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أسماء 322 مواطنًا خصصت لهم قسائم في مدينة صباح األحمد
للمخصص لهم حتى تاريخ 19 مايو 2001 وتوزيع بطاقات القرعة يومي 9 و10 الجاري

العجمي: مهندسو القطاع النفطي أقاموا أولى 
دعاواهم القضائية إلقرار حقوقهم وبدالتهم

العاملون بـ »الموانئ«: ندعم مطالب 
»الطيران المدني« إلقرار بدالتهم

الجمعية لن تتوانى في الدفاع عن حقوق مهندسيها

م. هديان العجمي

)سعود سالم(د.محمد البصيري خالل توقيع العقد

النوخذة علي السكوني

ماضون في ذلك ولن يتهاونوا 
فيه والطريق طويلة لهذه الزيادة، 
فيجب أن متر على املجلس االعلى 
للبترول وديوان اخلدمة املدنية 

ومجلس الوزراء.
وزاد العجمي: انه وبالتزامن 
مع الدعاوى القضائية التي بدأت 
اجلمعية برفعها فإنها تتجه الى 
أعضاء السلطة التشريعية للبدء 
مبساءلة املعنيني واملقصرين في 
صرف وإقرار بدالت مهندس���ي 
القط���اع النفط���ي، موضحا انه 
باإلضافة الى املساءلة سيتم إعداد 
تشريع أو اقتراح بقانون يتقدم به 
عدد من النواب إلجبار املؤسسة 
والشركات التابعة على تطبيق 

القرار 27 لعام 2006.
الى زمالئه  العجمي  وتوجه 
املهندسني بالشكر على تعاونهم 
ومنهم الزمالء في مجلس إدارة 
جمعية املهندسني، لتحملهم أعباء 
هذه احلملة القانونية واالعالمية 
املهندس���ني،  ودعمه���م لقضايا 

خصوصا القطاع النفطي.

واضحا في تحقيق هذه المطالب 
وتعنت ديوان الخدمة المدنية 

في تحقيق هذه المطالب.
الس���كوني وزير  وناش���د 
الخارجية الشيخ د.محمد صباح 
بالق���ول »يابوصب���اح« هناك 
تعطيل واضح لجلسات مجلس 
الخدم���ة المدنية ونحن نعلم 
ال�جه���ود التي تقوم بها ولكن 
يفترض ان يقوم أعضاء المجلس 
باالجتماعات المتواصلة لبحث 
مزايا وبدالت وطلبات العاملين 
بالجهات الحكومية بدعم منك 

ومن غير حضورك.
وختم الس���كوني مؤكدا ان 
نقابة مؤسسة الموانئ تساند 
وتدعم مطالب العاملين بمؤسسة 
الموانئ والعاملين بالطيران 

المدني حتى إقرارها.

ان ه���ذه الزيادة أق���ل مما اتفق 
عليه بني احتاد نقابات البترول 
والش���ؤون االدارية باملؤسسة 
خالل مفاوضاتهم حول الزيادات 

وتعديل الرواتب.
وأضاف عضو مجلس االدارة 
ان هذه الزيادة تبقى دون طموح 
املهندس���ني وال متثل رغبتهم، 
انه���ا ال تضم كادرهم  موضحا 
الذي تقدموا به للمؤسسة، وهم 

البهرجة اإلعالمية  نبحث عن 
من خ���الل تصريحاتنا ولكن 
الطرق والسبل  نسعى بشتى 
العمالية اال  المطالب  لتحقيق 
انن���ا اكتش���فنا ان هناك خلال 

حمد العنزي
أعلنت املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية عن أنها 
س��تقوم بتوزيع الدفعة الس��ابعة عش��رة من القسائم 
احلكومي��ة التي اجنزته��ا في مدينة »صب��اح األحمد« 
الس��كنية والتي تش��تمل على 322 قسيمة للمخصص 
لهم حتى تاريخ 2001/5/19 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

أوال: توزيع بطاقات القرعة يومي االربعاء واخلميس 
9 و10 اجلاري.

ثانيا: أم��ا توزيع بطاقات االحتياط فس��يكون يوم 
االحد 13 اجلاري.

