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أسماء 351 مواطنًا خصصت لهم قسائم 

في مدينة صباح األحمد
العامة  أعلنت املؤسس���ة 
للرعاية السكنية انها ستقوم 
بتوزيع الدفعة ال� 21 من القسائم 
احلكومي���ة التي أجنزتها في 
»مدينة صباح األحمد« والتي 
تشتمل على 351 قسيمة في 
قطاع D للمخصص لهم حتى 
تاريخ 2002/5/28، وذلك وفقا 
للمواعيد التالية: يوما اخلميس 
واألحد 24 و27 اجلاري توزيع 
بطاقات القرعة، أما االثنني 28 
اجلاري فسيتم توزيع بطاقات 
االحتياط، واألربعاء 30 اجلاري 

إلجراء عملية القرعة.
ودعت املؤسسة املواطنني 
املخصص لهم قسائم حكومية 
في ه���ذه املنطق���ة واملدرجة 
أسماؤهم كما يلي: الى احلضور 
شخصيا الى مبنى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية في 
منطقة »جنوب السرة« الساعة 
التاسعة صباحا في املواعيد 
املبين���ة أع���اه، مصطحبني 
معه���م البطاقة املدنية وقرار 
التخصيص، وذلك لتس���لم 
القرع���ة خال أوقات  بطاقة 

الدوام الرسمي.
وأفادت بأن من يتخلف عن 
تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به 
خال األيام احملددة بهذا اإلعان، 
فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد 
اس���مه وإدخال األسماء التي 
تليهم ف���ي التخصيص، ولن 
القادمة  الدفعات  يدرجوا في 
إال بعد بيان سبب التخلف عن 
تسلم بطاقة القرعة، الفتة الى 
انه لن يسمح بدخول القاعة إال 

لصاحب العاقة فقط.
وأهابت املؤسسة باملواطنني 
املخصص لهم قسائم حكومية 
في ه���ذه املنطق���ة ولم ترد 
أسماؤهم ضمن هذا الكشف الى 
احلضور الى مبنى املؤسسة 
ف���ي منطقة جنوب الس���رة 
� املس���رح في متام الس���اعة 
التاس���عة صباح االثنني 28 
اجلاري، مصطحبني معهم قرار 
التخصيص والبطاقة املدنية 

للدخول ضمن االحتياط.
وتهيب املؤسسة باالخوة 
املواطنني التعاون معها والتقيد 
باملواعيد املذكورة أعاه. وفيما 

يلي األسماء:
محمد جاسم عبداهلل سالم   ٭

نزار ابراهيم طاهر  الشمالي  ٭
مبارك فهد نصار العازمي  ٭

خالد مبارك مفرح العازمي   ٭
وليد جهاد سلمان  العازمي  ٭

خالد سعيد عيد  العازمي  ٭
سعد فهد ماضي ملحم   ٭

محس���ن  عبدالرحم���ن  عل���ي   ٭
املطيري 

محمد حسني علي عبداهلل   ٭
ف���اح كاب���د ش���خير س���لمان   ٭

الظفيري
حمود سيف محمد  العازمي  ٭

فيصل شريد دليميك العازمي   ٭
خالد الفي عجيرم  العازمي  ٭

الفي مزيد سعدون  العازمي  ٭
ناصر ليل مهدي العنزي   ٭

حامد زيد سعدون العازمي   ٭
جمال خالد ضاوي العتيبي   ٭

عماد عبدالوهاب على احمليطيب   ٭
عبدالعزيز عبداهلل غلوم صفر   ٭

علي عايض حمد العازمي   ٭
راشد فيصل سالم املري   ٭

عبداله���ادي محم���د عب���داهلل   ٭
املطوع 

فهد عبداهلل فهد العجمي   ٭
منصور جطلي شخير العازمي   ٭

بدر جودة مبارك الفضلي   ٭
بدر ناصر راشد منصور   ٭

ناصر فاح ناصر  العازمي  ٭
احمد محمود احمد االشوك   ٭
مرضي فالح ضب العازمي   ٭

عبداهلل عيسى حسني اسيري   ٭
عدنان ناصر محمد العازمي   ٭
مشعل غايب سالم العازمي   ٭

سعيد مقبل رجا رومي   ٭
قتيبة محمود غيث اليوسف   ٭
فهد خشمان مناور  العازمي  ٭

بدر محمد مفرح العازمي   ٭
مشعل عبداهلل مروى العجمي   ٭

صالح سلمان طحيش صليفيح   ٭
راشد خشمان مناور شبيب   ٭

طال حمدان زيد اضبيب   ٭
مريخان هندي سعد العجمي   ٭
فيصل داود سليمان الوهيب   ٭
سليمان حمود زويد العتيبي   ٭

