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السداني: ندعو االقتصاديين لتقديم اقتراحاتهم إلدراجها في مؤتمر الطبقة الوسطى
تواصل���ت ورش عمل مؤمتر 
»موقع الطبقة الوسطى من برنامج 
عمل احلكومة واالنعكاس املهني 
عليه���ا ودور املجتمع املدني في 
تفعيلها« وال���ذي يعقد برعاية 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان 
الش���يخ أحم���د الفه���د وبادرت 
بفكرته مجموعة نورية السداني 
للطبقة الوسطى وتنظمه جمعية 

املهندسني.
حيث عقدت الورشة الثانية في 
مقر جمعية املهندسني مساء أمس 
األول وخصص���ت لالقتصاديني 
وشارك فيها نحو 40 متخصصا 
واستشاريا اقتصاديا وحضرتها 
املشرفة العامة على املؤمتر نورية 
السداني ورئيس جمعية املهندسني 
م.طالل القحطاني ومقرر املؤمتر 
خال���د الطراح ورئي���س اللجنة 
العلمية م.عبداهلل العتيبي وأدار 

الورشة د.رمضان الشراح.
وأكدت املش���رفة العامة على 
املؤمت���ر نوري���ة الس���داني أن 
لالقتصاديني دورا رئيسيا وفاعال 
التي تعتزم  التنمي���ة  في خطة 
احلكومة تنفيذها خالل األعوام 
املقبلة، وأن اللجنة املنظمة حرصت 
عل���ى أن تطلعهم عل���ى أهداف 
املؤمتر وتس���تفيد من خبراتهم 
وجتاربهم ورؤيتهم لتفعيل دور 
الطبقة الوسطى في هذا البرنامج 
واحلفاظ على مكتسباتها، مشيرة 
الى أنه ألول مرة في تاريخ الكويت 
يكون املجتمع املدني شريكا فاعال 
في برنامج وخطة عمل حكومية، 
هذه اخلطة التي وصفها الشيخ 
أحمد الفهد بأنها خطة أمة وعززها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حينما قال »فلنجعل تنمية 
العنوان  الكويتي هي  اإلنس���ان 

الرئيسي ملرحلتنا..«.

تقديم المقترحات

السداني االقتصاديني  ودعت 
إلى تقدمي رؤيتهم ومقترحاتهم إلى 
أمانة املؤمتر ليتم ادراجها ضمن 
األوراق العلمية وتؤخذ خالصتها 
لتقدم إلى صاحب القرار في هذه 
اخلطة لنكون متخصصني فاعلني 
في هذه اخلطة، واس���تعرضت 
العامة عل���ى املؤمتر  املش���رفة 
مجموع���ة من ال���رؤى واألفكار 
املطروحة من قبل املهنيني وأمانة 
املؤمتر ومجموعة نورية السداني 
للطبقة الوسطى والتي تضمنتها 

بعض وثائق اإلعداد للمؤمتر. 
ومن جانبه رأى مدير الورشة 
العملية  الش���راح أن  د.رمضان 
معكوس���ة بالنس���بة لبرنامج 
احلكومة والطبقة الوسطى ألنه 
من املفترض أن تطلب احلكومة من 
الطبقة الوسطى مشاركتها وليس 
العكس، مؤكدا على أهمية أن تكون 
البداية واملب���ادرة من احلكومة 
ألنها األقوى، ولفت الشراح إلى 
أن الطبقة الوسطى تشمل جميع 
قطاعات املجتمع، وأكد ضرورة أن 