ثالثا: وسيكون يوم الثالثاء 15 اجلاري الجراء عملية 
القرعة.

ودعت املؤسس��ة املواطنني املخصصة لهم قس��ائم 
حكومية في هذه املنطقة واملدرجة اسماؤهم ضمن هذا 
االعالن احلضور ش��خصيا الى مبنى املؤسس��ة العامة 
للرعاية الس��كنية في منطقة »جنوب الس��رة« الساعة 
التاس��عة صباحا في املواعيد املبينة أعاله، مصطحبني 

معه��م البطاقة املدنية وقرار التخصيص وذلك لتس��لم 
بطاقة القرعة خالل اوقات الدوام الرسمي.

علما ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة 
به خ��الل االيام احمل��ددة بهذا االعالن، فإن املؤسس��ة 
ستقوم باستبعاد اس��مه وادخال االسماء التي تليه في 
التخصيص، ولن يدرج في الدفعات املقبلة اال بعد بيان 
سبب التخلف عن تس��لم بطاقة القرعة. كما يرجى من 
السادة املواطنني املخصصة لهم قسائم حكومية في هذه 
املنطقة ولم ترد اسماؤهم ضمن هذا الكشف احلضور 
الى مبنى املؤسس��ة العامة للرعاية السكنية في منطقة 
»جنوب الس��رة � املس��رح« في متام الس��اعة التاسعة 
صب��اح يوم االح��د 2011/2/13 مصطحب��ني معهم قرار 

التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.
وتهيب املؤسس��ة باالخوة املواطن��ني التعاون معها 

والتقيد باملواعيد املذكورة اعاله.
كم��ا انه لن يس��مح بدخ��ول القاع��ة اال لصاحب 

العالقة فقط.

مدغش نصار مدغش حماد   ٭
سالم عيد سالم االذينة   ٭

سالم سعود علفج شبيرم   ٭
فهد سعود سالم العازمي  ٭

احمد حمود مطلق العازمي   ٭
س����لطان س����الم اجلغيم خالد   ٭

العازمي 
غالب ناصر شايع الهاجري   ٭

محمد بدر جوهر الدشتي   ٭
احمد محمد عوينان العازمي   ٭
راشد مبارك مطلق العازمي   ٭

عيسى علي عيسى احلشاش   ٭
عبداهلل ابراهيم محمد الربيعة   ٭

سعد فهد ماضي ملحم   ٭
رائد عبداهلل هاشم الزامل   ٭

احمد فرحان خلف الشمري   ٭
ابراهي����م  ابراهي����م عب����داهلل   ٭

اخلارجي 
ب����در محم����د عوين����ان عم����ار   ٭

العازمي
قبالن محمد قبالن مهنا   ٭

محمد فاضل عبداللطيف علي   ٭
خان

سعود الدباغ ارفاع العازمي   ٭
حمود خالد عايض العازمي   ٭

مزعل خزعل مزعل مطلق   ٭
عيس����ى ع����ودة عبدالرحم����ن   ٭

العسعوسي 
مشعل سعود سعد مطلق   ٭

سالم شويرب سالم العجمي   ٭
حمود سيف محمد العازمي  ٭

سلطان محمد ارميح املطيري  ٭
علي عبداهلل عايض العنزي  ٭
براك مبارك رجا الرشيدي   ٭

جاسم حجي يعقوب الفودري   ٭

احمد راشد عبداهلل العازمي   ٭
الفي مزيد سعدون العازمي  ٭

غ����ازي عقاب خري����ص حمدان   ٭
العتيبي

حمد سعد عبيد الهاجري  ٭
فالح حمود مفرح العازمي   ٭

ماجد يحيى اسماعيل حسني   ٭
حامد زيد سعدون العازمي   ٭
عايض محمد حمد العجمي   ٭

يوسف ماطر بردي غنيم   ٭
فالح حمود مفرح العازمي   ٭

مشاري غنيم سعود السحلول   ٭
سعود عقلة صيوان القحطاني   ٭
س����لطان  حج����اب  عب����داهلل   ٭

