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في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي في األول من مايو

اتحاد عمال الكويت: مصرون على المساواة
 بين فئات الموظفين.. ولو اضطررنا لالعتصام واإلضراب

العجمي: الحركة العمالية بالكويت تحتل مكانة عالية ومرموقة
قال رئيس احت���اد نقابات العاملني بالقط���اع احلكومي فهاد 
العجمي في تصريح صحافي: مبناسبة األول من مايو واحتفال 
عمال العالم بهذه املناس���بة الغالية: يجب أال ننسى دور العمال 
الكبير في بناء األوطان وتشييد حضارات األمم على مر العصور، 
فإن الطبقة العاملة كان واليزال يقع عليها العبء األكبر في نهضة 

وتقدم تلك املجتمعات وهي حتقق لها الرخاء واالزدهار.
وأضاف: ان الطبقة العاملة في كل دول العالم تكون محل رعاية 
واهتمام وتقوم الدول بتحقيق االستقرار لهذه الفئة من خالل توفير 
االمتيازات لهم س���واء كانت مادية او معنوية، وذلك ملساعدتهم 
على حتقيق املزيد من الب���ذل والعطاء لبناء مجتمعاتهم، وكان 
من الطبيعي ان تهتم تلك الدول وخاصة املتحضرة منها بقضايا 
وهموم العمال وتضع مصاحلهم املعيش���ية دائما نصب أعينها 

وتوفير احلياة الكرمية لهم وإعطاؤهم املزيد من االستقرار النفسي واملعنوي.
وزاد بأن الدول وعلى مختلف توجهاته���ا قد دأبت على تقدير العمل والعمال 
وكان م���ن أهم مظاهر هذا التقدير جعل األول من ماي���و عطلة للعمال في العالم 

يحتفلون به وأصبح عنوانا للطبقات العاملة على مر العصور 
ودافعا لهم لبذل اجلهد والعطاء في أداء أعمالهم.

وأكد العجمي ان الكويت تتمت���ع احلركة العمالية فيها بقدر 
كبير من علو املكانة وأصبحت حتتل مكانة مرموقة بني زميالتها 
من الدول العربية والصديقة وكل الدول األخرى، حيث حصلت 
على العديد من املكاس���ب النقابية في أوقات قياسية وكان لذلك 
أثره الواضح على نهضة مجتمعنا وتقدمه، حيث حققت حركتنا 
النقابية إجنازات عديدة على مختلف األصعدة احمللية واإلقليمية 
والدولي���ة وتفاعلت مع قضايا الوطن وكان���ت صوتا عاليا في 
جمي���ع احملافل العربية والدولية.وزاد بأن���ه ملا كانت كل الدول 
على اخت���الف أنظمتها االقتصادي���ة واالجتماعية حترص على 
تقدير العمل والعمال وكان س���بيلها في ذلك تخصيص يوم في 
السنة يحتفل فيه العامل تقديرا جلهوده وتعبيرا عن دوره في بناء نهضة بلده، 
لذلك فنحن نطالب بضرورة تكرمي العمال في هذا اليوم، حيث سيكون حافزا لهم 

ملزيد من العطاء.

أص����در االحتاد الع����ام لعمال 
الكويت بيانا مبناسبة يوم العمال 
العامل����ي في األول م����ن مايو جاء 
فيه: مرة أخرى تطل علينا ذكرى 
األول من مايو، يوم العمال العاملي، 
والكويت تواجه مش����روعا كبيرا 
وخطيرا يجري العمل على محاولة 
متريره عن طريق مجلس األمة، وهو 
مشروع التغيير اجلذري للنظام 
االقتصادي الكويتي، والعبور من 
نظام التعاون بني القطاعني العام 
واخلاص مع احلفاظ على ملكية 
الدولة للمرافق العامة واخلدمات 
االجتماعية، وهو النظام الذي كرسه 
دستور الكويت في جوهر فلسفته 
االقتصادية واالجتماعية، إلى نظام 
هيمنة وسيطرة رأس املال اخلاص 
على جميع ثروات ومقدرات البالد 
الطبيعي����ة واخلدماتية ومرافقها 
احليوية، مبا فيها الثروة النفطية، 
وهي العصب االساسي القتصادنا 
الكويتي، والثروة البشرية التي هي 
األغنى واالثمن من أي شيء آخر 
في املجتمع.انه نفس النظام الذي 
تعاني منه اش����د املعاناة الطبقة 
العاملة والفئات الشعبية الكادحة 
وذوو الدخل احملدود واملتوس����ط 
في البلدان الرأس����مالية املتطورة 
صناعيا، وخير دليل على ذلك كثرة 
االضرابات واملظاهرات واالعتصامات 
املتكررة التي تعم هذه البلدان في 
مختلف انحاء العالم، من اجل زيادة 
الرواتب واالجور، وحتسني شروط 
العمل واملعيشة، وتعزيز اخلدمات 

