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 شملت مواد غذائية وأجهزة منزلية 

 خالل اليوم الثاني من إحياء بيت الكويت لألعمال الوطنية لذكرى الغزو 

 بيت الزكاة يتسلم تبرعات قيمتها ٣٠٣ آالف دينار 

 اليعقوب: غرس مفاهيم الوالء واالنتماء في نفوس شبابنا 

 اعلن بيت الزكاة تسلمه مواد غذائية واجهزة منزلية قيمتها ٣٠٣ 
آالف دينار من احد احملسنني منذ بداية هذا العام وحتى شهر يوليو 
املاضي لتوزيعها على املســـتحقني لهذه التبرعات من االسر التابعة 

للبيت إلشباع عوزها وحاجتها.
  واعرب مدير إدارة املشـــاريع والهيئـــات احمللية باإلنابة في بيت 
الزكاة محمد العجمي عن امتنان وشكر بيت الزكاة للمتبرع الكرمي لقاء 
تبرعه السخي وحرصه الدائم على التبرع باملواد الغذائية واالجهزة 

الكهربائية للبيت لصرفها لألسر التابعة له.
  وقال العجمي ان املتبرع الكرمي وفـــر لبيت الزكاة ٣٥١٠٢٠ كيلو 
ارز بسمتي بلغت تكلفتها ١٢٤٠٨١ دينارا و١٠٢٥٠٠ كيلو سكر تكلفتها 
١٧٣٤٠ دينارا و٣٩٩٠٠ علبة زيت تكلفتها ٤٩٨٧٥ دينارا و٥١٥٠ كرتون 
دجاج مجمد تكلفتها ٣٥٢٨٧ دينارا و٤٠٥٠٠ كيلو عدس تكلفتها ٢٨٥٠٠ 
دينار و١٧٢٠٠٠ باكيـــت معجون طماطم تكلفتها ١٨٢٥٠ دينارا و٤٠٠ 
دفاية تكلفتها ٩٨٠٠ دينار و١٠٠ طباخ تكلفتها ٦٥٠٠ دينار و١٠٠ غسالة 

تكلفتها ٤٥٠٠ دينار و٦٧٩ بطانية تكلفتها ٩٥٠٦ دنانير. ولفت العجمي 
الى ان املتبرع الكرمي يعد احد كبار متبرعي بيت الزكاة ويحرص دوما 
على التبرع والعطاء املســـتمر له وامداده باملواد الغذائية واالجهزة 
املنزلية املختلفة اما عن طريق التبرع املباشـــر بهذه املواد او التبرع 
النقدي لبيت الزكاة وتفويضه نيابة عنه لشـــرائها وتوزيعها على 
املستحقني. واضاف العجمي ان احملسن الكرمي عرف عنه حبه للخير 
ومتيز بأياديه البيضاء السخية من خالل تبرعه املتواصل لبيت الزكاة 
علـــى مدار العام وحرصه على متويل قســـم التبرعات العينية فرع 
الســـاملية في بيت الزكاة باملواد الغذائية واالجهزة املنزلية املختلفة 
والذي يكفل ٣٥٠٠ اسرة تستفيد من هذه التبرعات بصفة دورية الى 
جانب مساهماته في اعمال البر واخلير ومتويله للعديد من املشاريع 
اخليرية التي يشـــرف عليها بيت الزكاة. وفي ختام تصريحه اشاد 
العجمي بجهود املتبرع الكرمي في مد يد العون واملساعدة لكل محتاج 

 محمد العجمي ودعمه ملشاريع بيت الزكاة اخليرية لنصرة احملتاجني واملساكني. 