املطيري 
دهيس����ان  عبي����د  محم����د   ٭

اجلويسري 
نايف غازي محمد العتيبي  ٭
حامد غازي محمد العتيبي  ٭

عذبي مهدي هادي العازمي   ٭
عمر سعد راشد الهاجري   ٭

ناصر سعد راشد الهاجري   ٭
بدر عمر جديع الهاجري   ٭

عالي نياف عفار العتيبي   ٭
محمد حمود حسني الفاضل  ٭
ثامر عبداهلل حمد فرحان   ٭
علي عايض حمد العازمي   ٭

عبداحملس����ن محمد عواد عقاب   ٭
العازمي

ضاري غنيم سعود بطيان   ٭
مرزوق محسن ناصر العجمي   ٭
اي����وب عبدال����رزاق حس����ني   ٭

البلوشي 
احمد مدعث حسني العجمي   ٭
حمود علي ابراهيم السويلم   ٭

العمور  عبدالرحمن احمد علي   ٭
الدوسري

سعد شحاذ عبداهلل   ٭
محم����د  س����ليمان  وج����دي   ٭

الغضبان
خالد مبارك خالد العازمي   ٭
جابر عقيل سلمان سكيران  ٭
عبدالعزيز عبداهلل حسني   ٭

مشاري فرحان خلف الشمري   ٭
محم���د  منص���ور  يوس���ف   ٭

ابولبقة 
ماجد عبداهلل عواض العازمي   ٭

بدر نياف عفار العتيبي  ٭
طالل حزام مزيد العصيمي   ٭

عبدالعزي����ز ع����وض محم����د   ٭
احلصم 

محم����د  عبداله����ادي  س����الم   ٭
احلجيالن

جمع����ان  ش����ريدة  مش����عل   ٭
اشحيتاوي 

وائل احمد محمد املطر   ٭
فهد نواف ملبس الفضلي  ٭

محمد جواد تقي علي   ٭
عبدالرحم����ن يوس����ف ابراهيم   ٭

احلوطي 
حمد عبداحلميد صقر القطان   ٭

فايز حمود حمدي املطيري  ٭
عمر مبارك خليفة العازمي  ٭

صالح مطلق نفيخ العازمي   ٭
صالح حسن صالح يوسف   ٭

سالم حمود محسن حجيالن   ٭
احمد سالم جمعة عيد   ٭

عبدالس����الم ج����ودي درويش   ٭
جاسم 

عبداهلل فهد محمد سالم   ٭
مشعل موسى علي املجادي   ٭

احمد محمد علي محمد   ٭
طالل سائر ذياب حاكم   ٭

س����لطان  ه����ادي  مش����اري   ٭
السفراني

رائد حسن صالح حسني   ٭
بدر علي محمد مسلم   ٭

محمد محسن عيسى ميرزا   ٭
حمود سالم عايض العازمي   ٭

حمود مرزوق رفاعي العتيبي   ٭
بدر عبداهلل احمد الشطي   ٭

محمد غشام ناصر العازمي  ٭
فراس ناصر طاهر واوان   ٭

محمد علي محمد الشافعي   ٭
فهد عواد سعود العازمي   ٭

فهد راشد عبداهلل العازمي   ٭
مصبح مفلح رغيان العازمي  ٭

محمد احمد حسني محمود   ٭
س����يد عبدامل�ط�لب س�يد علي   ٭

عبداهلل مانع محمد العجمي  ٭
عبدالعزي����ز فال����ح عب����داهلل   ٭

ماضي 
محمد ضاوي عوض املطيري   ٭

رضا مليح نهار السرحان   ٭
فهد حضرم حسن السهلي   ٭

بشار جاسم محمد االنصاري   ٭
جالل رجعان فهاد العازمي   ٭

فهيد عيد ناصر العجمي   ٭
خالد يوسف علي جوهر   ٭

فهد خشمان مناور العازمي  ٭
مبارك صالح محمد السبيعي   ٭

محمد عويد صقر العازمي   ٭
راشد خشمان مناور شبيب   ٭
غامن جاسم غامن احلساوي   ٭

احمد محمد احمد البزاز   ٭
محمد صالح بداح العازمي   ٭
فواز الفي متروك العازمي  ٭
فيصل مجيد علي البغلي   ٭