الصحي����ة واالجتماعية، وغيرها 
العديد من املطالب، هو نفس النظام 
الذي ترزح حتته ايضا ش����عوب 
بلدان العالم االق����ل تطورا، التي 
الفقر واالهمال وسوء  تعاني من 
اخلدمات الصحي����ة والتعليمية، 
العامة لهذه  املديوني����ة  وارتفاع 
الدول، وغيرها العديد من اآلفات 

االجتماعية األخرى.
ومن جهة أخرى جند احلكومة 
ومجل����س اخلدم����ة املدني����ة يقر 
الكوادر للموظف����ني بصورة غير 
عادلة ويكيل مبكيالني في صرف 
الذي  العالوات واملكاف����آت، األمر 
يخلق جوا م����ن البلبلة والتفرقة 
بني صفوف املوظفني ويهدد وحدتهم 
وعملهم املشترك من اجل مطالبهم 

احملقة.
النقابية هذا  وتواجه احلركة 
األمر بإصرار على املساواة وعدم 
التمييز بني فئات املوظفني، وتؤكد 
استعدادها خلوض معركة واسعة 
من اجل حتقيق هذا الهدف، حتى 
ولو اضطرت الى استخدام جميع 
القانونية، مب����ا فيها  الوس����ائل 

االعتصام واالضراب.
ان من اهم االولويات املطلوبة 
من مجلس األمة، ونواب األمة، وهم 
ممثلو الشعب حتت قبة البرملان، 
ان ميتنعوا عن اقرار قانون تنظيم 
برام����ج وعملي����ات التخصيص، 
الوطنية  ويتحملوا مسؤولياتهم 
والدستورية في التصدي ملن يحاول 
اقرار قانون مخالف للدستور. كما 

ندعو اعضاء املجلس جميعا التخاذ 
املوقف املشرف الذي يتطلع اليه 
الكويتي  وينتظره منهم الشعب 
جتاه ه����ذا القان����ون بالذات، ألن 
املسألة تتعلق مبصيره ومستقبله، 
ومبصير ومستقبل الوطن بصورة 

عامة.
ونطالب احلكومة بوقف عمليات 
اخلصخصة التي اثبتت التجارب 
الس����ابقة فش����لها في دفع عملية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لبالدنا الى االمام، فضال عما تركته 
من آثار سلبية وانعكاسات خطيرة 
على الشعب الكويتي عامة، وعلى 
العمالة الوطني����ة الكويتية على 

وجه اخلصوص.
الع����ام لعم����ال  ان االحت����اد 
الكويت يعتبر ان البديل االفضل 
للتخصيص في مواجهة انعكاسات 
االزم����ة االقتصادية الكبيرة التي 

تعصف بالعالم في هذه االيام، هو 
دعم وتطوير القطاع العام، وتفعيل 
دوره واعطاؤه موقعا رئيسيا في 
االقتصاد الوطني، وحتصينه عن 
طريق توظي����ف الفوائض املالية 
وضخها في املشاريع املنتجة االكثر 
ربحا وجدوى اقتصادية، واحلفاظ 
على املال العام، ومكافحة الفساد 
االداري، ودع����م العمالة الوطنية 
وتطوير قدراتها وكفاءاتها الفنية 

واملهنية.
ان االحتاد العام لعمال الكويت 
يعتبر ان عملية التنمية االقتصادية 
البالد تتطلب  ف����ي  واالجتماعية 
تضاف����ر جميع اجله����ود البناءة 
واملخلصة من اجل امتامها بنجاح. 
واالحتاد العام هو شريك اساسي 
وفعال في هذه العملية، حيث انه 
ميثل الشريحة االوسع في املجتمع 
الكويتي من العمال واملوظفني وذوي 
الدخل احملدود  واملتوسط، وهي 
الفئات الكادحة التي على اكتافها 
تقوم عملية التنمية وعليها يعتمد 
جناحها.وفي خضم هذه االزمات 
السياسية والتحديات االقتصادية 
واالجتماعية والتنظيمية، البد لنا 
في ه����ذه الذكرى العمالية املهمة، 
التأكيد  الوطنية والدولي����ة، من 
مجددا على الوالء الوطني الثابت 
والراسخ للحركة النقابية، ممثلة 
باالحت����اد العام لعم����ال الكويت، 
وكافة االحتادات املهنية والنقابات 
في القطاعني احلكومي والنفطي، 
وف����ي القط����اع اخل����اص، وعلى 

