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شلمبرجر ترعى مسابقة معرض الكويت العلمي الثاني سبتمبر المقبل بنك الكويت الدولي زار مستشفى حسين مكي

البريوج: تأجيل نظام التوقيع بالبصمة 
حتى القضاء على إنفلونزا الخنازير

الناصر أشاد بإنجاز تسكين 
درجات المدراء على الدرجة 20

اسامة ابو السعود
أعلن رئيس احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم 
الناصر ان االحتاد  يتابع ومنذ بداية دورة املجلس التنفيذي احلالية 
موضوع تسكني درجات العاملني في القطاع النفطي ملختلف الدرجات، 
استكماال لسلسلة توحيد سلم الرواتب واألجور في القطاع النفطي.

وبني الناصر أن االحتاد ايضا وكما اعلن سابقا أنه يتابع مع اللجنة 
املركزية لتقييم الوظائف املش����كلة من قبل مجلس إدارة املؤسس����ة 
بتاريخ 2003/6/4 حتت قرار )2003/24( والتي تختص مبتابعة املزايا 
واحلوافز والدرجات للموظفني، والذي اس����فر عن حتقيق العديد من 
التعديالت والتسكني مبختلف الدرجات لألقسام والوظائف بالشركات 
النفطية السيما منح الدرجة 20 جلميع املديرين في القطاع النفطي.

وقال الناصر بهذا اخلصوص ان اجتماعا مت االسبوع املاضي لالعضاء 
املنتدبني باملؤسسة أقر منح الدرجة 20 للمديرين دون استثناء وفق 
التعيني على النحو التالي: منح الدرجة 20 للدوائر ذات الطابع الفني 
في القطاع النفطي بحيث يتم تخصيص الدرجتني 19 و20 للمديرين، 
وف����ي خطوة أخرى إبقاء الوضع على م����ا هو عليه في بقية االدارات 
وتخصيص الدرج����ة 19 للمديرين فقط وفي حال منحهم الدرجة 20 
مستقبال فإنه سيكون كدرجة خاصة وليس كدرجة الوظيفة. واوضح 
أن من ضمن املميزات التي متت بهذا اخلصوص اس����تحقاق الدرجة 
20 ملن امضى سنة واحدة بدال من الوضع السابق وهو 5 سنوات من 
حصوله على الدرجة 19 وتسهيل بعض الشروط والضوابط اخلاصة 

بالتقييم السنوي واجمالي مدة اخلدمة.

أكد رئي����س احت����اد نقابات 
العاملني بالقطاع احلكومي بدر 
البريوج ان االحتاد املهني استشعر 
في اآلونة األخيرة اخلطر الداهم 
انفلونزا اخلنازير والذي  لوباء 
البالد،  انتشر بشكل واضح في 
مم����ا ادى إلى إجب����ار احلكومة 
على تأجيل الدراسة في مدارس 
الكويت من أجل توفير احلماية 
الصحي����ة وأقصى حاالت األمان 
ألبنائنا حلمايتهم من تفشي هذا 
املرض اللعني. وأضاف البريوج 
في تصريح صحافي سبق أن نبهنا 
إلى أن حكومتنا الرشيدة لم تلتفت 
إلى خطورة إمكانية انتشار هذا 
املرض بني جموع موظفي الدولة 
لوجود مسببات واضحة النتشاره 
ومن أهمها وأخطرها جهاز البصمة 
بس����بب جتمع املوظفني بأعداد 
كبيرة في وقت واحد مرتني كل 
يوم عن����د احلضور واالنصراف 
األمر الذي سيؤدي بشكل حتمي 
النتشار هذا املرض بسبب املزاحمة 
وكذلك املالمس����ة اليدوية جلهاز 
املرات. وأش����ار  البصم����ة آالف 
البريوج ال����ى أن وزارات الدولة 

بها العديد من املوظفني املصابني 
بأمراض احلساسية والربو األمر 
الذي يجعل م����ن انتقال املرض 
إليهم أمرا خطيرا على صحتهم 
قد يؤدي ال سمح اهلل في نهاية 
األمر إلى الوفاة، كذلك هناك العديد 
من املوظف����ات احلوامل وهؤالء 
أكثر عرضة وأضع����ف مقاومة 
لهذا امل����رض، وهناك الكثير من 
املوظفني ذوي األمراض املختلفة 
وبالتال����ي اضع����ف مقاومة لهذا 
املرض مما ق����د يكلفهم حياتهم، 
ولذلك فنحن حذرنا ومازلنا نحذر 
من مغبة وعواقب التزاحم أمام 
أجهزة البصمة ومالمستها وطالبنا 
بضرورة تأجيل استخدام نظام 
الفت����رة احلالية  البصمة خالل 
وحلني االنتهاء من القضاء على هذا 
املرض، وذلك حرصا على صحة 
أبنائنا من موظف����ي وموظفات 
الدولة. وأض����اف أن هناك أيضا 
العديد من موظف����ي وموظفات 
الوزارات ممن يتعاملون بصورة 
مباشرة مع اجلمهور على اختالف 
جنسياتهم ويحتكون بهم احتكاكا 

مباشرا.