ابراهي���م  محم���د عبداحلمي���د   ٭
الصايغ 

مشعل فاح هوري الطريبيل   ٭
مشاري عبدالعزيز علي الشطي   ٭

فؤاد مجيد حبيب الصفار   ٭
سامة مناور بقان العنزي   ٭
راشد هادي نصار احملرول   ٭
جاسم حمود مخلف عقلة   ٭

ناصر حسني على محماس   ٭
سالم رجعان مرزوق العازمي   ٭
مبارك محارب عواد العازمي   ٭

احمد حمدان احلميدي املرزوب   ٭
نايف مبارك مطلق حرقان   ٭

سعد فالح سعد العازمي   ٭
عامر محمد حمد العجمي   ٭

ماطر ضيف اهلل دعيبل العازمي  ٭
هاشم عبدالنبي السيد عبدالعالي   ٭

الهاشمي
محمد نهار محمد العازمي   ٭

مس���اعد عب���داهلل عبداله���ادي   ٭
اجلويسري

سليمان عبداحملسن احمد الفرج   ٭
جابر عبود مسلم العازمي   ٭

فهيد عبداهلل دعيبل العازمي   ٭
فهد مبارك حمود العازمي   ٭

فهد محمد مرزوق محمد   ٭
دعيب���ل  عبي���داهلل  س���ليمان   ٭

العازمي 
مشعل احمد فهد املالك   ٭

امير فاضل سعود داود   ٭
مس���اعد ه���ادي نص���ار هادي   ٭

احملرول 
خالد احمد عيسى ابراهيم   ٭

ط���ارق عبدالعزي���ز عبدالرحيم   ٭
العوضي 

احمد زيد سعدون العازمي   ٭
مرزوق عاصي عويهان العازمي   ٭

نشمي حمدان فالح  العازمي  ٭
سعد شبيب حمود العازمي   ٭
جابر عمير عجاج العازمي   ٭

عباس موسى علي حيدر   ٭
خالد راشد سالم ركدان   ٭

كرمي حسني غلوم البلوشي   ٭
جابر خالد ضاوي العتيبي   ٭

انور عبداهلل اسماعيل العبداهلل   ٭
عايض محمد علي العجمي   ٭
جمال حسني محمد طالب   ٭

بدر عبداهلل سالم الفريحان   ٭
حمد جويعد عبداهلل العجمي   ٭

عبدالرحيم عب���داهلل عبدالهادي   ٭
الراشد 

بدر ناصر محمد الطواري   ٭
حسني احمد علي منصور   ٭
حامد الهبي زيد اضبيب   ٭

صادق صفر اسماعيل املقصيد   ٭
حمد فالح نصار العازمي   ٭
عبدالعزيز عيد عبداهلل    ٭

عبدالرزاق ش���ابور عبداحلسني    ٭
بهبهاني

سالم حربي ادهام غنيم الزيد  ٭
ماجد سالم راشد اخلضر   ٭

باسل علي سعود ماطر   ٭
مش���عل عبدالعزي���ز س���عود   ٭

بوعركي 
مشعل علي دغيم الهاجري   ٭

مشعل راشد سالم ركدان   ٭
خالد فاح سالم عوض   ٭

راضي عطا عياد الشمري   ٭
حمد براك فهيد العازمي   ٭

ابراهيم احمد جمال  احمد محمد   ٭
الدين

محمد ابراهيم عبداهلل االحمد   ٭
عادل مخلد خالد عواض   ٭
فهد مناور بقان  العنزي  ٭

عبدالعزيز مندني اسماعيل محمد   ٭
علي

ابراهيم فالح عمر  العازمي  ٭
خالد سعد رجا العازمي   ٭

هشام عيسى ياسني الياسني   ٭
عبداهلل منصور حسن العجمي   ٭

خالد يوسف خالد الشطي   ٭
صالح محمد عبيد العتيبي   ٭
عادل جهاد سلمان  العازمي  ٭

مشاري عادل عبداحملسن الكيال   ٭
مبارك فرحان حمدان احلميدي   ٭

حامد صالح زيد اخلبيزي   ٭
سعد مبارك سويد الهاجري   ٭
خالد عبيد عبداهلل فرحان   ٭
احمد ناصر احمد بورباع   ٭

محم���د جاس���م عل���ي جاس���م   ٭
املنصوري

عباس درويش علي الشمالي   ٭
جاسم محمد سالم  العازمي  ٭

فيصل عبيد محمد العصيمي   ٭
ناصر شارع فهد العجمي   ٭

غامن حربي ادهام الزيد   ٭
عبداهلل عايض حمد  العازمي  ٭

خالد علي سعد العازمي   ٭
مبارك الفي نافل العازمي   ٭

عمران مرزوق عبداهلل البصري   ٭
ثان���ي  س���عود  عبدالرحم���ن   ٭

الرشيدي
هاشم صادق محمود محمد   ٭
خالد سيف محمد العازمي   ٭

أسامة حسني عباس القاف   ٭
ط���ارق عب���داهلل عل���ي محم���د   ٭

العوضي
مسلم فهد زيد العازمي   ٭

بدر سالم مسعود الهاجري   ٭
نواف سعد سيف  العازمي  ٭

سعد خالد سميليل  العازمي  ٭
عبداهلل عايض محسن العجمي   ٭

ه���ادي حم���دان فال���ح روم���ي   ٭
العازمي

ناصر حسني عبدالرسول الباذر   ٭
حسن عبداهلل محسن مجول   ٭
حفيظ عبداهلل فهيد محمد     ٭