ثقتها بالقيادة السياس����ية للبالد 
التي تتمتع باحلكمة والش����جاعة 
والتجربة والكفاءة العالية، ودعم 
الالمحدود لهذه  النقابية  احلركة 
القيادة من أجل متابعة مس����يرة 

تطور وتقدم الكويت وشعبها.
ويستغل االحتاد العام لعمال 
الكويت هذه املناسبة ليؤكد ايضا 
متسكه باملطالب العمالية، املزمنة 
واملستجدة على السواء، واستمراره 
في بذل املساعي املتواصلة من اجل 
حتقيقه����ا، وف����ي مقدمتها مطلب 
االعتراف باالول م����ن مايو يوما 
الكويتية، اسوة  العاملة  للطبقة 
العال����م املتحضر،  بجميع بلدان 
واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة 
االجر.وبهذه املناس����بة السعيدة، 
يسر االحتاد العام لعمال الكويت 
ان يتق����دم بالتهان����ي احلارة من 
جمي����ع النقابيني، وجميع العمال 
واملوظفني، كويتي����ني ووافدين، 
القطاعات  العاملني في مختل����ف 
واملرافق االقتصادية في الكويت، 
وفي مختلف امله����ن والصناعات 
والوظائف، راجيا من اهلل تعالى 
ان يعيد هذه الذكرى عليهم جميعا 
وعلى طبقتن����ا العاملة وحركتنا 
النقابية باخلير والسعادة، وعلى 
بالدنا باالمن واالستقرار االقتصادي 

واالجتماعي.
� عاش����ت الكويت ح����رة ابية 

مزدهرة.
� عاشت الطبقة العاملة وحركتها 

النقابية.

سالم شبيب العجمي
يوسف احلجي

املتحدثات في مؤمتر جلنة املرأة املهنية بشركة نفط الكويت

استخدام احدث التقنيات في العناية باالسنان

..وبعد استخدامها Lumineers االسنان قبل استخدام تقنية لقطة جماعية للمشاركات

غالف الكتاب د.عصام الفليج

فهاد العجمي

كتاب من 123 صفحة أعده الفليج وقّدمه الحجي

»فلسطين في كلمات سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح«

 ليلى الشافعي
»فلسطين في كلمات سمو األمير الراحل 
الش��يخ جابر األحمد الجابر الصباح« كتاب 
من تقديم رئيس الهيئة اإلس��المية العالمية 
يوسف الحجي ومن إعداد د.عصام الفليج 
يتكون من 123 صفحة يبين فيه الحجي ان 
سمو األمير الراحل كان من أشد المناصرين 
لقضية فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني 
الغاشم، مش��يرا الى قوله � رحمه اهلل: »إن 
أعظم إنجاز استطاعت االنتفاضة الفلسطينية 
بصمودها ان تحققه هو انها سلطت أصدق 
األضواء أمام الرأي العام العالمي على خرافة 
التقدمية اإلسرائيلية وديموقراطيتها وأكدت 
الهوية الفلس��طينية ف��وق أرضها وبأيدي 
أبنائه��ا« وقوله: »إنها هوية أقوى من القهر 
وتستعصي على الشتات والذوبان فيها طهارة 
القدس وصالبة الصخرة المش��رفة وهدى 

المرسلين«.
يتناول الكتاب كلمة سمو األمير الراحل في 
مجلس األمة بعد تعيينه وليا للعهد ورئيسا 
لمجلس الوزراء 2 يونيو 1966، وكلمته بعد 
انقضاء فترة الحداد الرس��مي لوفاة األمير 
الراحل الش��يخ صباح السالم رحمه اهلل في 

14 فبراير 1978.
ثم يعرض الكتاب كلمات لس��مو األمير 
الراحل في عدة مناس��بات منها بداية القرن 
الخامس عشر الهجري في 8 نوفمبر 1980 
وكلمته في افتتاح ندوة »حقوق اإلنس��ان 