املصدر الرئيس����ي للحوم احلالل 
إلى بريطاني����ا، داعيا إلى تفعيل 
دور اإلعالم بشكل جاد، وحتويل 
لغة األرقام التي ال يفهمه املواطن 
العادي إلى خطاب إعالمي يستوعبه 
املواطن العادي.  وأكد أن لعملية 
التثقيف اإلعالمي والتوعية ببرامج 
اخلطة أهمية خاصة إلشراك الشباب 
والتش����جيع على انخراطهم في 
العمل بالقطاع اخلاص مما يخفف 
الضغط على احلكومة، مضيفا أن 
اجلانب اإلعالمي مهم جدا للخطة 
وأنه على احلكومة إيالء هذا األمر 
اهتمام����ا خاصة والتصدي له من 
خالل وسائل خللق تفاعل جيد من 
قبل الرأي العام مع خطط التنمية 
بشكل عام وليس هذه اخلطة فقط.  
وحتدث رئي����س اللجنة العلمية 
م.عبداهلل العتيبي عن املشكلة التي 
تواجهها الكويت في الوقت الراهن 
والتي تكمن بني احلكومة واملجلس 
وبني املجلس واحلكومة والتجار 
مما خلق مشكلة عدم ثقة، وحتدث 
عن الشركات القادمة عبر القارات 
والتي تعصف باملشاريع الصغيرة 
للمواطنني. ودعا العتيبي إلى تقدمي 
ال����رؤى واملب����ادرات واملقترحات 
لتوضع أمام صاحب القرار من خالل 
اللجنة العلمية، مشيرا إلى مجموعة 
من املبادرات التي قدمت من خالل 
جمعية املهندسني ومنها »منظومة 
األولويات العليا في الدولة« التي 
الواجب  حتدد أولويات املشاريع 
تنفيذها، ومبادرة »قيم املنظومة 
العليا« التي تعالج مشاكل الدولة 
في الكويت تنظيميا وإداريا، هذا 
باإلضافة إلى مبادرة »إدارة التوازن 
في األداء احلكومي«، مثمنا مشاركة 
االقتصاديني في هذه الورشة وداعيا 
إلى مقترح����ات محددة تقدم قبل 
الش����هر اجلاري للجنة  منتصف 
العلمية.  وحتدثت أستاذة القانون 
املالي في جامعة الكويت د.فاطمة 
الكويتي  الدس����تور  دش����تي عن 
ومواده التي تؤيد الطبقة الوسطى 
والعدالة االجتماعية، مشيرة إلى 
أن أس����اس االقتصاد الوطني هو 
العدالة االجتماعية. وحتدث محمد 
جوهر حيات من جمعية الصحافيني 
عن ضرورة تنمية املوارد البشرية 
من أجل إجناح اخلطة ألن املوارد 
البشرية متثل عامال أساسيا في 

إجناح أي برنامج.

متابعة المبادرات

رئيس املؤمتر ورئيس جمعية 
أكد  القحطاني  املهندسني م.طالل 
أنه على املجتم����ع املدني املبادرة 
والتوجه مببادراته إلى احلكومة 
ومتخذي الق����رار وعدم االنتظار 
ليأخذ أحد بهذه املبادرات، مشيرا 
إلى أن تقدمي املبادرات دون متابعة 
التي  القضاي����ا  اس����هم في خنق 
تطرح في املجتمع املدني وخاصة 
من قب����ل املهنيني واملتخصصني.  
ودعا القحطاني إلى صياغة األفكار 
وجعل هذا املؤمتر انطالقة حقيقية 
للمجتم����ع املدني وع����دم انتظار 

احلكومة إلتاحة املجال له.

تعزز الدولة من خالل برنامجها 
وضع الطبقة الوسطى من خالل 
التنويع ألنه���ا هي التي حتافظ 
على ت���وازن املجتم���ع وتواجه 
التيارات املتطرفة في أي ناحية 
من نواحي احلياة وأن احلفاظ على 
هذه الطبقة يؤدي في النهاية إلى 
احلفاظ على املجتمع وكيانه، وقال 
الشراح ان املطلوب لتفعيل برنامج 
احلكومة خلق شراكة بني القطاعني 
العام واخلاص واعتماد التخطيط 
املتوازي للبرنامج وإصالح النظام 
املالي واإلداري ووجود الشفافية 
في كل شيء. ومن جانبه أكد مدير 
دائرة الدراسات االقتصادية مبعهد 
األبحاث د.محمد العنزي ان خطة 
برنامج احلكومة هي خطة الشعب 
ولي���س احلكومة، الفت���ا إلى ان 
خط���ة البرنامج جاءت بالعكس 
وأنه من املف���روض أن تبدأ تلك 
اخلطة بالرؤي���ة واألهداف ومن 
ثم البرنامج وبالنس���بة للرؤية 
ق���ام بها صاحب الس���مو األمير 
وهو رأس األم���ة وإطار اخلطة 
أما اخلطة  وبرنامجها موج���ود 
وتفاصيله���ا فهي غير موجودة، 