حسن علي حسن الشراح   ٭
عيد حبيب فهد جامع   ٭

هزاع غزاي نافع املطيري   ٭
بدر سعدون صعفق العازمي   ٭

فايز عويد محمد  العنزي  ٭
يوس���ف عبدالعزي���ز ابراهي���م   ٭

سبتي 
محمد سالم عنبر عبداهلل   ٭
خالد حسن مانع  اجلمعة  ٭

راشد محمد صغير العازمي   ٭
ناصر طواري حمود العازمي   ٭
محمد حمد محمد سالم املري  ٭
سليم محمد لطيف على مراد  ٭

عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن   ٭
محمد 

علي خليفة ناصر مال اهلل  ٭
عبداهلل جمال حبيب اسيري   ٭

عايد مخلد خالد البطحاني   ٭
غازي سالم غازي الصواغ   ٭

عبداهلل حسن عودة اجلاسي   ٭
جاسم عثمان علي محمد   ٭

هادي علي مناحي العجمي   ٭
عبدالرحم���ن ب���در عبدالعزي���ز   ٭

العويس 
صال���ح احم���د صال���ح محم���د   ٭

الكندري
بدر ناصر محمد علي   ٭

محمد جودي درويش جاسم   ٭
موسى مريشد عبداهلل الرشيدي   ٭

خالد فهد شبوط اخلميلي   ٭
عبداهلل عباس خليل اسماعيل   ٭

عبداهلل عايض امعيص العازمي   ٭
عبي���د ش���بيب مطل���ق حرقان   ٭

العازمي
نواف احمد حسني عواد   ٭

مشاري صحني هال العازمي  ٭
ركدان راشد سالم املرتكي   ٭
خالد مطلق ماطر عميرة   ٭

مشاري عيد مرمس احلضيري   ٭
مساعد فرحان سعد العازمي   ٭

احمد خالد ابراهيم الياسني   ٭
عبدالك���رمي  حس���ن  محم���د   ٭

اجلريدان
علي مرزوق عيد  العازمي  ٭

جمعان عوض جمعان العازمي   ٭
احمد محمد عبدالرحمن الدعيج   ٭

عادل محمد جزاء بركة  ٭
عادل فهيد ناصر مبارك   ٭

عباس حسني علي حسني   ٭
فريد حسن محمد عبداهلل   ٭

فيصل خميس عواد  العازمي  ٭
دعيبل عبداهلل دعيبل  العازمي  ٭

محمد سلمان محمد  الهدهود  ٭
ميثم شعبان حسني احمد   ٭

عبداهلل صالح محمد عبداهلل   ٭
نواف شليويح غازي دغيم   ٭
فاح محمد خليفه العازمي   ٭

