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د.علي دشتي وسفير الفلبني واملديرون التنفيذيون في شركة رابطة الكويت واخلليج القابضة

»رابطة الكويت والخليج القابضة« تحتفل 
وموظفوها الفلبينيون بعيد استقاللهم الـ 112

حتت شعار »لنحتفل معا« احتفلت شركة 
رابطة الكويت واخلليج القابضة مع موظفيها 
الفلبينيني من شركاتها التابعة والزميلة بعيد 
اســـتقالل جمهورية الفلبني الـ 112، وذلك 8 
يونيو اجلاري في منتجع هيلتون الكويت، 
وأطلقت الشركة هذه املبادرة الكرمية بهدف 
تعزيز أواصر الصداقة والترابط بني موظفيها 
من مختلف اجلنسيات وتعبيرا من الشركة 
عن عظيم شـــكرها وامتنانها لكل موظفيها 
الفلبينيني ازاء دعمهم املتواصل ومساهمتهم 
الفاعلة في جناحات واجنازات الشركة على 

مدار السنوات السابقة.
وحرصا من الشـــركة على دعم العالقات 
الثنائية القوية بني البلدين، فقد دعت على 
شرف هذا االحتفال سفير الفلبني لدى الكويت 
ريكاردو اندايا ومسؤولي السفارة وموظفي 

الشركة من اجلالية الفلبينية وبحضور رئيس 
مجلس ادارة شركة رابطة الكويت واخلليج 
القابضة د.علي دشتي ومدرائها التنفيذيني.

فـــي بداية احلفـــل رحب د.علي دشـــتي 
باحلضور الكرمي مهنئا اياهم بهذه املناسبة 
الكرميـــة قائال: نحن ســـعداء لالحتفال مع 
الفلبينيني مبناسبة عيد استقالل  موظفينا 
اللحظات  الفرحة بهذه  دولتهم ومشاركتهم 

السعيدة.
وأشاد بالعالقات الثنائية القوية واملمتازة 
التـــي تتمتع بها كل مـــن الكويت والفلبني، 
كما أشاد مبستوى أداء املوظفني الفلبينيني 
ومدى مرونتهم ووالئهم والتزامهم بالتميز 
في أداء مهامهم، وأعرب عن شكره لهم على 
مســـاهمتهم القيمة في جناح اعمال شـــركة 
كي جي ال القابضة، وعن امتنانه للســـفارة 

الفلبينية لدعمها املتواصل للشركة.
في املقابل، توجه ســـفير الفلبني بكلمة 
شكر لشركة كي جي ال القابضة قائال: نثمن 
غاليا تنظيم شركة كي جي ال القابضة لهذا 
احلدث الذي يبرز عظيم اهتمامها مبسؤوليتها 
االجتماعية جتـــاه موظفيها، ويعكس مدى 
حبهـــا واحتوائها لهم وحرصها على تعزيز 
والئهم وإخالصهم لها في محاولة منها لتعميق 
مشاعر احلب والوفاء بينها وبني موظفيها، 
كما ان اهتمامها ورعايتها ودعمها ملوظفيها 
يعكس مدى انسانية الرابطة بكل ما حتمله 
الكلمة من معنى وداللة. كما أشاد بدور شركة 
كـــي جي ال القابضة فـــي توفير الكثير من 
فرص العمل للعمالة الفلبينية مما مينحهم 
اإلحساس في ذات الوقت بأنهم يعيشون في 

بلدهم الثاني الكويت.

الرشيدي: »المهندسين« ماضية في تحقيق مطالب مهندسي القطاع النفطي

مجلة »العربي« تحتفي 
بالكأس الشقراء 
في القارة السمراء

في باب »حديث الشهر« 
بعدد يونيـــو اجلاري الذي 
يحمل الرقـــم 619 من مجلة 
»العربي« اكد رئيس التحرير 
د.ســـليمان العســـكري ان 
االشـــكال السياســـية التي 
توصف بأنها دميوقراطية في 
عاملنا العربي ال متس جوهر 
الدميوقراطية كفلســـفة في 
ذهنية االفـــراد واحلكومات 
على حد سواء، كما هو شأن 
الدميوقراطية الغربية التي 
ننسخ اسمها فقط ونتجاهل 

مضمونها.
د.العســـكري  وأشـــار 
فـــي حديثه حتـــت عنوان 
الى  التخلف«  »دميوقراطية 
الهنديـــة، فيقول:  التجربة 
انها ليست هينة، فقد حولت 
الى  الدميوقراطي  املفهـــوم 
عقيـــدة وثقافـــة عامة لدى 
الفقير والغني على حد سواء، 
وأهم عوامل جناحها بزوغها 
من الشعب وقياداته احلزبية 