في مبادرة انسانية وكعادته 
السنوية في شهر رمضان املبارك 
قام بنك الكويت الدولي بزيارة 
ملستشفى حس���ني مكي جمعة 
في اطار برنامج اجتماعي حافل 
باالنشطة اخليرية واالنسانية في 
شهر اخلير، وتأتي هذه الزيارة 
استكماال للنهج الذي يتبعه البنك 
في هذا الشهر الفضيل من كل عام 
ليشكل محطة سنوية مهمة في 
سجل مبادرات »الدولي« اخليرية 
واالنسانية الرائدة، واثناء هذه 
الزيارة قام وفد البنك بتوزيع 
الهداي���ا عل���ى املرض���ى وذلك 

للتخفيف من معاناتهم. 
وتعتبر زيارة املرضى ودعم 
السامية  املعاني  احملتاجني من 
الذي يحث  في ديننا احلنيف، 
عل���ى تعزي���ز التواص���ل بني 
فئات املجتمع، كما تعتبر هذه 

الزيارة تشجيعا للعمل الطوعي 
واخليري. وبدوره ش���كر مدير 
مستش���فى حس���ني مكي جمعة 
د.ع���ادل العصفور بنك الكويت 
الدولي عل���ى ما قام به من لفتة 
انسانية واهتمام في دعم االعمال 
اخليرية وخصوصا في هذا الشهر 

الفضيل حيث انه يندرج ضمن 
اط���ار املس���ؤولية االجتماعية 
جتاه املجتمع االنساني بشكل 
عام واميانه مببادئ وقيم ديننا 
االسالمي احلنيف، مما كان له 
االثر الكبير في رفع معنويات 

االطفال املرضى.

والرياضي���ات. جوائز هذا العام 
ستش���جع الطالب بالتأكيد على 

رفع مستوى التحدي.
من ناحيته، قال مدير عام شركة 
شلمبرجر الكويت، معن الرزوقي: 
حترص شلمبرجر على االستثمار 
في شباب اليوم لذلك، فقد انتهزنا 
هذه الفرصة لدعم املواهب النامية 
وارش���ادهم في طريقهم املهني. 
التي  الى املش���اريع  اننا نتطلع 
سيقدمها الطالب هذا العام والى 
الطالب الذين س���ينضمون الينا 

في البرنامج التدريبي.
ومن املقرر ان تنطلق مسابقة 
مع���رض الكوي���ت العلم���ي 28 
املقبل بزيارة للمدارس  سبتمبر 
واملختبرات العلمية في حني يقوم 
الطالب باالعداد لتقدمي مشاريعهم 
التي س���يخوضون فيه���ا غمار 

املسابقة.

مستقبلهم مثل قضايا احلفاظ على 
املاء وطرق استخدامه واحلفاظ 

على الطاقة والتغير املناخي.
ويقوم املهندسون والعاملون 
بالتفاعل مع  ل���دى ش���لمبرجر 
الطالب في هذه القضايا بس���بع 
العربية  لغ���ات مختلفة وه���ي 
واالجنليزي���ة  والصيني���ة 
والفرنسية والبرتغالية والروسية 

واالسبانية.
واضافة لذلك، تقدم ش���ركة 
شلمبرجر ايضا للمدرسة الفائزة 
مختبرا محضرا بالكامل باالجهزة 
اآللية وموصال مبركز علمي عبر 
االنترنت يوفر جميع املعلومات 
ويلهم الش���باب على اتباع مهن 
في املج���االت العلمية. كما تقدم 
ش���لمبرجر للفائزين باملركزين 
االول والثاني في املسابقة فرص 
التدريب لديها لتحفيزهم واعطائهم 

الفرص���ة لتجرب���ة املهن���ة على 
الواقع. وقد مت تأسيس مسابقة 
معرض الكوي���ت العلمي كل من 
الكويت  شركة اكس���ون موبيل 
احملدودة لالستكشاف واالنتاج 