فراس علي محمد اجلاركي   ٭
حسن مانع صالح اجلمعة  ٭

عاي����ض محم����اس مجح����ش   ٭
العتيبي 

محم����د س����عود س����عد مطلق   ٭
العازمي

جاس����م  عب����داهلل  جاس����م   ٭
القضيبي 

محمد حبيني ظاهر العازمي  ٭
خالد وسمي سعد العازمي  ٭
احمد ساكن سليم العنزي   ٭
سالمة مناور بقان العنزي   ٭

نواف محمد احمد الشايجي   ٭
راشد هادي نصار احملرول   ٭

مؤي����د عبدال����رزاق عبدالكرمي   ٭
املجلهم

حمد مناحي حمد العجمي  ٭
فيصل حمد مروي العدواني  ٭

انور عبداللطيف خضر خليفة  ٭
محمد علي محمد اخلالوي   ٭

حامد الهبي زيد اضبيب   ٭
تركي ناصر بجاد العتيبي   ٭

فهد سالم محمد قصاب   ٭
عادل علي حمران ناصر   ٭

جاسم محمد ابراهيم الربيعة  ٭
حمد فالح نصار العازمي   ٭
خالد رجا سالم العميري   ٭
بدر مبارك سالم العازمي   ٭

ناص����ر عب����داهلل طاح����وس   ٭
العجمي 

عبداهلل محمد فهيد الكفيف   ٭
طالب صقر جريش العتيبي  ٭
جابر عبداهلل هداد الشمري   ٭
احمد محمد عيسى بوقمبر   ٭
مشاري يوسف علي حسني   ٭
مساعد خالد منير املطيري   ٭

عبداحملس����ن حم����زة عب����اس   ٭
الصراف

منصور حسني احمد القالف  ٭
عادل موسى احمد الراشد   ٭

طالل غازي محسن العتيبي   ٭
عمر سعد عبداهلل العيبان  ٭

عبداهلل مبارك منور   ٭
سالم فهد سعد العازمي   ٭

علي سعود زويد املطيري   ٭
عبدالرزاق احم����د محمد طاهر   ٭

حاجية
فهد فالح تني الدوسري  ٭
باسل علي سعود ماطر   ٭

ابراهيم زويد عوض مطر   ٭
مجاهد فيصل فالح الناصر  ٭

ناصر عجب شريان الدوسري  ٭
راشد مجبل مبارك مجبل   ٭

احمد عبداالمير غلوم عباس   ٭
محمد طلق سعد خرشان   ٭

مهن����ا  عديه����ان  عبدالك����رمي   ٭
الرشيدي

سالم علي محمد مال علي  ٭
فهد بدر غازي العتيبي   ٭

وليد خالد عبداهلل الريحان  ٭
محمد جنيب احمد العبيد   ٭

ط����الل عب����داهلل عبدالرحي����م   ٭
الكندري 

راشد سعد راشد صقر   ٭
راشد بداح ناصر السهلي   ٭

بندر ناصر طاهر الشمري   ٭
علي سعود عبداهلل العنبري   ٭
نايف عبداهلل حمد الهاشمي   ٭
احمد هادي سرحان العنزي   ٭
جاسم محمد عبداهلل الصالح  ٭

سيد مسلم 
محمد خالد عبداهلل الفيلكاوي   ٭
احمد حسن عبدالرحيم محمد   ٭
حامد مرزوق ناصر العازمي   ٭