ط����ارق الفرحان عن دور املجتمع 
املدني في حتقيق الكثير من أهداف 
الدول����ة وحتدث ع����ن اجلمعيات 
التعاوني����ة واحتياجها لدعم من 
الدولة كونها تعمل في ما يقارب 
نصف مليار دينار ومع ذلك ال متلك 
قطاع ائتمان. وحتدث األمني العام 
الحتاد شركات التأمني طارق الغيث 
عن أهمية وجود جهة رقابية تشرف 

على مشاريع البرنامج.

محرك أساسي

العام الحتاد  األم����ني  وحتدث 
مصارف الكويت نبيل الصقعبي 
عن أهمية موقع الطبقة الوسطى 
من برنامج احلكومة معتبرا انها 
احمل����رك األساس����ي والديناميكي 
للبرنام����ج وأكد عل����ى ضرورة 
االهتم����ام بالقطاع املصرفي حتى 
ينجح برنامج احلكومة ألنه هو 
الذي سيقوم بعمل ديناميكية موقف 

الطبقة الوسطى من البرنامج.
وحتدث املستشار االقتصادي 
د.فيصل الكاظمي عن أهمية مشاركة 
الطبقة الوسطى في التنمية كونها 
تشكل أكبر نسبة في البلد وأكبر 

مشيرا إلى أن هذا البرنامج ليس 
البرنامج األول وأن كانت هناك 
خطة ف���ي الس���ابق خرجت من 
الدراسات مبعهد األبحاث  دائرة 
عام 1986 والفرق بينها وبني اخلطة 
احلالية أن احلالي���ة مت إعدادها 
عن طريق اإلرسال للمؤسسات 
املختلفة وطلب مبادرات خاصة 
من كل مؤسس���ة عن طريق إما 
رئيس مجلس اإلدارة أو املدير أو 
رئيس قسم وكلهم تنطبق عليهم 
شروط الطبقة الوسطى، وعرف 
العنزي الطبقة الوس���طى بأنها 
الطبق���ة التي تفصل بني طبقتي 
األغنياء والفق���راء وتتميز تلك 
الطبقة بدخلها املتوسط وتبدأ من 
املهنيني وتنتهي بأساتذة اجلامعة 
وحجمه���ا كبير جدا ومتثل أكبر 
نس���بة في املجتمع واستهالكها 
يعتبر أكبر استهالك ومن هنا تنبع 
أهميتها، ولفت إلى أن املجتمعات 
التي بها اس���تقرار سياسي هي 
املجتمعات التي تتميز باتس���اع 
الطبق���ة الوس���طى ألن الطبقة 
الفقيرة لها مشاكل متعددة وكذلك 
الطبقة الغنية، وأكد العنزي على 

أنه بإمكان العاملني في املؤسسات 
املختلفة وهم من الطبقة الوسطى 
تنفيذ برنامج احلكومة وعليهم 

أن يكونوا حريصني.