 فاطمة السعيد
  لليوم الثاني على التوالي احيا 
بيت الكويـــت لألعمال الوطنية 
ذكرى الغزو الصدامي بحضور 
رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
باالنابة لهيئة الشباب والرياضة 
جاسم اليعقوب ومدير العالقات 
العنزي  العامة بالبيت خلـــف 

ووفود من دول اخلليج.
  في البداية قال يعقوب حرصنا 
على زيارة هذا املكان القيم الذي 
بنيت منه روح القيم والتماسك 
والتحدي ضد الصعاب اثناء فترة 
الغـــزو وكذلك اثناء فترة اعادة 
االعمار والبناء والتحرير، مؤكدا 
الوالء  ضرورة غـــرس مفاهيم 
واحملبة والعطاء للوطن داخل 

نفوس الشباب.
  وقال ان وحدتنا الوطنية كانت 
الدرع العسكرية الواقية لقيادتنا 
السياسية. من جانبه، قال مدير 
العالقات العامة واالعالن خلف 
العنزي ان بيت الكويت لألعمال 
الوطنية أسس للتركيز على مجال 

الوحدة الوطنية.
  وأوضح العنزي ان هذا اليوم 
نقدم فيه جزءا بسيطا من اشكال 

االعتداء العراقي الغاشم املتعجرف 
على وطننـــا. واضاف العنزي: 
ان وقوف الشـــعوب اخلليجية 
بجانبنا أعطـــى للعالم كله من 
احمليط الى اخلليج ســـمعة ان 
شعوب اخلليج كلها شعب واحد 

مســـتمر في العطاء ومتحد في 
اوقات الشدة. وأعلن العنزي ان 
البيت الكويتي بالتعاون مع مركز 
شباب الســـاملية سيقدم ملحمة 
وطنية تذكر العالم مبا حدث في 
الكويت من آثار االعتداء الغاشم. 

من جانب آخر أكد ممثل اللجنة 
املنظمة العليا بدر العنزي انه البد 
ان نتذكر شهداءنا االبرار الذين 
ضحوا بأرواحهم من اجل الوطن 
وحتريره بأســـرع وقت، كما ال 
ننسى الدور الكبير الذي قام به 

سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد، ودور سمو األمير الوالد 
العبداهللا،  الراحل الشيخ سعد 
ودور صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في حترير البالد 

من براثن االحتالل. 

 المهدي: اعتماد كادر دور الرعاية 
يشجع الشباب على العمل بها 

 بشرى شعبان
  اعـــرب مدير ادارة رعاية املعاقـــني خالد املهدي عن امله في ان 
يستمر التعاون مع الطلبة سواء خريجو علم النفس او االجتماع 
او اخلدمـــة االجتماعيـــة بعد التخرج وان يتجهـــوا للعمل داخل 
مؤسســـات ادارة رعاية املعاقني. وقال في تصريح صحافي عقب 
مشـــاركته في احلفل اخلتامي لطلبة قسم علم النفس في جامعة 
الكويت ان االدارة تســـتقبل على مدار السنة الطلبة املتدربني في 
جامعة الكويت، اقسام علم النفس واالجتماع واخلدمة االجتماعية، 
ونأمـــل ان يتوجه هؤالء الطلبة للعمل والتوظيف في االدارة وان 
يستمروا في خدمة االبناء حيث نعاني من نقص في االختصاصات 

وان يشكلوا جزءا في سد هذا النقص املزمن.
  وامل اعتمـــاد كادر للعاملني في دور الرعاية في اســـرع وقت 
لتشـــجيع اخلريجني على العمل مع هذه الفئات في دور الرعاية 
خاصة ان هناك وزارات اخرى تقدم مزايا عديدة وكوادر للعاملني 
علمـــا ان عملهـــم اقل من العمل مع اجلهـــات اخلاصة ونتمنى ان 
يتحقق اعتماد الكادر قريبا. بدورها قالت املشـــرفة على التدريب 
امليداني في جامعة الكويت د.شيخة املزروعي ان ١٨ متدربة انهني 
فترة تدريبهن فـــي ادارة رعاية املعاقني وفترة التدريب الصيفي 
مدتها شهر ونصف. واشارت الى ان طلبة قسم علم النفس يتلقون 
التدريب امليداني في العديد من مؤسســـات رعاية املعاقني والطب 

النفسي، واالحداث ووزارة العدل. 