مشعل فاح طلق زاروط   ٭
بدر نهار عامر مكراد   ٭

حمد فاح حمد الردهان   ٭
سالم محسن صالح  املري  ٭
فواز مفلح ضب  العازمي  ٭

فايز جمعان زنيفر العازمي  ٭
هاني حسني علي العياضي   ٭
علي روباح غازي العازمي  ٭

راشد محمد حنيف العازمي  ٭
جابر عبداهلل حاجية بوصخر   ٭

طال بركة فهد املطيري  ٭
ه���ادي محم���د هاي���ف عبداهلل   ٭

احلويلة
عايض عايش سعد العازمي   ٭
جاسم محمد سعود  العازمي  ٭

عيد فاح ناصر بريج العازمي  ٭
خالد شريد دليميك طلق   ٭

عبداهلل عبداللطيف عبدالعزيز   ٭
مال اهلل

س���عود عبدالعزي���ز س���ليمان   ٭
العنزي

خالد مشعان سبيت مشعان   ٭
يوسف عبداهلل محمد  االستاذ  ٭

فيصل قبان سند العتيبي  ٭
احمد فؤاد سالم  الشطي  ٭
سعد علي سعد املشوط   ٭

ناصر متيم عبيد  الدوسري  ٭
علي يعقوب بن موسى محمد  ٭

انور مناور بقان العنزي   ٭
داوود س���لمان عبداهلل مشيلح   ٭

املرزوق
محمد مؤيد خلف القريني  ٭

علي عبداهلل عيسى جناع   ٭
عيسى داود سليمان فيحان   ٭

بداح محمد عبيد العتيبي   ٭
يوسف سعد يوسف  الفيلي  ٭

راشد ناصر سعد  الطعان  ٭
شافي خميس منصور العجمي  ٭

مهدي حسني هامل العجمي   ٭
يوسف سعد مرزوق  الرشيدي  ٭

محمد ظاهر حمود الشمري  ٭
بندر مبارك طحنون دهش   ٭

اياد فيصل فهد الياقوت   ٭
احمد عبداهلل يعقوب يوسف   ٭

ناصر سعد مجبل  العازمي  ٭
عادل ابراهيم معرفي معرفي   ٭

الهدية  نايف من���ادي معط���ش   ٭
العازمي

خال���د ذياب صال���ح ذياب غامن   ٭
الذياب

حسن صباح حسني احلابيك   ٭
نواف عايض علوش العازمي  ٭

نواف سيف حمود الشريدة  ٭
احمد ضيدان شارع  املطيري  ٭

احمد محمد طاهر  املوسى  ٭
صال���ح يوس���ف احم���د عل���ي   ٭

القبندي
ناصر بدر عايض العازمي   ٭

عمران احمد حسن  ٭
حسني عبداهلل اشكناني  ٭
فهد فالح ضب العازمي  ٭

مساعد عبداهلل عبيد املطيري  ٭
احمد حشر صقر الشقراء   ٭

جاسم حمد حمود العازمي   ٭
مش���عل غري���ب مطل���ق س���عد   ٭

العازمي
صالح محمد عبدالعزيز املجرن   ٭

احمد يعقوب احمد يعقوب   ٭
فهد سعيد شايع  العجمي  ٭

جمال صطام عبداهلل العتيبي   ٭
سالم خلف رفاعي العازمي  ٭

حمد علي حمد الثويني  ٭
عذبي محمد عبدالرحمن اجلميل  ٭

خالد ناصر محمد الطوري   ٭
محمد جعفر عباس ششتر   ٭

فهد احمد سالم احمد عبدالسام  ٭
بندر سالم مسفر العجمي  ٭
خالد علي فالح  العازمي  ٭
ندا فاح شجاع  املطيري  ٭