اإلعالم صناعة

ث����م حتدثت اإلعالمي����ة إقبال 
األحم����د ع����ن اإلع����الم كصناعة 
اقتصادية وانعكاسه على الطبقة 
الوسطى وأكدت على أهمية إعداد 
احلكومة حلملة إعالمية مدروسة 
تواكب تنفيذ برنامجها كي تنجح 
في تنفيذه، مبينة أن دور اإلعالم 
التعري����ف بكل  األساس����ي ه����و 
التحديات التي ميكن أن يواجهها 
ف����ي حتقي����ق اخلطة  املجتم����ع 
والتعريف ببرام����ج هذه اخلطة، 
مشيرة إلى أن األخبار االقتصادية 
اآلن ب����دأت تأخذ احليز األكبر في 
اإلعالم بش����كل عام وحتولت من 
مجرد خبر سريع لتغطيات واسعة 
في القن����وات والصحف وتخطت 
ألكبر من ذل����ك لبرامج ومحطات 
اقتصادية، وأك����دت األحمد على 
أن اإلع����الم االقتصادي يس����عى 
حاليا المت����الك األدوات اإلعالمية 

كلها س����واء االذاعة والتلفزيون 
والصحف واملجالت وهذا يؤكد على 
مدى أهمية اجلانب االقتصادي في 
حياتنا وأنه في السنوات األخيرة 
لم يعد الهم السياس����ي هو األهم 
ولكن أصبح الهم االقتصادي هو 
سيد الهموم. ودعا د.تركي الشمري 
من جامعة الكويت إلى وضع آلية 
تنفيذ واضحة للخطة احلكومية 
لتس����تفيد جمي����ع الطبقات منها 
وخاصة الطبقة الوسطى، مشيرا 
إلى ضرورة وجود قوانني لتقنني 
املوارد املالية الضخمة لهذه اخلطة.  
وأكد نائب الرئيس التنفيذي في 
ش����ركة أعيان لإلجارة والتمويل 
املالي  العبيد أن اجلانب  هش����ام 
واملتضمن سياسة ترسية املشاريع 
وارتباطها بلجنة املناقصات التي 
تأخذ أرخص األس����عار مما يضر 
بالطبقة الوسطى من خالل اخلدمات 
املقدمة لها، مضيف����ا أنه البد من 
التوعي����ة االس����تثمارية للطبقة 
إدارة  الوسطى ووجود مجموعة 
أزمات لهذه اخلطة التي ستواجه 
الكثير من املشاكل غير املتوقعة 
خالل التنفيذ.  ومن جانبه حتدث 

نسبة في االس����تهالك. د.عيسى 
احلبيل دعا إلى إنشاء هيئة لتنظيم 
البديلة  الطاقات  االس����تفادة من 
وخاصة الطاقة الشمسية تسمى 
»هيئة الطاقة واملعادن«، موضحا أن 
مشاريعها متنوعة وكثيرة وتخدم 
الدولة واملجتمع والطبقة الوسطى، 
وأن الكثي����ر من التجارب ناجحة 
في هذا املجال.  أما رئيس جمعية 
االقتصاد اإلسالمي خالد احلشاش 
فدعا إل����ى حتديد ووضع تعريف 
الوس����طى يكون مقبوال  للطبقة 
من احلكومة والعمل على إنشاء 
هيئة حكومية تهتم بهذه الطبقة، 
وإنشاء صندوق تكافل اجتماعي 
لها، وأيضا إنشاء هيئة حكومية 
تختص باملشاريع املتناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة، وتوعية 
املجتم����ع بأهمية املش����اركة في 
تنمية االقتصاد احمللي والسماح 
بتخصيص عمل املصارف لتمويل 

كل قطاع على حدة. 
اإلعالم����ي خالد الط����راح دعا 
إلى رؤي����ة اقتصادي����ة واضحة 
وبعيدة املدى، مشيرا إلى التجربة 
البلد  التي جعل����ت هذا  املاليزية 