 في محاضرة «طيب الكالم» بالنادي الصيفي 

 العبيد: أنشطة متنوعة بالنادي الصيفي للمعاقين 

 نقابة «نفط الخليج» توّقع اتفاقية توحيد درجات العاملين 
بالعمليات المشتركة بالوفرة والمكتب الرئيسي

 أسامة أبوالسعود
  زف مجلس إدارة نقابة العاملني بالشـــركة الكويتية 
لنفط اخلليج البشرى ألعضاء اجلمعية العمومية بتوقيع 
مجلـــس إدارة النقابة اتفاقية توحيـــد درجات العاملني 
بالعمليات املشتركة بالوفرة واملكتب الرئيسي بالشركة 
الكويتية لنفط اخلليج. جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده مجلس ادارة النقابة مساء اول من امس مبقر 
احتاد البترول وصناعة البتروكيماويات باألحمدي والذي 
حضره نائب رئيس النقابة جلوي املطيري، ومساعد امني 
السر علي النيهو، وعضو احتاد البترول حمد الطويل، 
ونائب امني السر عبدالهادي املري ومن مجلس ادارة الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج مدير مجموعة املوارد البشرية انور 
يوسف اخلترش ولفيف من اعضاء مجلس ادارة الشركة 

والنقابة. في بداية املؤمتر اكد نائب رئيس مجلس ادارة 
النقابة جلوي املطيري انه انطالقا من روح التعاون بني 
الشركة ونقابة عمالها وتأكيدا على حرص الطرفني على 
حتقيـــق املصلحة العامة للعمل والعاملني ورغبة منهما 
في احلفاظ على اسس ثابتة للعالقات الثنائية تقوم على 
التفاهم واحلوار واملفاوضات املباشرة في معاجلة القضايا 
العمالية املطروحة مت االتفاق بني الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج ونقابة العاملني بالشركة بشأن توحيد الدرجات 

لبعض الوظائف بعمليات الوفرة املشتركة.
  وأضاف: جاء القرار بعد دراسة املطالب املقدمة من 
قبل جلنة توحيد درجات القطاع النفطي املشـــكلة من 
قبل مؤسســـة البترول الكويتية ووفق سياسة تقييم 
الوظائف وسياسة الترقيات املعتمدة لدى مؤسسة البترول 

الكويتية مت توحيد الدرجات لبعض الوظائف.
  واشار جلوي الى ان تطبيق هذا االتفاق سيتم بأثر 
رجعي من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٠٨ أسوة مبا مت العمل به 
في الشركات النفطية التابعة ملؤسسة البترول الكويتية، 
مؤكدا ان املستفيدين من املرحلة االولى لتلك االتفاقية 

٢٠٤ موظفني بعمليات الوفرة املشتركة.
  وأوضح انه متت املوافقة على تقسيم االتفاقية على 
٣ مراحل، املرحلة االولى انتهت بتوقيع العقد واالتفاق 
على تعديل الوظائف، واضاف: وفي املرحلة الثانية سيتم 
تقييم الوظائف التي لم تدرج ضمن وظائف العمليات 
وهي حوالي ٣٦ وظيفة اخرى خالل ٣ أشهر، وفي املرحلة 
الثالثة واألخيرة سيتم تقييم جميع الوظائف اإلدارية 

كاملخازن واحملاسبة واإلطفاء الى غير ذلك. 

 جانب من احلضور 

 بشرى شعبان
  كشفت مشرفة النادي الصيفي 
لذوي االحتياجات اخلاصة بنات، 
نعيمة العبيــــد ان النادي يضم 
عضوات من جميع فئات االعاقة 
الى جانــــب عضوات من التعليم 

العام.
  وقالت في تصريح لـ «األنباء» 
عقب احملاضرة التي نظمت ضمن 
انشطة النادي حتت عنوان «طيب 
الــــكالم»، ان جمــــع عضوات من 
الى جانب  االحتياجات اخلاصة 
العام  التعليم  اقرانهن من طلبة 
يأتي حتقيقا ملبدأ الدمج االجتماعي 
الــــذي تعمل عليه فــــي التعليم 