الشعبية.
مـــن جانب آخـــر، تقدم 
مجلـــة »العربـــي« للحدث 
العاملي االبرز في  الرياضي 
القارة السمراء »كأس العالم 
2010« مبلف مصور من اعداد 
اشرف أبواليزيد حمل عنوانا 
داال وهو »كأس شقراء لقارة 

سمراء«.
وشـــمل امللف معلومات 
تاريخية وجغرافية عن دولة 
جنوب افريقيا، التي يجري 
على أرضها ومالعبها ومدنها 
احلدث الرياضي الضخم، وعن 
زاكومي متيمة 2010، والتذاكر 
احملرمة والشاشات املجسمة، 
وجدول مباريات كأس العالم 
التي انطلقت في الساعة 16 
)بتوقيت جنـــوب افريقيا( 
اجلمعـــة 11 اجلاري مبباراة 
افريقيا واملكســـيك  جنوب 
على ســـتاد جوهانسبيرج 
باملدينة الرياضية، وتختتم 
االحد 11 يوليو املقبل بالفائز 
في املبـــاراة رقم 61 والفائز 
في املباراة رقـــم 62 والذي 
سيعانق كأس العالم. وغير 
ذلك من موضوعات رياضية 
شيقة وصور معبرة يحملها 

التحقيق.

جـــددت جمعية املهندســـني تأييدها 
وجديتها في العمل لتحقيق مطالب جميع 
املهندســـني العاملني في شركات القطاع 
النفطي، مشـــيرة الى مطالبتها السابقة 
لوزير النفط ولقيادات مؤسسة البترول 

في تعديل القرار 27 لسنة 2006.
وقـــال رئيس جلنة مهندســـي النفط 
وعضو مجلـــس ادارة اجلمعية م.محمد 
فضي الرشيدي: ان اجلمعية ومن خالل 
اللجنـــة قامت بعقد عدد من االجتماعات 
مع املعنيني في املؤسســـة وانها جددت 
طلب هذه اللقاءات مع وزير النفط ووزير 
االعالم الشـــيخ احمد العبداهلل وقيادات 
املؤسسة من اجل متابعة توصيات ورشة 

العمل التي عقدت مؤخرا في اجلمعية مع 
القطاع  العاملني في  الزمالء املهندســـني 

النفطي وشركاته.
واضاف الرشيدي ان موضوع تعديل 
القرار 27 لعام 2006 هو املطلب االساسي 
للجنة ملساواة املهندسني العاملني بالشركات 
النفطية مع زمالئهم العاملني في القطاع 
احلكومي، موضحا انه ال ميكن ان يكون 
املهندسيون العامليون في هذه الشركات 
التابعـــة للقطـــاع العام خـــارج القطاع 
احلكومي، مؤكدا ان فريـــق العمل الذي 
شكله مهندسو القطاع خالل ورشة عملهم 
األخيرة يبحث في مستجدات هذه املطالبات 
وانه مع جلنة مهندسي النفط باجلمعية 

ال يزالون ينتظرون من الوزير وقيادات 
املؤسســـة حتديد موعد لتقدمي مزيد من 
االيضاحات حول اهمية مطالبهم وحتديد 

آلية التعامل معها وسبل تنفيذها.
وجدد الرشيدي ثقة املهندسني بوزير 
النفط في اتباع اسلوب احلكمة ومعاجلة 
هذا االمر حتى ال يصبح القطاع النفطي 
من القطاعات الطاردة للكفاءات الوطنية 
التي هو في امس احلاجة لها، مشيرا الى 
تسرب الكثير من املهندسني وخاصة حديثي 

التعيني في املؤسسة وشركاتها.
واكد رئيس اللجنة ان احلوار العقالني 
واملنطقي مع املسؤولني في مؤسسة البترول 
وديوان اخلدمة املدنية هو السبيل االمثل 

لتحقيق املطالب، موضحا ان لغة احلوار 
مع قياديني من املهندسني اصعب من لغة 
احلوار بني املهندســـني اعضاء اجلمعية 
الذين يتمتعون بسقف عال من ابداء الرأي 
واملواجهة واملطالبة بحقوقهم دون دراية 
بالقضايا الفنية واالدارية والسبل القانونية 

والفنية واملوضوعية بهذه القضايا.
وخلص الرشيدي الى ان لدينا الكثير 
من االمثلة والقرارات والدراسات والكتب 
التـــي تنتظر فرصة عرضها على الوزير 
وقيادات املؤسسة والتي تؤكد احقية تبعية 
مهندسي القطاع النفطي للقطاع احلكومي، 
مضيفا ان الدعوة التي تقدمت بها اللجنة 

التزال سارية.

دعا الوزير العبداهلل إلى التجاوب لوقف التسرب الذي تشهده الشركات

محمد فضي الرشيدي

غالف العدد