عبدالعزي����ز عبدالفت����اح حمد   ٭
النجار

صادق عبدالك����رمي عبدالرضا   ٭
عبدالكرمي 

احمد خالد عايض العازمي   ٭
محمد عبداهلل عضيب سعد   ٭

يوس����ف دغيلي����ب تريحي����ب   ٭
العتيبي 

منص����ور عبدالرحم����ن مطلق   ٭
اخلالدي 

سعيد فرج مهدي العجمي   ٭
اكمي����خ فدع����وس  عب����داهلل   ٭

العجمي
جاسم راشد دغيمان العازمي   ٭

عبدالرحيم عبداهلل عبدالهادي   ٭
الراشد 

فارس هجيج حمود العنزي   ٭
محمد حسن سعيد العجمي   ٭

محمد بادي مرداس الدوسري   ٭
عبدالرحم����ن عب����داهلل جاب����ر   ٭

املري
عبداحملسن علي جبر العنزي  ٭

خالد سعد محمد العازمي   ٭
رائد مساعد راضي الصانع   ٭

س����عد ضي����ف اهلل م����رزوق   ٭
الشويب

بدر ناصر محمد الطواري   ٭
هايف رجاء عيد سرور   ٭

زين العابدين قاسم   ٭
محمد عوض سعد العازمي   ٭

يعقوب محمد حسن علي   ٭
خلف محمد حسني اجلدي   ٭
احمد حمود سالم العازمي   ٭

عبدالرحم����ن  عل����ي  عم����ار   ٭
الكندري 

حسني سالم دهش العازمي   ٭
س����عود عبدالعزي����ز غل����وم   ٭

عبداهلل 
محمد علي احمد باش   ٭

وليد جابر سعيد الهاجري  ٭
تركي مجبل طليحان العتيبي   ٭
مشعل عجمي حمود املطيري  ٭

خالد ايوب احمد ملك   ٭
عبداهلل فالح مفلح العازمي  ٭
مشعل محمد علي احلمادي   ٭

محمد حمد علي مفرح   ٭
مساعد صالح محمد الشعيبي   ٭

مناف علي حسني القطان   ٭
نايف فهد سعود العميرة  ٭
علي احمد حسن دشتي   ٭

سالم رجعان مرزوق العازمي   ٭
مبارك محارب عواد العازمي   ٭

هشام احمد عثمان العمير   ٭
حمد راشد عبداهلل العازمي  ٭

عب����داهلل  رش����يد  عب����داهلل   ٭
حبيليص 

صالح مهدي صالح العنزي   ٭
فهد مقبل بداح العازمي  ٭

احمد عيسى عبداهلل االقعس   ٭
حبيب سالم فالح ثويب   ٭
امني محمد فهد طميهير   ٭

ماط����ر ضي����ف اهلل دعيب����ل   ٭
العازمي

بندر عيد رجعان العازمي   ٭
ناصر رجعان ناصر البحيري   ٭

نواف احمد علي األنصاري   ٭
حمد فالح خالد العازمي   ٭

هان����ي عبداحلمي����د عبدالكرمي   ٭
فرج 

عبداهلل محمد عبداهلل العجمي   ٭
محمد خالد محمد الهاجري   ٭

س����ليمان عبي����داهلل دعيب����ل   ٭
العازمي 

فهد عبداهلل محمد مشعان   ٭
هادي علي طحيشل العازمي   ٭

بدر فالح سالم العازمي  ٭
طالل راشد رفاعي العازمي   ٭

مشعل مرزوق ناصر العازمي   ٭
عادل ياسني عبداهلل الشطي  ٭

شعيل فرحان سعد العازمي   ٭
الفي فهد فهاد العازمي   ٭
خالد سعد مطلق امليع   ٭

مس����اعد هادي نص����ار هادي   ٭
احملرول 

جنيب فالح صقر املطيري   ٭
محمد عبداهلل محمد العازمي   ٭

نادر مرزوق فالح العازمي   ٭
مطلق راشد فرحان العازمي  ٭
احمد زيد سعدون العازمي   ٭
نشمي حمدان فالح العازمي  ٭

