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نوال دشتي مرشحة في انتخابات »البترول الوطنية« 20 الجاري
عاهدت المرشحة نوال دشـتي عموم موظفي شركة البترول الوطنية، 
ان يشـــــهدوا نقلة نوعية في العمل النقابي، مبنية على القرار الجماعي 
وعدم التفرد بالقرار وااللتزام بالبرنامج االنتخابي والتفاعل مع كل ما 
يستجد في الســــاحة من اقتراحات ومتطلبات تكون في صالح العمال، 
وأضافت دشتي مرشحة قائمة الجميع والمزمع تنظيمها في يوم األربعاء 
20 الجاري ان قائمتها والتي تنافس على 15 مقعدا للنقابة تجسد الوحدة 
الوطنية على مستوى المجتمع وقطاعات العاملين )العمليات، المصافي، 
التسويق المحلي، اإلدارة، المكتب الرئيسي،...( وكذلك لنخلق تواصال 
مع قواعدنا من الناخبين والعاملين في الشــــركة لتمثيلهم والدفاع عن 

مصالحهم على مدار الدورة االنتخابية، وليس قبيل االنتخابات فقط.
وأكــــدت ان التغيير يتطلب وعيا وإدراكا متوافرا وليس غريبا على 
الزمالء العاملين في الشــــركة.وعن أهم محتويات البرنامج االنتخابي 
للقائمة قالت نوال دشتي وهي اول مرشحة من السيدات بتاريخ النقابة 
ان البرنامج حافل ويشمل العديد من اآلمال التي تحاكي واقع واحتياجات 

وهموم العاملين في الشركة كالتالي:
ـ رفع سقف الراتب التقاعدي الى 2500 دينار.

ـ رفع شرط العمر )50 سنة( من نظام صندوق المؤسسة ويتم الصرف 
من الصندوق عند استحقاق التقاعد حسب قانون التأمينات.

ـ التحفظ على قانون التأمين الصحي الجماعي.
ـ تمييز العاملين في الوحدات المعقدة في المصافي الثالثة.

ـ تســــكين الدرجات الشــــاغرة وتعديل بعض المسميات في جميع 
الدوائر.

ـ فتح باب التعيين أمام الشباب الكويتي من دون شروط تعجيزية 
لسد الشواغر في جميع الدوائر، خصوصا العمليات والصيانة.

ـ التصدي للخصخصة الجائرة وهي من أبرز التحديات التي تواجه 
العمل النقابي.

ـ حـل ودعـم جــميع مشـاكل اإلخـوة المهندسين والمهندسات العالقة 
مع ادارة الشركة.

مجموعة شركات الساير تنظم 
الحملة الرابعة للتبرع بالدم

صـــرح مدير مجموعة العالقات العامة خالد العنزي بأن حملة الســـاير 
الرابعة للتبرع بالدم قد اقيمت يـــوم اخلميس املوافق 7 اجلاري بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي. هذا وقد تقدمت مجموعة من موظفي مجموعة شركات 
الساير للمبنى الرئيسي باملنطقة احلرة للتبرع بالدم واملساهمة في هذا العمل 

االنساني الذي من شأنه املساهمة في انقاذ حياة احملتاجني للدم.
كما افاد خالد العنزي بان احلملة الرابعة للتبرع بالدم هي ضمن برنامج 
انشطة مجموعة العالقات العامة السنوية، كما تقدم بالشكر اجلزيل لرئيس 
الفريق الطبي خالد الشـــمالي وطاقم الفريق علـــى جهودهم اخلالصة لهذا 

خالد العنزيالعمل االنساني، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

سعاد الرفاعي

»كوغر« يزّكي سعاد الرفاعي رئيسًا لألكاديمية الثقافية الخليجية
قال نائب رئيس مجلس العالقات اخلليجية الدولية 
)كوغر( ورئيس اجلمعية اخلليجية حلقوق االنسان 
)جي اتش آر( احملامي علي صالح الرشيدي ان مجلس 
امناء )كوغر( قام بتزكية سعاد الرفاعي لقيادة األكادميية 
الثقافية اخلليجية بكوغر )جي سي ايه( فرع الكويت 
تقديرا جلهودها التربوية والثقافية على مدى الثــالثني 
ســــنة املاضية، ومن اجل العمــــل على غرس مفاهيم 
الوحــدة اخلليجية بني مواطني مجلس التعاون، وهي 
السياسة العامة التي تسير عليها منظــمات وجمعيات 
)كوغر( باخللـيج وتعمــــل على تنفيذها في مختلف 

املجاالت االعالمية والثقافية والفكرية.
وقال الرشيدي في تصريح صحافي ان تزكية سعاد 
الرفاعي لتكون رئيســــة للهيئة االدارية لـ »جي سي 
ايه« جاءت بعد مشاورات ومناقشات بني مجلس االمناء 

والرفاعي، توصل فيها الطرفان الى ان تقود الرفاعي 
مسؤولية تنفيذ سياسة »جي سي ايه« واهدافها وهي 
احلفاظ على التراث والثقافــــة واملوروث االجتماعي 
واالخالقي والديني بدول مجلس التعاون، والى ابراز 
مختلف اوجه الثقافة والتراث اخلليجي العربي عامليا، من 
خالل التواصل احلضاري مع بقية الشعوب واحلضارات، 
والدعوة والعمل من اجل تعميق الوحدة الشــــعبية 
اخلليجية بني مواطني دول مجلس التعاون، عالوة على 
الدعوة لتوحيد السياسات التربوية واوجه التعليم 
خليجيا، مضيفا في الوقت نفسه ان الرفاعي سترفع 
اسماء الهيئة االدارية اجلديدة الى مجلس األمناء من اجل 
املوافقة عليها متهيدا للبدء في تنفيذ سياسة واهداف 
ورؤية »جي ســــي ايه« كأول منظمة عاملية ذات طابع 

ثقافي خليجي، تسعى إلبراز الثقافة والتراث.
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