وشركة كويت انرجي. وفي سنتها 
الثانية، جتمع مس���ابقة معرض 
الكويت العلمي الثانية اكثر من 150 
مدرسة خاصة وعامة في الكويت 
مما يجعلها اكبر مسابقة علمية 

للطالب تأسس في الكويت.
ال���ذي القته  النجاح  وبع���د 
املس���ابقة العام املاضي، تنطلق 
املس���ابقة هذا العام حتت رعاية 
وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
العبداهلل ورئيس مجلس  احمد 
ادارة مؤسسة البترول الكويتية 
ومش���اركة املزيد من الش���ركات 

الكبرى.
وقالت املدير التنفيذي ملسابقة 
معرض الكويت العلمي، اس���يل 
التركيت: يسرنا انضمام شلمبرجر 
لتشجيع الطالب على تخطي حدود 
مخيلتهم في مشاريعهم ودعمهم 
الى متابعة طريق مهني في العلوم 

أعلن معرض الكويت العلمي، 
املسابقة العلمية التي تضم طالب 
مدارس الكويت والتي جتري بني 
س���بتمبر وم���ارس املقبلني عن 
انضمام شركة شلمبرجر العاملية 
للمبادرة والتي س���تقدم ملدرسة 
الفائ���ز االول فرص���ة االلتحاق 
في برنامجه���ا التعليمي العاملي 

.SEED
وس���تقدم شركة ش���لمبرجر 
العاملية برنامجها SEED للمدرسة 
الفائزة باملركز االول في املسابقة، 
وهو برنامج تعليمي غير نفعي 
اخلاص بشلمبرجر، يهدف الى رفع 
املستوى الثقافي باملواد العلمية 
في املؤسسات التعليمية امللتحقة 

بالبرنامج.
ويعمل برنام���ج SEED على 
العالم  انحاء  تثقيف الطالب في 
بالقضايا الراهنة التي تؤثر على 

أسيل التركيت

هدايا البنك الدولي للمرضى في مستشفى حسني مكي جمعة

مندني: مساعدة 250 محكومًا
ورفع الضبط واإلحضار عن 100 امرأة

عملها وقامت بإنش����اء صندوق 
السجناء املشترك بالتعاون مع 
بي����ت الزكاة ومبش����اركة وزارة 
الع����دل ووزارة الداخلية وكذلك 
الغطاء  وزارة الشؤون بصفتها 
الرس����مي للجمعي����ات اخليرية 
واملبرات، مشيرا إلى أن اجلمعية 
تقوم بعقد اجتماع شهري العتماد 
املس����اعدات والتي يقرها أعضاء 
الصندوق من اجلهات املعنية، وأكد 
مندني استمرار جمعية التكافل في 
املساعدة واإلفراج عن احملكومني 
من الرجال والنساء وإجناز الهدف 
املرجو حتقيقه في هذه احلملة 

املباركة.

مساعد مندني

أعل����ن رئيس مجل����س إدارة 
جمعية التكافل مس����اعد مندني 
عن استمرار حملة رمضان التي 
بدأتها اجلمعية بتاريخ 15 يونيو 
املاضي واملستمرة حتى 15 أكتوبر 
املقبل والتي تهدف إلى مساعدة 
250 محكوما من الرجال س����واء 
الس����جناء أو املوقوفون وتهدف 
أيضا إلى رفع الضبط واإلحضار 
عن 100 امرأة من الكويتيات حتى 
ال يقعن في قبضة تنفيذ احلكم 
الصادر بحقه����ن وهو احلبس، 
ف����ي تصريح  وأض����اف مندني 
صحافي أن تل����ك احلملة تعمل 
قدر املستطاع على مساعدة 500 
أسرة من أسر السجناء واحلاالت 
اإلنسانية لكبار السن والنساء 
واملرضى وسداد بعض املديونيات 
وتسوية مديونياتهم مع اجلهات 
املهنية بالتعاون مع اإلدارة العامة 
للتنفيذ وعلى رأسها املستشار 
علي الضبيبي ورؤساء احملافظات 
من املستشارين والقضاة املوقرين، 
مؤكدا أنهم يسعون جاهدين للم 
الشمل وتسوية املديونيات وحفظ 
حقوق الدائنني، وأوضح مندني 
أن جمعية التكافل من اجلمعيات 
التي أشركت الوزارات املعنية في 

أعلن عن استمرار حملة رمضان حتى 15 أكتوبر المقبل