عب����داهلل عبدالرض����ا عبداهلل   ٭
معتوق 

محمد سعد براك العازمي  ٭
بطيح����ان فنيط����ل بطيح����ان   ٭

العازمي
احمد من����اور صال����ح مويهان   ٭

العازمي
مشعل مرزوق مبرك العازمي   ٭

خالد سعود عوض العنزي   ٭
سعد شبيب حمود العازمي   ٭
سعد مبارك عبداهلل العازمي  ٭

الفي فالح رجا سالم   ٭
خالد راشد سالم ركدان   ٭

بدر مرزوق محمد محسن   ٭

عبداهلل محمد ظافر العجمي   ٭
حسن وليد يعقوب الغريب  ٭

ثاري سمير مقبول الرشيدي  ٭
محمد مبارك فالح العازمي  ٭
اسامة بشير فرج املناعي   ٭

سليمان حسني مبخوت املري   ٭
سالم متروك دغش العازمي   ٭

محسن نهار فالح مناحي   ٭
علي مصطفى يوسف الدشتي   ٭

فهد معاذ فهد الفهد   ٭
يوسف راشد صالح اجليماز  ٭
عبداهلل حمود علي الشمري  ٭

بدر سعود خالد املتلقم   ٭
نهار سعود املتلقم   ٭

سعود محمد عيد الناجعي   ٭
حم����د عاط����ف رؤوف محم����د   ٭

ظاهر
خالد ملحم محمد الدوسري  ٭
فايز مرزوق حمد صعفاك   ٭

سلطان مثيب مرزوق العبدلي   ٭
محسن عايض محسن العجمي   ٭
ابراهي����م  محم����د عبدالرض����ا   ٭

حسن 
صادق جعفر محمد كلمد   ٭

عبداللطي����ف عل����ي عب����داهلل   ٭
الكندري 

احمد مكي عبداهلل الصيرفي  ٭
خالد حمود محسن العازمي  ٭

مشعل حبيب مطلق العازمي   ٭
فالح فالح عبداهلل العجمي   ٭
فيصل جنا مفلح الرشيدي   ٭

نواف يوسف احمد اخلشان   ٭
سعد محمد فهد الدوسري   ٭

عبداحملس����ن ش����ريف عي����د   ٭
العنزي 

حمود شافي حمود العجمي   ٭
وائل خير اهلل مجلي الشمري  ٭

مش����عل عبدالعزي����ز س����عود   ٭
بوعركي 

مساعد عيد سيف ناصر   ٭
تركي مبارك رجا نايف   ٭

عباس مهدي حسني فيصل   ٭
نواف مسلم راشد العازمي   ٭

عبداهلل ناصر محمد الدوسري  ٭
عايد سعد ناصر العازمي   ٭
محمد عباس محمد علي   ٭

حمد محمود محمد النبهان   ٭
طالل جاسم غلوم علي   ٭
فهد يوسف احمد الراشد  ٭

نصار منصور علوان العجمي   ٭
مشعل راشد سالم ركدان   ٭

احمد مهنا عبداهلل الهاجري  ٭
ناصر سلطان ناصر عبيد   ٭
محمد سويد راجح العجمي  ٭

ذكر عضو مجلس ادارة جمعية 
العجمي ان  املهندسني م.هديان 
النفطي  القطاع  جلنة مهندسي 
في اجلمعية قامت برفع دعوى 
قضائية أم���ام احملكمة االدارية 
ق���رار اخلدمة  إليق���اف وإلغاء 
املدني���ة 6 لس���نة 2010 ملا فيه 
من تعارض وإض���رار ملصالح 
النفطي،  املهندس���ني بالقط���اع 
مضيفا ان اجلمعية لن تتوانى 
في عمل أي شيء من أجل الدفاع 
عن حقوق مهندسيها واملطالبة 

بإقرار جميع حقوقها.
اللجنة  ان  العجمي  وأضاف 
ممثلة برئيس���ها م.محمد فضي 
الرشيدي، بدأت بتنفيذ خطتها 
برف���ع القضايا م���ن قبل نحو 
2200 مهن���دس من أج���ل إقرار 
كادرهم ومس���اواتهم بزمالئهم 
العاملني ف���ي القطاع احلكومي، 
كما تق���دم بالتهنئة الى زمالئه 
العاملني في القطاع النفطي على 
موافقة مجلس ادارة املؤسس���ة 
على زيادة رواتبهم، مشيرا الى 

الهاتفية  املكاملات واخلدم����ات 
املقدمة في الب����الد مع ما يقدم 
في الدول الش����قيقة والصديقة 
وقد تس����لمت ال����وزارة تقريرا 
الدراسة  مفصال وهو في طور 
والتحليل التخاذ ما يلزم وأوصى 
البصيري الشركة املتعاقدة بان 
تكون حيادي����ة في عملية نقل 
االرق����ام بني الش����ركات الثالث 
وان تتمتع خدماتها بالشفافية 
امام هذه الشركات  والوضوح 
الثالث حتى يكون هناك عدالة 
في عملية نقل االرقام وان تكون 
احلرية كاملة للمستهلك في نقل 
النقال من شركة ألخرى  رقمه 