في اإلس��الم« في 9 ديس��مبر 1980، ومن 
كلمات سموه رحمه اهلل في الجلسة األولى 
لمؤتمر القمة الثالث لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 
بالطائف ف��ي 26 يناير 1981، وفي العش��ر 
األواخ��ر من رمضان المبارك في 23 يوليو 
1981، ث��م ينتقل ليعرض كلماته � رحمه اهلل 
� في العش��ر األواخر من رمضان المبارك 
في 12 يوليو 1982 والكلمات والتصريحات 
جمعها د.عصام الفليج لألمير الراحل جابر 
الخير الشيخ جابر األحمد والتي تصب في 
خانة الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية 
والفلسطينيين، ثم عرض كلمته في افتتاح دور 
االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 
الخامس لمجل��س األمة في 5 أكتوبر 1982، 
وكلمته لدول حركة عدم االنحياز في نيودلهي 
بالهند في 8 مارس 1983 ثم كلمته في العشر 
األواخر من ش��هر رمض��ان المبارك في 6 
يولي��و 1983 بعدها كلمته ف��ي افتتاح دور 
االنعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي 
الخام��س لمجلس األمة في 23 أكتوبر 1984 
وهكذا اس��تمر في ع��رض 36 كلمة اخرى 
ألقاها � رحمه اهلل � في عدة مناسبات وكل 
كلمة موثقة بالص��ور الت��ي تعبر عن هذه 
المناسبة، وق��د ش��ارك في رعاية طباعة 
هذا الكتاب الهيئ��ة الخي��ري��ة اإلسالمية 
العالمي��ة ولجنة فلسطين الخيرية، ولجنة 
الرحمة جمعية اإلصالح االجتماعي ومؤسسة 

القدس الدولية.

عقدت جلنة املرأة املهنية بشركة 
نفط الكويت مؤمترها الثاني للعام 
2010 مبشاركة أكثر من 200 موظفة 
وعدد م����ن الضيوف، حيث قدمت 
خالله ش����خصيات نسائية رائدة 
متث����ل جهات عاملية سلس����لة من 
احملاضرات بعنوان »مقومات القيادة 
الناجحة للنساء العامالت في القطاع 
النفطي«.ويع����د املؤمتر جزءا من 
مبادرة تأسيس اللجنة التي أطلقت 
عام 2009 به����دف تعزيز الكفاءة 
املهنية للنساء العامالت في الشركة 
وخصوصا في املج����االت الفنية 
واإلدارية. ويهدف املؤمتر بدرجة 

أساسية إلى تعريف العامالت بنماذج 
نسائية ناجحة في العالم لالستفادة 
من خبراتهن وأفكارهن.وأتاح املؤمتر 
الفرصة لقيادات نسائية للتحدث 
مباشرة إلى احلضور والرد على 
أسئلتهن املختلفة.وبهذه املناسبة، 
ألقت نائبة العضو املنتدب لشمال 
الكويت ورئيس����ة اللجنة واملدير 
اإلقليمي جلمعية مهندسي البترول 
للشرق األوس����ط وشمال افريقيا 
والهند حسنية هاشم كلمة ترحيبية 
عبرت فيها عن أملها بأن يس����اهم 
املؤمتر في تبادل األفكار واخلبرات 
لصالح القط����اع النفطي ككل.كان 

من بني املتحدث����ات كل من مديرة 
الغاز في شركة تنمية نفط عمان 
عبلة الريامي، ومديرة إدارة املساندة 
وأساليب مراقبة املشاريع بشركة 
أرامكو نبيلة التونس����ي ومديرة 
التعاون اخلارجي لشركة إكسون 
موبيل بينار يلم����از، فيما أدارت 
اجللس����ة مديرة تطوير احلقول 
جلنوب وش����رق الكويت بشركة 
نفط الكويت بدرية عبدالرحمن.هذا، 
ومتيزت النقاشات باحليوية، حيث 
طرح احلضور أسئلة متنوعة عن 
التحديات املتعلقة باملسائل القيادية 

للنساء في القطاع النفطي.  

تحدث عن تقنية الـ Lumineers المستحدثة في عالم تجميل األسنانبمشاركة أكثر من 200 موظفة وعدد من الضيوف