اخلاص للمعاقني.
  وعن برنامج انشــــطة النادي 
اوضحت انها متنوعة وغنية فهي 
تشتمل على انشطة فنية ورياضية 
وثقافية وترفيهية واقتصاد منزلي 
وحاسوب وسباحة، مشيرة الى ان 
العمل به انطلق به في اخلامس من 
يوليو املاضي ومستمر حتى ١٥ 
اجلاري، وتتضمن االنشطة رحالت 
الى اماكن ترفيهية ومعرضا فنيا 
من اشغال يدوية من اعمال البنات. 
العبيد قمنا باستقبال  واضافت 
مجموعات من اندية خارجية من 
مدارس االسوياء ملشاركة البنات 

االنشطة.
  واعلنــــت انه ســــيتم اختتام 
الدورة الرياضية التي نظمت طيلة 
فترة النادي مساء اليوم، وكانت 
العبيد قد تطرقت في محاضرتها 

الى اهمية الكالم الطيب في النفوس 
البشرية مركزة على دور االم في 
توعية البنات لالستفادة من انشطة 
النادي في التوعية. واشارت الى 
ان الهدف من اقامة النادي الصيفي 
فتح الباب امام االسوياء للمشاركة 

مع اقرانهم من املعاقني، واشادت 
بتقبل اولياء االمور ومشاركتهم مع 
ابنائهم. واكدت العبيد ان النادي 
واحلمد هللا قد حقق هدفه بالرغم 
من وجــــود بعض املعوقات التي 

تعمل للتغلب عليها. 

 إصابة جديدة لمواطنة في شرم الشيخ واشتباه في إصابة ١٦ عسكريا 

  تسجيل ٧٢ حالة جديدة بإنفلونزا الخنازير
 محمد الدشيش

  فيما أبلغت مصادر طبية «األنباء» بأن ١٦ عسكريا 
كويتيا من معسكر القاعدة البحرية مت نقلهم امس 
الى املستشفى العســـكري لالشتباه في إصابتهم 

بإنفلونزا اخلنازير.
  اعلنت وزارة الصحة امس تســـجيل ٧٢ اصابة 
جديـــدة بانفلونزا اخلنازيـــر ليصل عدد احلاالت 
املسجلة في البالد الى ٣٨٦ معظمها من االصابات 

اخلفيفة.
  الى ذلك اعلن رئيس مكتبنا الصحي في القاهرة 
بالنيابة د.عيد العدواني امس عن اكتشـــاف حالة 
اصابة جديدة ملواطنة كويتية بڤيروس (اتش ١ ان 

١) املعروف عامليا بانفلونزا اخلنازير مبنتجع شرم 
الشيخ. وأوضح د.العدواني في تصريح لـ «كونا» ان 
احلالة اجلديدة ملواطنة كويتية مخالطة لشقيقها الذي 
اعلن عن اصابته امس باملرض مبنتجع شرم الشيخ 
ويتابع املكتب الصحي حالته الصحية واالجراءات 

الكفيلة لتوفير الرعاية الصحية الالزمة.
  وأشار الى ان الســـلطات املصرية املختصة قد 
اجرت الفحوصـــات والتحاليل الالزمة للمخالطني 
للشاب الكويتي من أهله للتثبت من عدم اصابتهم 
مبرض انفلونزا اخلنازيـــر والتي أثبتت ايجابية 
نتائج حتاليل املعامل املركزية التي أجريت لشقيقته 

وسلبية نتائج والديه. 