في وقائع الورشة الثانية لمؤتمر »موقع الطبقة الوسطى من برنامج عمل الحكومة«

ورشة عمل لوفد »المفروشات اإليطالية« 
بجمعية المهندسين اليوم

تقيم املمثلية التجارية في السفارة االيطالية وجمعية 
املهندسني ورشة عمل لوفد احتاد املفروشات االيطالي وذلك 
في الساعة السابعة مساء اليوم مبقر اجلمعية ب�»بنيد القار« 
ومبشاركة رابطة املعماريني الكويتية. ويضم الوفد ممثلني 
لنحو 20 شركة ايطالية من كبريات الشركات املتخصصة في 
كل اعمال املفروشات والتصميم الداخلي والديكور، وسيلتقي 
الوف����د مجموعة من الفعاليات االقتصادية املتخصصة في 
البالد، حيث س����يعرض احدث املفروشات االيطالية وآخر 
االبتكارات في التصميم الداخلي، وسيعقب الورشة عشاء 

عمل مفتوح للحضور واملشاركني بالورشة.
يذكر ان الوفد االيطالي بدأ زيارته الى البالد امس وتستمر 
حتى 11 اجلاري والدعوة مفتوحة ملشاركة اجلميع وخاصة 

الصحافة ووسائل االعالم احمللية.

جانب من املشاركني في الورشةنورية السداني وم.طالل القحطاني وإقبال األحمد خالل ورشة العمل

متابعة لورش العمل 

توصيات اجتماع االتحاد ورؤساء النقابات النفطية: 
أحقية العاملين في زيادة 120 ديناراً

القيم: األسبوع الثقافي الكويتي بدمشق 
تميز بعمق الثقافة والفكر العربي

دمش����ق � كونا: اشاد معاون 
وزير الثقافة السوري علي القيم 
امس بأنشطة االسبوع االعالمي 
الثقافي الكويتي الذي متيز بعمق 
العربي وتنوع  الثقافة والفك����ر 
االنشطة من خالل عرض الكتب 
الثقافية واالعالمية  واالصدارات 

واالدبية والفنية.
وق����ال القيم في تصريح على 
هامش اليوم الثاني من االسبوع 
االعالمي الثقافي الكويتي الذي بدأ 
في دمشق اول من امس ان اقامة هذا 
االسبوع بتنظيم من سفارة الكويت 
لدى سورية وبالتعاون مع وزارة 
الثقافة السورية ووزارة االعالم 
الكويتية جتس����د عمق العالقات 

الثقافية واالدبية بني البلدين.
واعرب عن اعجابه باالوركسترا 
الكويتية واالغاني التراثية االصيلة 
التي استمتع بسماعها في مكتبة 
الكويت عامرة  ان  االس����د مبينا 
بشبابها املبدع واملتألق في شتى 
املجاالت السيما الثقافية والفكرية 

واالدبية. واضاف ان الكويت ومنذ 
العربية  القدم زاخ����رة بثقافتها 
وان احلركة املسرحية والفكرية 
واالدبية راسخة وضاربة جذورها 
في املنطقة العربية. من جهته اعرب 
رئيس احتاد الصحافيني السوريني 
الياس مراد في تصريح  عن تقديره 
للدور املهم الذي تلعبه السفارة 
الكويتية لدى سورية بالتعاون 
مع وزارة الثقافة السورية ووزارة 

االعالم الكويتية لترسيخ التعاون 
بني البلدين.

اقام����ة مث����ل هذه  ان  واك����د 
االس����ابيع الثقافي����ة واالعالمية 
ب����ني دول املنطق����ة العربية من 
ش����أنها تعزيز التالحم وتوحيد 
الصفوف وتشكيل الرؤى العربية 
في مواجهة كل ان����واع الثقافات 
الدخيلة. واش����اد مراد مبعرض 
الفوتوغرافية  الكتب والص����ور 