لجنة المرأة المهنية في »نفط الكويت«
عقدت مؤتمرها الثاني لعام 2010

نصر: القشور التجميلية الحديثة لألسنان توفر ابتسامة ساحرة
زينب أبو سيدو

لم يخطئ من قال ان االبتسامة مفتاح ذهبي 
الختراق القلوب ومد جسور التواصل بني البشر، 
وجمال األسنان يلعب دورا مهما في أناقة اإلنسان 
ويعطي انطباعا مقبوال عنه من النظرة األولى، 
فال يستطيع أي يشخص أن يعمل في مجال الفن، 
االعالم، السياسة، العالقات العامة أو التسويق 
إذا كان املظهر العام ألسنانه غير مقبول، وإال كان 
عرضة لتعليقات اآلخرين، بل ان بعض املؤسسات 
أصبحت ال تقبل بعض األش����خاص الذين لديهم 
مشاكل ظاهرة في أسنانهم كونها تدرك أن الشكل 
العام للشخص عندما يبتسم سيكون غير مقبول، 
 Lumineers ولعل ظهور قشرة السيراميك اجلديدة
والتي غير مفاهيم جمال األسنان وسحر االبتسامة 

جعلت كل من لديه مشاكل ظاهرة في الشكل العام ألسنانه يقبل عليها دون تردد.
»األنباء« التقت د.جميل سليم نصر في مستشفى السيف وكان هذا احلوار:

بداية ما التقنيات احلديثة للحصول على أسنان ناصعة البياض؟
في املاضي كنا نقوم بعملية ما يس����مى بتلبيس األسنان وكان ذلك يتطلب عملية 
»حفر« وإزالة العصب وجزء كبير من األس����نان، وإذا انكسرت بعد ذلك ال نعرف ماذا 
نفعل، إال أن جاءت القشرة اجلديدة ال� lumineers التي تشبه األظافر النسائية الصناعية 

وغيرت مفاهيم جمال األسنان.
هل هناك أنواع من القشور تلعب دورا في جتميل األسنان؟

نعم، هناك ثالثة أنواع، القش����رة التقليدية املعروفة والتي تتطلب إزالة جزء من 
األس����نان واستخدام آلة حفر وحقن التخدير وغيرها، القشرة احلديثة والتي تتطلب 
أيضا ازالة جزء بس����يط من األسنان وأخيرا ال� Lumineers والذي ال يستخدم فيها أي 
من حقن التخدير وال تسبب االحساس بأي ألم أو بروده، بل يستطيع الشخص تغيير 
ش����كل أس����نانه وتعديلها دون احلاجة إلى تقومي وبعيدا عن اإلحس����اس باأللم خالل 

جلستني متتد كل جلسة ل� 40 دقيقة خالل شهر واحد.
وماذا عن التعامل مع السوس بعد تركيب قشرة ال� Lumineers؟

من الصعب أن يحدث أي تس����وس لألسنان بعد وضع القشرة ألنها صلبة وحتمي 
األسنان، بل وحتافظ على اللثة وتهذب االبتسامة.

ما سر إطالق على من يستخدم ال� lumineers بأنه صاحب االبتسامة الهوليدية؟
ثمة أس����باب كثيرة لذلك، ال� Lumineers تستطيع من خاللها أن تلون أسنانا بأكثر 
من لون، ولكن ألن الكثير من جنوم السينما في هوليوود استعانوا بهذه القشرة في 
جتميل أسنانهم وحمايتها، السيما أن النجوم يغيرون كثيرا في أشكال أسنانهم نتيجة 
أدوارهم السينمائية، أطلق عليها هذه التسمية، ووجود هذا املنتج جعل األسنان أكثر 
صالب����ة ومنحها القدرة على مقاومة كل العوامل مثل األحماض وغيره وهذا يتم دون 

ألم أو حقن.
وما عالقة ال�  lumineers بالتقومي؟

من يس����تخدم هذا املنتج في جتميل األس����نان ال يحتاج إل����ى عمليات تقومي على 
االطالق، حيث يتم وضع قياس����ات لعالج العيوب املوجودة في الس����ن س����واء كانت 
هناك فروق بني األسنان أو بعضها أو وجود أسنان ملتوية أو بارزة أو فيها اعوجاج 
)طويلة أو قصيرة(، بل أن الكبار كثيرا ما يحرجون من عمليات التقومي فوجود هذا 

املنتج أعفاهم من احلرج.
هل تظن ان جمال الوجه يبقى منقوصا إذا لم يكلل بابتسامة ساحرة؟

هناك عالقة وثيقة بينهما، فال ميكن احلديث عن وجه جميل دون وجود ابتس����امة 
مميزة، اهل ثمة ما هو أجمل من وجه مشرق باسم؟ وال ميكن أن تنجح عمليات التجميل 
في الوجه بالتحديد دون أن يكون لتجميل األسنان حصة األسد شرط تنفيذها على يد 
طبيب أسنان، فنحن نشاهد الكثير من األشخاص يجرون عمليات جتميل لكن عندما 

يبتسمون يختلف األمر.

د.جميل سليم نصر


