
 21  محليات  الثالثاء ٨ مارس ٢٠١١ 
 «السكنية» توزع بطاقات 

االحتياط لـ ٣٦٦ قسيمة 
بمدينة صباح األحمد اليوم

 المجالد: عدم خصم 
بدل الطريق للعاملين

  في نفط الخليج 
سينعكس إيجابًا 

  على إنجازهم

 قالت املؤسســـة العامة للرعاية السكنية انها ســـتوزع اليوم بطاقات االحتياط 
لدخول القرعة لـ ٣٦٦ قسيمة في مدينة صباح االحمد السكنية قطاع (دي). وقالت 
املؤسســـة في بيان صحافي امس ان القرعة على القســـائم ستجرى يوم اخلميس 
املوافق ١٠ مارس املقبل في متام الســـاعة التاسعة صباحا على مسرح املؤسسة في 
جنوب الســـرة. يذكر ان مساحة هذه القسائم التي قامت املؤسسة بتوزيع بطاقات 
القرعة االساســـية لها امس تبلغ ٦٠٠ متر مربع وتقع علـــى طريق ميناء عبداهللا 

والوفرة وتبعد ٦٥ كيلومترا عن مدينة الكويت. 

mideast.dodge.com
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 أثنى أمني سر نقابة العاملني بالشركة الكويتية 
لنفط اخلليـــج طالل املجالد على إدارة الشـــركة 
الكويتية لنفط اخلليج التي أبدت تفهما وسعة صدر 
ملطلب العمالة في عدم خصم عالوة بدل الطريق 
وأي بدالت أخرى اعتبارا من تاريخ ٢١ من شـــهر 
فبراير لعام٢٠١١ أثناء ترشيحهم حلضور الدورات 
التدريبية وكان خصم هذه البدالت ســـابقا يؤثر 

سلبا على حضورهم والسجيل فيها.
  وهنأ املجالد زمالءه العاملني في عمليات الوفرة 

املشـــتركة بهذا االجناز الذي ســـينعكس إيجابيا 
عليهم مبا ال يدع مجاال للشك في أن عدم املساس 
بالعائد املادي لهم سيدفعهم لتسجيل أسمائهم في 
الدورات التدريبية للحصول على أعلى مســـتوى 
للكفـــاءة في عملهم مبا يعود بالنفع عليهم وعلى 

الشركة في ذات الوقت.
  و أعلن املجالد أنه سيتم احتساب الفترة السابقة 
للعاملني الذين شاركوا في الدورات التدريبية بأثر 

رجعي اعتبارا من شهر أغسطس لعام ٢٠١٠.