 محمد الرومي

 منصور عاشور

 طرقي سعود 

 التقى وفد ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين الشقيقة 

 في تطور خطير العتصام ١٤٠ موظفًا كويتيًا

 الرومي: وجود مراقبين لشؤون التوظيف 
ساهم في الحد من المخالفات الحكومية 

 عاشور: توحيد ساعات العمل في البنوك
  سيحد من ظاهرة التسرب الوظيفي

 العتيبي: «الخدمات النفطية» هددت 
المعتصمين من أفراد القوة الشاطئية بالفصل 

 أسامة أبو السعود
  في تطور خطير قامت شركة اخلدمات النفطية 
بتوجيه انذارات بالفصل امس ملوظفي القوة الشاطئية 
وعددهم ١٤٠ موظفا كويتيا كانوا قد بدأوا اعتصاما 
مفتوحا منذ صباح السبت املاضي وحتى اآلن بسبب 
الظروف الســـيئة التي يعملون فيها. هذا ما اعلنه 
نائب رئيس نقابة العاملني بشركة اخلدمات النفطية 
غالي العتيبي الذي كشف ايضا ان مسؤولي الشركة 
ومسؤول مجلس الوزراء وهو املفوض من مجلس 
الوزراء مبتابعة املشروع توجهوا للمعتصمني امس 
وقاموا بطردهم بالقوة اجلبرية من مقر اعتصامهم 
واصدروا اوامر بانهاء خدماتهم وجلب عمالة وافدة 
بدال منهم وهو ما يشكل اهانة بالغة البناء الكويت 
العاملني في القطاع النفطي. وقال العتيبي ان هذا 
االمر هو حتد ســـافر من قبل ادارة شركة اخلدمات 
النفطية ومن مسؤول مجلس الوزراء الذي وصف 
الشركة بانها سيئة جدا وال ميكن ان تستمر في هذا 
العقد ما دامت تبتلـــع حقوق موظفيها. ولفت الى 
ان عددا من مسؤولي الشركة حاولوا ثني املوظفني 

لوقف االعتصام لضمان االستمرار في العقد املبرم 
مع مجلس الوزراء ولكنهم لم يكشفوا عن حتقيق 

أي مطالب تقدم بها املوظفون.
  واشـــار العتيبي الى ان النقابة ليس لديها اي 
عداوة مع ادارة الشركة ولكنها لم تتنازل عن حقوق 
اخوانها العاملني بالشـــركة وسبق ان طالبت بتلك 
احلقوق واهمها زيادات القوة الشاطئية ولو مت صرفها 
بعد عام لكن املهم هو موافقة الشركة بكتب رسمية 

وليست شفهية ال تتعدى طاولة االجتماعات.
  وشدد العتيبي على ان موظفي القوة الشاطئية 
مســـتمرون في اعتصامهم الـــى ان يحصلوا على 
حقوقهم املشـــروعة سواء من الشركة او من وزير 
النفط او من مجلس الوزراء ولن يقوموا بأي عمل 

قبل صرف حقوقهم املشروعة وبأثر رجعي.
  وكرر العتيبي دعوته لوزير النفط ووزير االعالم 
الشـــيخ أحمد العبداهللا بالتدخل السريع والعاجل 
لوقف تلك املهزلة التي يتعرض لها موظفو شركة 
اخلدمات النفطية بإإعادة حقوقهم املشروعة التي 

سلبتها الشركة. 

 طرقي سعود: ذكرى ٢ أغسطس
  لن يمحوها الزمن 

 اكد طرقي سعود ان الغزو الصدامي الذي اجتاح بلدنا التزال ذكراه 
املؤملة موجودة في نفوسنا ولن ميحوها الزمن من كثرة ما حدث من 
العدو العراقي من انتهاكات. واشار املطيري الى ان ما يؤثر فينا اكثر 
هو غدر وخيانة اجلار العربي جلاره وشـــقيقه في الدين واحلدود، 
مع ان الكويت قدمت له الكثير من املســـاعدات ووقفت بجواره في 
الكثير من املواقف وكانت له عونا وسندا اال انه غدر بها ورمى بكل 
ذلك وراء ظهره ناسيا ان الكويت بلد عربي مسلم وال يجوز استباحة 

دم املسلم الخيه املسلم مهما حصل. 