فواز صاح عبداهلل الزعابي   ٭
فاح عبيد محمد العجمي   ٭

طارق حبيب عبداهلل غريب   ٭
محم���د احم���د الس���يد محم���د   ٭

الرفاعي
عادل محمد يوسف فكري   ٭

ناصر مسفر سعد  الدوسري  ٭
عبداحلمي���د محم���د عب���داهلل   ٭

العنزي
عبداهلل طرقي غامن العنزي  ٭

ن���واف عب���داهلل عبدال���رزاق   ٭
البعيجان

طال مرضي سعيد العنزي  ٭
خالد عبداهلل محمد السبيعي  ٭

علي فهد ماضي ملحم  ٭
يوسف عبداهلل حسن فخري  ٭
سلمان سعد حمود الهاجري  ٭

جال بركة فهد  املطيري  ٭
محمد احمد حسني البلوشي  ٭

عبدالعزي���ز مجب���ل صعف���ك   ٭
املطيري

محمد سلمان غامن  احلمدان  ٭
علي حمد احمد الفوزان  ٭

عبداهلل فهد محمد حاج جنف  ٭
سعد عبداهلل محمد سعد   ٭

خالد عبداهلل حسني اجلعيدية  ٭
ناصر بدر سالم ساملني   ٭

عبداهلل علي عبداهلل العيدان  ٭
عبداحملسن حسن راشد شعان  ٭

عبداهلل خالد عبداهلل الدمخي  ٭
علي مطلق محمد السبيعي  ٭

تومي مهراس مطلق الهاجري  ٭
فهيد خالد فهيد العازمي  ٭

محمد فهد مشعان العجمي  ٭
الهاش���مي  فيص���ل حم���د حمد   ٭

العجمي
فهد ناصر فهد وسام العازمي  ٭

مشعل شعيفان ماجد الدوسري  ٭
ثامر بديع عبدالرزاق الرقم  ٭

مبارك محمد مناحي املطيري  ٭
احمد فاح ناصر فالح العازمي  ٭

مش���اري عبداحملس���ن ضبيب   ٭
العازمي

فايز قويطي براك العازمي  ٭
فيصل عبداهلل مسلم العازمي  ٭

جميل فالح نهار العتيبي  ٭
ن���واف عبدالرحم���ن يعق���وب   ٭

اليوسف 
عامر عبيد حميدان الشمري  ٭

ابراهيم سعود عبيد العتيبي   ٭
طال كامل عبدالرحمن النوري  ٭

منير ناصر منير العجمي   ٭
صاح عبداهلل عيسى خضير   ٭

فايز سعد مطلق عبداهلل   ٭
مشعل حسني ابراهيم التميمي   ٭

يعقوب يعقوب ابراهيم الثويني   ٭
نايف ناصر راشد الهاجري  ٭

سعد مبارك راشد الزيد   ٭
بدر راشد محمد الزعبي   ٭

احمد علي محمد علي   ٭
سعود سعد سعود  العازمي  ٭

فايز فالح حمود الزعبي  ٭
وليد خالد جديع  العازمي  ٭

م���رزوق  دغيلي���ب  م���رزوق   ٭
الرشيدي

علي محمد عبيد العجمي   ٭
احمد عبدالرحمن صالح احلداد   ٭

محمد سعد علي ابوكلي  ٭
عادل حسن احمد الكندري  ٭

عوض سعد محمد  العازمي  ٭
مجبل سعد مجبل  العازمي  ٭

سعد عبداهلل احمد راشد   ٭
محمد سعد محمد الهاجري  ٭

خالد محمد غالب املراغي  ٭
خالد عيد مبارك سعيد   ٭

منور مبارك منور الرشيدي  ٭
ناجي خرصان مناحي العجمي  ٭

محمد سعود عبداهلل الشمروخ   ٭
فهد فاضل حبيب حسني   ٭

عايد مطلق نفيخ عواد العازمي  ٭
عبدالعزيز عبداهلل مطلق العجمي  ٭

فاح عبداهلل فراج السبيعي  ٭
سعود فيصل سعود املقهوي  ٭
محمد سليمان حبيب العنزي  ٭

بسام حسني عبدالرحمن الراشد   ٭
سليمان محمد مصطفى عبداهلل   ٭
محم���د مب���ارك مطل���ق مبارك   ٭

العازمي
سالم رجعان سالم  العازمي  ٭
بندر سعد عبداهلل القحطاني  ٭

ابراهيم فاح سعد  االصفر  ٭
سعد الفي محمد العميري  ٭

حمد قحيصان حسن  العجمي  ٭

وزير الشؤون  ترأس اجتماع اللجنة العليا ملنظومة املؤهالت املهنية

ننسق لعقد جمعية عمومية التخاذ قرار اإلضراب

العفاسي: التوصيف الوظيفي للمهن أصبح ضرورة حتمية

الهاجري حلسم زيادات العاملني بالقطاع النفطي

»نفط اخلليج« إلنشاء مسار خاص للعاملني باخلفجي

العاملون بـ »اإلعالم« أّجلوا االعتصام بعد وعود بإقرار الكادر

الهاجري ينتقد عدم إعفاء املعاقني من الرسوم مقابل اخلدمات

الديوان يدعو 32 مواطنة ملراجعته غدًا اخلميس

الش���ؤون  وزي���ر  ت���رأس 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العليا  اللجنة  العفاسي اجتماع 
ملنظومة املؤهات املهنية بحضور 
نائب رئيس اللجنة العليا د.حمود 
املضف والرئيس املهني للمنظومة 
الدوخي ووكيل وزارة  د.فوزي 
الشؤون محمد الكندري والوكيل 
التع���اون في  املس���اعد لقطاع 
وزارة الشؤون حمد املعضادي 
والوكيل املس���اعد لقطاع العمل 
منصور املنصور واعضاء اللجنة 

العليا.
واش���اد د.العفاس���ي بجهود 
القائمني على منظومة املؤهات 
املهنية والتي اسفرت عن حتقيق 
العدي���د م���ن االجن���ازات خال 
الس���نوات املاضية، مشيرا الى 
ان التوصي���ف الوظيفي للمهن 
في الكويت اصبح ضرورة حتى 
يشغل تلك املهن من هم مناسبون 
لها بعد تأهيلهم من قبل املنظومة 
التطبيق  مبا يعود بالنفع على 
السليم خلطة التنمية في الباد 
ومبا يزيد من انتاجية االفراد في 

جميع املجاالت.
من جانبه، القى نائب رئيس 
اللجنة العليا ملنظومة املؤهات 
املهني���ة د.حم���ود املضف كلمة 
رح���ب فيه���ا بحض���ور وزير 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 

أعلن رئي���س نقابة العاملني 
النفطي  القطاع  بشركة خدمات 
محمد الهاجري ان النقابة بصدد 
التنسيق لعقد جمعية عمومية 
غير عادية التخاذ قرار االضراب 
بسبب اسلوب املماطلة والتأخير 
في املوافقة النهائية على زيادة 
رواتب العاملني في القطاع النفطي 
وعدم اقرار تلك الزيادات املستحقة 
ألبناء القطاع النفطي بعد ان مت 
ادارة  اعتمادها من قبل مجلس 

املؤسسة.
وطالب الهاجري في تصريح 
صحافي س���مو رئيس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد بس���رعة 

ثّمن أمني سر نقابة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
طال املجاد اللقاء الذي مت بني 
النقابة ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلم���ود، حيث عرضت 
النقابة على الوزير املشاكل التي 
يواجهها عمال املنطقة املقسومة 
التابعني للشركة الكويتية لنفط 
اخلليج ف���ي منفذ النويصيب 
وبحثت موضوع انشاء مسار 
خ���اص للعامل���ني الكويتيني 
الش���ركة مبنطق���ة  مبوق���ع 
أبدى  اخلفجي املشتركة، وقد 
الوزير خال االجتماع تفهمه 
الكامل ملشروعية مطلب النقابة 

والعاملني باخلفجي.