اذا رأى ذلك.
بدوره، كشف وكيل الوزارة 
املس����اعد لقطاع القانونية عبد 
احملس����ن املطي����ري ان وزارة 
املواصالت قد وقعت االحد املاضي 
عقد اتفاق استثمار مطعم برج 
التحرير مع الش����ركة الكويتية 
الغذائية  األميركية للخدم����ات 
وبقيم����ة اجمالية بلغت نصف 
مليون دينار ملدة خمس سنوات 
بواقع 100 ألف دينار سنويا على 
ان يبدأ املطعم في استقبال زبائنه 

خالل االشهر القليلة املقبلة.

ستكون رمزية ومبتابعة ومراقبة 
من قبلها.

الثالث  متمنيا على الشركات 
التع����اون مع الش����ركة الوطنية 
ملش����اريع التكنولوجيا من خالل 
تطوير اجهزتها وانظمتها لتواكب 
عملية نقل االرقام وان الوزارة في 
حالة وجود اي تباطؤ او مماطلة 
من قبل الشركة املنظمة في تنفيذ 
ما ج����اء في بنود الترخيص فانه 

ستتخذ بحقها االجراءات القانونية 
وهذا االمر يسري على الشركات 
املتنقلة املتأخ����رة في تنفيذ هذه 
االتفاقية مؤكدا ان عملية نقل االرقام 
ستكون مع اخلدمات باإلضافة الى 

ادخال خدمات اضافية اخرى.
ال����وزارة قامت  ان  واض����اف 
بتكلي����ف مستش����ار عاملي وهو 
الش����ركة البريطانية لالتصاالت 
إلعداد دراس����ة مقارنة ألس����عار 

التكنولوجيا واململوكة  ملشاريع 
بالكامل للدولة وتتبع الهيئة العامة 
لالستثمار حيث ستقوم الشركة 
بالتعامل مع املكاتب االستشارية 
العاملية لتقدمي هذه اخلدمة بأرخص 
االسعار واستخدام احدث الوسائل 
التكنولوجي����ة والتقنية العاملية 
واضاف ان الوزارة انتهى دورها 
االداري واملال����ي وانها لن تتدخل 
في االمور الفنية وبان الرس����وم 

فرج ناصر
وّقعت وزارة املواصالت امس 
عقدا مع الشركة الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيا التابعة للهيئة العامة 
لالستثمار بشأن خدمة نقل ارقام 
الهواتف بني شركات االتصاالت في 

دولة الكويت.
وقال وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري في تصريح صحافي عقب 
التوقيع ان هذا العقد مينح الشركة 
الترخيص لتولي نقل االرقام بني 
ش����ركات االتص����االت مضيفا ان 
دور الش����ركة هو توريد االجهزة 
لتقدمي تلك اخلدمة واإلشراف عليها 
بالتعاون مع مكاتب استش����ارية 

عاملية.
واعتب����ر الوزير البصيري ان 
خدمة نقل االرقام مهمة وينتظرها 
الهواتف  الكثير من مس����تخدمي 
النقالة مؤكدا ان الوزارة دأبت على 
تقدمي تلك اخلدمات بأفضل االسعار 

فيما يتعلق باالتصاالت.
واشار الى ان الوزارة ستقوم 
بدور االشراف والرقابة واحملاسبة 
عن طريق توكيل هذه املهمة الى 
احدى الشركات الوطنية املتخصصة 
في هذا املجال وهي الشركة الوطنية 

العاملين  أعلن���ت نقاب���ة 
الكويتية  الموانئ  بمؤسس���ة 
تضامنه���ا ودعمه���ا لنقاب���ة 
المدن�ي وذلك إلقرار  الطيران 
المزاي���ا المال�ي���ة والب���دالت 
ا�لتي تم نسيانها وتجاه��لها 
المتع��مد من قبل مجلس الخدمة 

