضل حسني الفاضل
فه����د  عب����داهلل  د.مش����عل 

املشعان
د.أحمد محمد أحمد بوزبر

عبداحملسن عبداهلل اخلرافي
عبدالرحمن حمي����دان تركي 

احلميدان
وليد عبدالرحمن الشطي
محمود عباس أشكناني

أحمد راشد حسني الدمخي
فيصل بدر ناصر احلربان

ناصر راشد محمد الدرويش
ويدير ش����ؤون املبرة مجلس 
ادارة مك����ّون م����ن 5 اعضاء يتم 
اختياره����م مبعرف����ة اجلمعية 
العمومية ملدة سنتني قابلة للتجديد 
ملدد مماثلة وتبدأ الس����نة املالية 
للمبرة في األول من يناير من كل 
عام وتنتهي في آخر ديسم���بر، 
فيما عدا السنة األولى فتبدأ من 
تاريخ ش����هرها في آخر ديسمبر 

من الع���ام التالي.