صرح رئي���س نقابة اإلعام 
د.مبارك البرازي بأنه تلقى وعودا 
حكومية بإقرار الكادر االسبوع 
املقبل باجتماع مجلس اخلدمة 

أعلن أمني السر العام للنادي 
الرياض���ي للمعاقني  الكويتي 
الهاج���ري ان وزارة  ش���افي 
الداخلي���ة اص���درت تعميمها 
بتاريخ 1 فبراير 2011 بتوقيع 
الفري���ق غازي العم���ر وكيل 
الداخلية بش���أن اعفاء  وزارة 
الش���خص ذي االعاقة من دفع 
جميع الرسوم احلكومية مقابل 

دع���ا دي���وان اخلدم���ة 32 
مواطنة ملراجعته غدا اخلميس 
الس���تكمال أوراق ترشيحهن 
متهيدا لتوظيفهن في اجلهات 
احلكومية املختلفة، وفيما يلي 

األسماء:
سهام محمد ناصر مطلق  ٭

دروي���ش  محم���د  م���رمي   ٭
الشمالي

نورة عبداهلل هاشم عبداهلل   ٭
الرفاعي

مهنة منها خال الس���ت سنوات 
املاضية، الفتا الى ان خطة عمل 
املنظومة تهدف الى االنتهاء من 
التوصيف الوظيفي لعدد 100 مهنة 
سنويا خال الفترة املقبلة، مشيرا 
الى ان كثيرا من املهن ال تخضع 
للتوصيف منها املهن العسكرية 
السياسية  القضاء واملهن  ومهن 

والديبلوماسية.
وردا على سؤال حول املبنى 
اجلديد ملنظوم���ة املؤهات ذكر 
د.الدوخي ان م���ن ضمن خطط 
املنظومة االنتقال الى مبنى جديد 
يتاءم مع حجم العمل بها وكذلك 
التوسع في الكوادر العاملة وورش 
العمل واالختبارات وغيرها، كاشفا 
عن تنس���يق مع اجلهات املعنية 
لتخصيص مبنى جديد للمنظومة 

في القريب العاجل.
كما كشف عن قرب توقيع عقد 
مع احدى الشركات بهدف اجناز 
مش���روع ربط املنظومة بنظام 
الكتروني على ش���بكة االنترنت 
والذي سيتيح لها العمل والتفاعل 
داخل املنظوم���ة محليا وعامليا 
وسيشمل جميع البيانات عن عمل 
املنظومة وفتح مقار الختبارات في 
أي مكان في العالم متوقعا توقيع 
هذه العقد خال اسبوع واالنتهاء 

من املشروع خال ثاثة اشهر.
بشرى شعبان  ٭

التي وضعت على اسس علمية 
وفنية وقانونية سليمة ومن خال 
دراسة شاملة ومتكاملة حتقق 
العدالة واملساواة جلميع الشرائح 

واملستويات الوظيفية.
وح���ذر الهاجري ف���ي ختام 
تصريحاته من ان ابناء القطاع 
النفطي لن يقبلوا بأقل من الزيادات 
املتفق عليها ولن يصبروا كثيرا 
على تلك اللجان التي ال تراعي 
العمل الش���اق واملجهود الكبير 
واحملفوف باملخاط���ر للعاملني 
بالقطاع النفطي في الباد والذين 
بالنهار خلدمة  الليل  يواصلون 

وطننا الغالي.

وأضاف املج���اد ان نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية أبدى تعاونه وتفهمه 
لتلبية مطالب النقابة والعاملني 
الكويتيني باخلفجي وأمر بإنشاء 
مس���ار خاص لتسهيل حركة 
الكويتيني مبنطقة  العامل���ني 

اخلفجي.
وقد أب���دى املجاد ارتياحه 
له���ذه املقابلة مل���ا حتمله من 
جت���اوب وتف���اه���م وتلبية 
للمطالب حرصا منه على حصة 
الكويت في املنطقة املقسومة 
وحرصا على استقرار العمالة 
الكويتية وتس����هيا لهم في 
عملية االنتق���ال اليومي لهذه 

املنطقة.

املصلحة العامة فإنه مت تأجيل 
االعتصام الى م���ا بعد اجتماع 
مجلس اخلدمة املدنية االسبوع 

املقبل.