المدنية.
ودعا رئيس نقابة مؤسسة 
الموانئ النوخذة علي السكوني 
في تصري���ح صحافي ديوان 
الخدمة المدنية الى ان يدرس 
العاملين  بكل عناية مطال���ب 
الكويتية  الموانئ  بمؤسس���ة 
ومطال���ب العاملين في االدارة 
المدن���ي  العام���ة للطي���ران 
واعطاءه���م جمي���ع حقوقهم 

ومميزاتهم المالية.
واضاف الس���كوني أننا ال 

»المواصالت« توّقع عقدًا مع الشركة الوطنية لمشاريع 
التكنولوجيا لنقل األرقام بين شركات االتصاالت

ووقعت مناقصات بقيمة 48.7 مليون دينار

»الموانئ« تطرح 4 مناقصات لتطوير ميناء الشويخ
ف��ي إطار خط��ة التنمي��ة وتنفي��ذا لتوجيه��ات وزير 
املواصالت رئيس مجلس إدارة مؤسس��ة املوانئ الكويتية 
د.محم��د البصيري، أعلنت مؤسس��ة املوانئ الكويتية عن 

طرح 4 مناقصات لتطوير ميناء الشويخ.
وق��ال مدير اإلدارة الفنية رضا أس��د في إطار س��عي 
احلكومة لتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري وحتريك 
عجلة االقتصاد ودعم خطة الدولة للتنمية بتطوير املرافق 
البحرية، تستعد املؤسسة لطرح 4 مناقصات لتطوير ميناء 
الشويخ ليضاهي املوانئ العاملية وجعله مركزا بحريا جلذب 

السفن اآلتية من كل أنحاء العالم.
وأوضح أس��د ف��ي تصري��ح صحاف��ي ان أولى هذه 
املناقص��ات، مناقصة إع��ادة تأهيل األرصفة م��ن 1 إلى 7 

وحتويلها على حوائط خرس��انية وزي��ادة عمقها الى 14.5 
مترا بط��ول 1100 متر لتتحمل حمولة ثقيلة تصل الى 500 
طن، مشيرا الى انه سيتم اإلعالن عن طرحها في األول من 
ش��هر مارس املقبل، اما املناقصة الثانية في ش��أن تعميق 
القن��اة احلالية من 8 الى 17.5 مترا وتوس��عتها من 150 الى 
420 مترا، واملناقصة الثالثة إلنش��اء محطة حاويات جديدة 
بط��ول 1200 متر وعرض 800 متر وعم��ق 14.5 مترا، اما 
املناقصة الرابعة فهي لش��راء 6 س��حبات بقوة شد من 50 
إلى 70 طنا بأطوال مختلفة تصل الى 45 مترا اضافة الى 3 

زوارق ارشاد بسرعة 25 عقدة، و4 زوارق ربط.
وأض��اف ان طرح هذه املناقص��ات تأتي في إطار خطة 
مؤسس��ة املوانئ الكويتية لتطوير املوانئ التابعة لها ورفع 

طاقتها االستيعابية ملوانيها وخاصة في ظل الزيادة املطردة 
في حركة املالحة وعدد السفن وحجم احلموالت.

وفيما يخص املش��اريع اإلنش��ائية احلالية، قال أس��د 
ان هناك مش��روعا حيويا بإنش��اء أرصفة حاويات جديدة 
بقيم��ة 45 ملي��ون دينار، حيث مت توقيع العقد في ش��هر 
مارس املاضي، لتوريد 6 رافعات جسرية ثابتة و6 رافعات 
جس��رية )RTG( متحركة و13 معدات مناولة للحاويات و70 
قاطرة ومقطورة، موضحا انه مت االنتهاء من املرحلة األولى 
للمشروع اخلاصة بالبنية التحتية للمشروع لتكون قادرة 
عل��ى حتمل الرافعات اجلدي��دة وأوزانها، وجار اآلن تنفيذ 
املرحلة الثانية، وس��يتم االنتهاء من املش��روع في ش��هر 

مارس من العام املقبل.

أكد أن الخدمة مهمة وينتظرها الكثير من مستخدمي الهواتف النقالة