 اكد وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
محمــــد الرومي خالل اســــتقباله 
وفد ديوان اخلدمة املدنية مبملكة 
البحرين الشــــقيقة على ترحيب 
الديوان واستعداده التام لتزويد 
البحرين  واطالع االخوة مبملكة 

على جتارب الديوان.
  واشــــاد الرومي خــــالل اللقاء 
بالتنسيق والتعاون املستمر بني 
ديواني اخلدمة املدنية في الكويت 
ومملكـــة البحرين على جميــــع 

االصعـــدة واملجــاالت.
  كما اطلع الرومي وفد البحرين 
املشكل من فهد الذوادي رئيس قسم 
التوظيف احمللي القائم بأعمال مدير 
ادارة الرقابة االدارية والشيخ معاذ 
بن دعيج آل خليفة اخصائي برامج 
توظيف وفريد عبداهللا اخصائي 
برامــــج عالقات موظفني اول على 
جتربة الكويت املتعلقة بانشاء ادارة 

مراقبي شؤون التوظيف.
  حيث يتم من خالل هذه االدارة 

 هنأ رئيس مجلس ادارة النقابة 
العامة للبنوك منصور عاشــــور 
جمــــوع موظفي البنــــوك بالقرار 
الذي اصدره بنك الكويت املركزي 
بتوحيد ساعات العمل والذي دأبت 
النقابة منذ فترة طويلة في املطالبة 
به والذي يعتبــــر اجنازا يضاف 
الجنازات النقابة العامة للبنوك.

  ووصــــف منصــــور عاشــــور 
القــــرار باملهم ألنــــه يعبر بصدق 
السابق كان  عن مطالبه فالنظام 
البنــــوك وادارات  يؤرق موظفي 
البنوك في حد سواء حيث انه ادى 
ملشاكل اجتماعية كثيرة للموظفني 
من حيث عــــدم قــــدرة املوظفني 
على متابعة حياتهم االجتماعية 
ومتابعة أسرهم لتواجدهم املستمر 

تعيني مراقبني من ديوان اخلدمة 
املدنيــــة في اجلهــــات احلكومية 
ملتابعة القرارات الصادرة في هذه 
اجلهات والتأكد من ان القرارات التي 
تصدرها اجلهــــة مطابقة لقوانني 

اخلدمة املدنية..
  ويتــــم التعاون بــــني اجلهات 
احلكومية واملراقبني من خالل تطبيق 

منذ الصباح حتى املساء في البنك 
وكذلك عزوف اجلانب النسائي عن 
العمل في الفترة املســــائية نظرا 

اسلوب النصح واالستشارة.
  حيث يقــــوم املراقب بتوجيه 
القرارات لتعمل  مالحظاته بشأن 
اجلهة على تصحيح ما وقعت فيه 
من اخطاء وتالفي هذه املالحظات 

مستقبال.
  واوضــــح الرومــــي ان وجود 
مراقبــــني لشــــؤون التوظيف في 
اجلهات احلكومية ســــاهم بشكل 
كبير في احلد مــــن املخالفات في 
اجلهات احلكومية كما حقق درجة 
عالية من االلتــــزام بالقرارات في 

العديد من اجلهات.
  وذكر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
ان الديوان على استعداد لتشكيل 
وفد متخصص في مجال شؤون 
التوظيف لزيــــارة ديوان اخلدمة 
املدنية في مملكة البحرين الشقيقة 
الطالعهم على جتربة الكويت في 
هذا املجال ومدى امكانية تطبيق 
التجربة نفســــهـــا فــــي مملكـــة 

البحريــن. 

للتذمر األســــري والذي وصل في 
حاالت كثيــــرة الى الطالق ناهيك 
عن االرهاق اجلســــدي والنفسي 
الذي تعرض له املوظفون جراء هذا 
الدوام املجحف الذي كان ميتص 
عصــــارة صحتهم وكذلك ملخالفة 
هذا الدوام لقانون العمل ومواده 
املقررة للساعات وكذلك مخالفته 

للقرارات الوزارية املنظمة له.
  وأوضح عاشور ان هذا القرار 
سيحد من مسألة التسرب الوظيفي 
والذي عانــــت منه ادارات البنوك 
خــــالل الفترة الســــابقة وان مثل 
هذا القرار سيعمل على االستقرار 
الوظيفي وسيســــاعد على جذب 
الشباب الكويتي للعمل في قطاع 

البنوك. 
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