وجميع اجلهات احلكومية التي 
تناط بتنفيذ ما جاء بالقانون 
املفترض ان جميع مواد  ومن 
القان���ون قد طبق���ت بالفعل 
وبشكل سريع لكن لاسف ما 
لوحظ لنا هو تطبيق الش���ق 
اخلاص بالصرف املالي وترك 
ما هو اهم وهو العناية بتطبيق 

هذا القانون.

مها داود عمر عبدالكرمي  ٭
جناح مطلق مبارك مطلق  ٭

جناء مشيط فهاد العجمي  ٭
جن���اء ناص���ر عب���داهلل   ٭

الهاجري
ب���راك  بريج���ان  ن���ورة   ٭

العازمي
ن���ورة عبداللطي���ف جنم   ٭

احلميدان
هن���ادي جمعان عش���بان   ٭

العازمي

ومحلل نظام ومس���اح وخراط 
وفني متديدات وصيدلي.

وذكر د.الدوخي ان املنظومة 
انهت العمل ف���ي املرحلة االولى 
ومدتها خمس سنوات في نهاية 
مارس 2010، كما سيتم االنتهاء 
من اجناز السنة االولى من املرحلة 
الثانية نهاية الشهر اجلاري، الفتا 
الى انه مت االنتهاء من التوصيف 
الوظيفي لع���دد 94 مهنة بينها 
42 مهن���ة باللغ���ة العربية و52 
مهنة باللغة االجنليزية، كما مت 
اعتم���اد 82 مهنة بينها 37 مهنة 
باللغة العربية و45 مهنة باللغة 
االجنليزية، فضا عن انتهاء اعداد 
االسئلة لعدد 62 مهنة بينها 35 
باللغة العربية و27 مهنة باللغة 

االجنليزية.
واعلن د.الدوخي ان اجمالي 
الذين مت اختبارهم في  املعلمني 
املنظومة بلغ 300 معلم وبلغت 
نسبة النجاح بينهم في املرحلة 
االولى 7%، مش���يرا الى انه بعد 
توقيع بروتوك���ول التعاون مع 
جمعية املعلمني الكويتية بلغت 
نسبة النجاح في املرحلة الثانية 
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وذك���ر ان اجمال���ي املهن في 
س���وق العمل يبلغ 3500 مهنة 
مش���يرا الى ان���ه مت االنتهاء من 
التوصي���ف الوظيفي لعدد 200 

التدخل شخصيا حلسم زيادات 
العاملني بالقطاع النفطي والتي 
»قتل���ت بحثا من قب���ل« وحان 
وقت اقرارها خاصة ان الوعود 
املتكررة التي حصلنا عليها من 
وزير النفط او رئيس املؤسسة 
والتي التزال مجرد وعود حتى 
الراهنة وهو ما يعتبر  اللحظة 
القطاع  استخفافا بالعاملني في 
الش���ريان  الذي يعتبر  النفطي 
الوحي���د لدخلن���ا القومي ولن 
نظل صامتني ازاء تلك املمارسات 

واملماطات الغريبة.
ولف���ت الى ان ه���ذه الزيادة 
الوحيدة على مس���توى الدولة 

نرضى به للعاملني الكويتيني 
انهم  الرؤس���اء وخاصة  أمام 
يعملون في مواقع عمل حيوية 
انتقال  ومرتبطون مبواعي���د 
أخرى سواء بحرية او جوية 
والتي تبعد عن الساحل نحو 

75 ميا.
وأشار املجاد الى ان العمالة 
الكويتي���ة مبنطق���ة اخلفجي 
املش���تركة متث���ل الكويت في 
إدارة النصف املشاع من ثرواتها 
الطبيعية في املنطقة احملايدة 
باخلفجي يش���ارك فيها عمال 
العاملون  الكويتيون  الشركة 
ف���ي تل���ك املنطقة أش���قاءهم 
السعوديني ويلتزمون مبواعيد 

ثابتة ومحددة.

إقرار الكادر كما هو مدرج لدى 
مجلس اخلدمة املدنية، وتتمنى 
االيف���اء بالوعود  نقابة اإلعام 
وحرصا م���ن نقابة اإلعام على 

هذا املطل���ب اخلاص بإخوانه 
املعاقني وان يعمم على جميع 
اجلهات املعنية بوزارة الداخلية 
تنفيذ مبا جاء بالتعميم املذكور 

اعاه.
الهاج���ري ان اصدار  واكد 
التعميم وايقافه بهذه الطريقة ال 
يعطي الثقة لدى املعاقني وأولياء 
الوزارات  أمورهم في جمي���ع 