التي جسدت العالقات الكويتية � 
السورية عبر عقود مضت مشيرا 
الى التنوع الذي احتواه املعرض 
من اصدارات ثقافية وادبية مهمة 
للمكتبة العربية. هذا وأقيم ضمن 
نشاطات االسبوع الكويتي امس 
ندوة اقتصادية يحاضر فيها املدير 
االقليمي لدول وس����ط وجنوب 
وش����رق افريقيا ف����ي الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
العربية عبدالرحمن حسني هاشم 
فيما تقام اليوم ندوة ادبية وشعرية 
يشارك فيها ادباء من رابطة االدباء 
الكويتية تعقبها حفلة غنائية من 
التراث الكويتي. وسيكون في الغد 
يوم مفتوح للجميع في معرض 
الصور الفوتوغرافية واملطبوعات 
الكويتية كما س����يتم توزيع عدد 
من الهدايا على االيتام في بادرة 
انس����انية تؤكد عم����ق العالقات 
الكويتية � السورية في مختلف 
املجاالت فيما سيشهد اليوم الذي 

يليه حفل اخلتام.

أسامة أبوالسعود
ف����ي اجتماعات نقابي����ة مكثفة أعلنت 
قيادات احلركة النقابية النفطية املتمثلة 
ف����ي رئي��س االحتاد ورؤس����اء النقابات 
النفطي��ة ان��ه ت��م عق��د اجتم��اع موس��ع 
ام������س األول وأتى هذا االجتم��اع ليحدد 
املطال������ب العمالية في القط����اع النفطي 
والسعي نحو حتديد خط��ة عمل االحتاد 
ونقاباته خالل املرحل��ة املقبل��ة لتحقيق 
املزي��د م��ن املطال��ب التي مازالت تترن��ح 
بني املطالبة والرفض من قبل املسؤولني في 
القطاع النفطي. وشملت أجندة االجتماع 
في محتواها العديد من املطالب العمالية 
الرئيسية التي تبناها االحتاد والقرارات 
املصيرية التي تهم العاملني في القط��اع 
النفطي الذي هو بحال��ة ترقب ما سيثمر 
عنه هذا االجتماع م����ن قرارات جوهرية 
تصب في مصلح����ة العاملني في مختلف 
الشركات النفطية، السيما انه مت التأكيد 
من قبل االحتاد ورؤساء النقابات النفطية 
على الرف����ض القاطع خلصخصة القطاع 
النفطي ومحاولة بيعه للمنتفعني، ورفض 
مشروع التحول الذي يحمل في مضمونه 
خبايا وأسس����ا ال تخدم العاملني   وتؤثر 

سلبا على أدائهم الوظيفي.
وبني قيادات احلركة النقابية النفطية 
املتمثلة في رئيس االحتاد ورؤساء النقابات 
النفطية ان املرحلة املقبلة حلركتنا النقابية 
هي مرحلة حتقيق املصير الذي يجب علينا 
جميعا الوقوف صفا واحدا ضد اي قرارات 
تعسفية بحق قطاعنا النفطي والعاملني 
فيه وان بوحدتنا وتكاتفنا سنجني ثمارها 
بتحقيق مطالبنا العمالية التي تطلعنا لها 
وأصبحت في مترنح بني القبول والرفض 

من قبل املس����ؤولني مبؤسس����ة البترول 
الكويتية ولن نتنازل عنها.

وفي إطار ما دار من توصيات نقابية من 
قبل الزمالء رؤساء النقابات في هذا االجتماع 
مت التأكيد على دعم االحتاد الكامل للسعي 
واس����تخدام كل الوسائل املتاحة لتحقيق 

مجمل املطالب العمالية التي متثلت في:
1 � رف����ض مركزية مؤسس����ة البترول 
الكويتية في جميع القرارات التي تخص 
الشركات النفطية ومنها التوظيف وتعديلها 

للوائح.
2 � التأكيد على أحقية العاملني في زيادة 

120 دينارا املنقوصة من رواتبهم.
3 � املطالبة بتحويل التذاكر السنوية 

للعاملني الى )كويت � لندن � كويت(.
4 � توحيد األوصاف الوظيفية والدرجات 

في جميع الشركات النفطية.
5 � من����ح فرقية بدل األث����اث جلميع 

الدرجات.
6 � مس����اواة أصحاب الشهادات العليا 
من املوظفني واحلاصلني عليها سواء من 