فاطمة عبداللطيف عبداهلل   ٭
العوضي

ف���رح محم���د عبدال���رزاق   ٭
الشمالي

فوزية ثائر مطلق السعد  ٭
لطيفة فاح دغيم العازمي  ٭
مرمي أحمد عبداهلل الراشد  ٭

م���رمي عل���ي مبارك س���الم   ٭
عبدالرحمن

ث���واب  مش���اعل ع���واض   ٭
الرويجح

د.العفاس���ي والوف���د املرافق له 
من وزارة الش���ؤون االجتماعية 
للجنة، مستعرضا بعض اجنازات 
املنظومة خال السنوات املاضية، 
مش���يرا الى انه مت االنتهاء من 
التوصيف الوظيفي ملا يقارب 200 
مهنة في سوق العمل الكويتي، 
مؤكد استمرار املنظومة في اجناز 
االعمال املوكلة اليها حسب قانون 

انشائها.
بدوره، كشف الرئيس املهني 
للمنظومة د.فوزي الدوخي عن 
قرب صدور قرارين لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل يتضمنان 23 
مهنة في س���وق العمل، وتنص 
القرارات على انه ال ميكن شغل 
هذه املهن اال بعد اجتياز اختبارات 
املهنية  في منظومة املؤه���ات 
الكويتية، مشيرا الى ان هذه املهن 
تش���تمل على مهن معلمي ذوي 
االحتياجات اخلاصة مثل معلمي 
صعوبات التعلم وبطيئي التعلم 
ومعلم احتياجات خاصة ومساعد 
معلم احتياجات خاصة واخصائي 
نفس���ي واخصائ���ي اجتماعي 
ومش���رف فني ومدي���ر برنامج 
احتياجات خاصة الى جانب مهن 
جنار مسلح وسباك وميكانيكي 
س���يارات وفني أملني���وم وفني 
مصاعد ومبرمج كمبيوتر وحلام 
ومهندس كمبيوتر وفني مختبر 

ان املطلب قد  وقال املجاد 
جاء نظرا ملا يعانيه العاملون 
الكويتيون من مشاكل الدخول 
واخل���روج م���ن وإل���ى منفذ 
النويصيب واملتمثلة في الذهاب 
او العودة السيما مواسم الصيف 
واحلج والعمرة وعطلة الربيع 
بش���كل يومي مما يسبب بطء 
الذين  العاملني  حركة وانتقال 
ميثلون الش���ركة ف���ي منطقة 
االمتي���از ويعتب���ر اجراءات 
متعبة وتساهم بشكل رئيسي 
في تأخيرهم عن مواعيد عملهم، 
ويظهرهم مبظهر غير الئق في 
حق العمالة الكويتية التي متثل 

بلدهم.
وأكد املجاد ان هذا األمر ال 

وبن���اء على هذه الدعوة فإن 
النقابة متجاوبة للحوار والوعود 
من قبل احلكومة ومن قبل مجلس 
املدنية وأملنا كبير في  اخلدمة 

عق���ب ص���دور التعميم حيث 
م���ن املفت���رض ان يطبق هذا 
التعميم طبقا ملا جاء باملادة 37 
املذكورة بالقانون وليس لفترة 
محدودة، يومني فقط، تنفيذا 
الوامر ش���فوية من مسؤولني 
بوزارة الداخلية. وعليه ناشد 
الهاجري وزير الداخلية الشيخ 
احمد احلمود تسهيل وتنفيذ 

رخ���ى  ضي���ان  خل���ود   ٭
الصليلي

دالل احمد سالم العبدالهادي  ٭
زعفرانة مبروك س���الم بن   ٭

سعيد
زينب ميرزا حسني حسن  ٭

سارة جاسم حسن الصايغ  ٭
شوق خالد بداح الهاجري  ٭
شيخة سعد نومان الفليج  ٭

عه���ود عب���داهلل س���عود   ٭
حمادة

املدني���ة برئاس���ة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ورئيس مجلس اخلدمة املدنية 

باإلنابة الشيخ أحمد احلمود.

اخلدمات العامة وقد عمم هذا 
الوكاء  التعميم عل���ى جميع 
العامني  املساعدين واملديرين 
ومديري االدارات االخرى للتقيد 
مبا جاء بالتعميم وذلك لتفعيل 
نص املادة 37 من القانون رقم 

8 لسنة 2010.
وق���ال لاس���ف مت تفعيل 
هذا التعمي���م ملدة يومني فقط 

مطل���ق  جمع���ان  اب���رار   ٭
املرجتى

ابرار علي غريب احلسني  ٭
أس���ماء زكري���ا عبدالقادر   ٭

القادري
أمل تركي سعيد الهاجري  ٭

بتل���ى عبدالعزي���ز زي���د   ٭
السهلي

بشاير عبدالرحمن عبداهلل   ٭
احلويس

حصة جمعة عبداهلل ملك  ٭

د.محمد العفاسي

محمد الهاجري

طال املجاد

لن نقبل بأقل من 
الزيادات املتفق عليها 

ولن نصبر كثيراً

الدوخي: االنتهاء
من التوصيف 

الوظيفي
لـ 94 مهنة