اخلارج او الداخل.
7 � إعف����اء املوظف����ني احلاصلني على 
شهادات جامعية أثناء اخلدمة من اختبارات 
التخصص واللغة االجنليزية أسوة مبن 

مت تعديل أوضاعهم قبل القرار.
8 � صرف مكافأة املشاركة بالنجاح لعمال 

اخلفجي وفقا للراتب األساسي.
9 � تكييف الوض����ع القانوني للعمال 

الكويتيني باخلفجي.
10 � تطبيق املزايا التي حتقق فائدة اكبر 
لعمال اخلفجي الواردة في نظام ش����ؤون 

العاملني الصادر من الشركة.
11 � تعويض العامل����ني باخلفجي عن 

قيمة الزيادة املنقوصة وبأثر رجعي من 
مارس 2008.

12 � تصنيف األعمال ذات الطبيعة الشاقة 
والضارة وصرف بدل طبيعة عمل للعاملني 

باخلفجي.
13 � معادلة وتس����كني الدرجات لعمال 

اخلفجي أسوة بالقطاع النفطي.
ايكوي����ت  موظف����ي  مس����اواة   �  14
للبتروكيماويات مبمي����زات العاملني في 

مؤسسة البترول الكويتية.
15 � ضم موظف����ي ايكويت للصندوق 
التكميل����ي التاب����ع ملؤسس����ة البت����رول 

الكويتية.
16 � عالج موظفي ايكويت بعد التقاعد 

مبستشفى األحمدي.
وطال����ب احلضور وزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل واملسؤولني 
مبؤسس����ة البت����رول الكويتية بضرورة 
االستجابة للمطالب العمالية التي مت تأكيدها 
من قبل قيادتنا النقابية وسبق ان طالبنا 
بها تطبيقا ملبدأ املساواة فيما بني املوظفني 

مبختلف الشركات.
واكد قيادات احلركة النقابية النفطية 
املتمثلة في رئيس االحتاد ورؤساء النقابات 
النفطية الدعم املتواصل من قبل زمالئنا 
رؤساء النقابات والنقابيني على تسخير 
النفطي  القط����اع  اجلهود خلدم����ة عمال 
وحركتن����ا النقابية، تأكي����دا على أواصر 
التفاهم والتقارب في جميع األزمات والذي 
ملسناه من توحيد للصفوف والكلمة في مثل 
هذه املواقف إمنا سيثمر عن نيل حقوقنا 
العمالية التي سيكون لنا املوقف اجلدي 
إزاءها، وسنستخدم كل السبل املتاحة لنا 

لنيلها كاملة.

مراد: نقدر جهود السفارة الكويتية ووزارة الثقافة في ترسيخ العالقات بين البلدينرؤساء نقابات القطاع النفطي: اجتماعنا النقابي أثمر خطة عمل قادمة لتحقيق المطالب العمالية

الياس مرادعلي القيم

دار اآلثار االسالمية أقامت محاضرة حول شغف المغول بالطبيعة
اقامت دار اآلثار االسالمية محاضرة حول شغف أباطرة املغول الكبير 

بالطبيعة للبروفيسور اسوك كومار داس.
وقالت الدار في بيان صحافي ان محاضرة »تصوير الطبيعة في الهند 
املغولية: العالم السحري لألس���تاذ منصور« التي قدمها رئيس اللجنة 
التأسيسية ألصدقاء الدار بدر البعيجان تناولت شغف أباطرة املغول الكبير 

بالطبيعة وحرصهم على قيام الفنانني في عصرهم بتصوير مظاهر جمال 
الطبيعة خاصة في عصر األباطرة »بابور« و»جهاجنير« و»أكبر«.

وبينت ان احملاضرة عرضت ابداعات الفنان منصور وستناقش مظاهر 
تفوقه وبالتالي حصوله على أعلى وسام وأعظم ثقة من االمبراطور الذي 

تولى تشجيعه ورعايته.


