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الحسينان لصرف مكافآت »النجاح« 
لموظفي »ناقالت النفط الكويتية«

ص���رح أم���ن س���ر نقابة 
العامل���ن في ش���ركة ناقالت 
النفط الكويتية بدر احلسينان 
ان الشركات النفطية الزميلة 
س���اهمت في رفع املعاناة عن 
العامل���ن لديها للتخفيف من 
أعبائهم املعيشية ولرفع احلرج 
واملشقة عنهم وقامت مبنحهم 
مكافآت وعالوات مالية بديلة 
حينما حرمتهم املؤسسة من 
صرف مكافأة املشاركة بالنجاح 

لهم.
وأثنى احلسينان على هذا 
الش���ركات  املميز لهذه  الدور 
م���ع عامليه��ا، مضيفا: ان دل 
هذا االمر على شيء فإمنا يدل 
على م�����دى اهتم��ام ووع��ي 
الش���ركات  املس���ؤولن بهذه 
مبش���اكل عامليها وش���عور 
اآلخرين بهذا االهتمام يعطيهم 
مزيدا من احلماس وما يعكسه 
اثر هذا االمر بطريقة ايجابية 
على زي���ادة االنتاج وبالتالي 
زيادة املوارد املالية وما يتبع 
التي  ذلك من حتقيق االرباح 
يعود اثرها على اجلميع بالنفع 

العام.
م���ن جان���ب آخ���ر انتقد 
احلسينان موقف شركة ناقالت 
النفط الكويتية الس���لبي من 
هذا االمر حي���ث انها لم حتذ 
حذو هذه الشركات مع عامليها، 

واس���تغرب احلس���ينان من 
الس���ائ��د  الالمباالة  ش���عور 
الش���ركة  ل��دى مس�����ؤولي 
باملشاكل املادية لهؤالء العاملن 
ومعاناتهم في هذا اخلصوص 
اياهم بالتقصير لعدم  متهما 
سعيهم الدؤوب لرفع املعاناة 
عنهم في هذا الشأن، وأوضح 
ان الس���لبية في معاجلة هذا 
املوضوع كان لها عظيم االثر 
الس���لبي على نفسية هؤالء 
العاملن وس���اد شعور لدى 
اجلمي���ع بالي���أس واالحباط 
ي���رون غيرهم من  لكونه���م 
زمالئهم محل اهتمام رؤسائهم 
وه���م يعان���ون وحدهم دون 
مساعدة ومعونة مسؤوليهم 
في حل هذا املوضوع، وحذر 

احلسينان من هذا االمر ملا له من 
دالالت سلبية تضر باملصلحة 

العامة للجميع.
واختتم احلسينان تصريحه 
متس���ائال في هذا الشأن: هل 
لك�����ون ش���ركتن��ا ادرج��ت 
امل��راد  الش���رك��ات  ضم�����ن 
تخصيصه��ا ف��ي املس���تقبل 
اثر س���لبي على فق���د اهتمام 
املسؤولن بالش���ركة ملشاكل 
العاملن لديها واهمها واخصها 
املشاكل املادية؟ وهل االقتداء 
الزميلة  النفطية  بالش���ركات 
يكون في احلاالت التي تكون 

ضد املوظف فقط؟
وفي اخلتام طالب احلسينان 
مسؤولي الشركة باملساهمة في 
حل معاناة العاملن بالشركة 
مبنحهم مكافآت وعالوات مالية 
نتيجة حرمان املؤسسة لهم من 
صرف مكافأة املشاركة بالنجاح 
وان حتذو الشركة في ذلك حذو 
الشركات النفطية الزميلة الن 
جميع شركات القطاع النفطية 
تخضع لهيمنة وادارة املؤسسة 
وعم���ال باالتف���اق املوقع في 
عام 2003 والذي مبوجبه مت 
توحيد املنح واملزايا على جميع 
العاملن بالقطاع النفطي مما 
يتعن معه واحلال كذلك صرف 
املكاف���آت واملنح لعمال  هذه 

الشركة.

لرفع المعاناة عنهم أسوة بالشركات الزميلة

 بدر احلسينان 

»األنباء« تشارك »غراس« في توعية الشباب 
بأخطار المخدرات والوقاية منها

المبارك استقبل رئيس وأعضاء مجلس »التمريض«

أكدت »األنباء« ان الدعم االعالمي الذي تقدمه 
ملشروع غراس التوعوي جاء نتيجة إميان اجلريدة 
بالدور الفعال الذي يقوم به غراس في الوقاية من 
انتشار املخدرات واجلرمية في الكويت واملنطقة 
العربية ومنطقة الشرق األوسط، األمر الذي دعاها 
الى االستمرار في التعاون مع هذا املشروع الوطني 
الكبير، موضحة ان املشاركة في جميع املشاريع 
التنموية التي تهدف الى رقي وتقدم املجتمعات 
تعد واجبا وطنيا ومس���ؤولية اجتماعية كبيرة 

البد ان نشعر بها جتاه شبابنا وابنائنا.
وأوضحت »األنب���اء« ان الهدف من تأكيد هذا 
الدعم واس���تمرار التعاون بن »األنباء« وغراس 
جاء من أجل تعميم فكرة غراس على املستوين 
احمللي واالقليمي، والس���عي دائما الى مساعدته 
وحثه على تقدمي املزيد، ألن الش���باب اليوم في 
حاجة ماس���ة الى هذا املش���روع الذي يتمثل في 
املتابعة والتوجيه في ظل ظروف التقدم االلكتروني 
املتسارع واملتطور دائما األمر الذي جعل شبابنا 
عرضة للكثير م���ن االفكار واملعتقدات والعادات 
الغريبة واملغلوطة في حالة وقوعهم في االستخدام 

السلبي لهذا التطور.
وأضاف���ت »األنباء« ان مش���روع غراس يعد 

منوذجا من النماذج الساطعة في الدول العربية 
من الناحية االعالمية والتوعوية في مجال الوقاية 
من مخاطر املخدرات، وان املشروع ساهم في حث 
الشباب على االبتعاد عن التقليد األعمى للغرب 
واملجتمعات التي يسودها االنحالل، مستبدال هذه 
االفكار بغرس العادات والتقاليد والقيم السليمة 
التي من شأنها توجيه الش���باب نحو احملافظة 
على شخوصهم وانفس���هم والتي يترتب عليها 
احملافظة على مستقبلهم ومستقبل املجتمع الذي 

يعيشون فيه.
وختمت »األنباء« بأنها حترص على املساهمة 
املجتمعية في املشاريع التنموية كافة، والوقوف 
جنبا الى جنب مع مؤسسات املجتمع للمساهمة 
في البناء والتنمية، واملش���اركة في تطوير مثل 
هذه املشاريع وتشجيعها على تنظيم املزيد من 
االنشطة التي تهدف الى وقاية الشباب وحمايتهم 
م���ن خطر املخدرات، الفتة الى ان هذا العمل يعد 
مس���ؤولية وواجبا اجتماعيا على كل فرد داخل 
املجتمع جتاه وطنه، واملساهمة في تقدمه وتطوره 
واحملافظة على ثرواته البشرية وجميع املقدرات 
األخرى التي قد تس���تنفد بسبب خطر املخدرات 

الذي يهلك احلرث والنسل في املجتمع.

استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك امس رئيس وأعضاء 

مجلس جمعية التمريض الكويتية.
ومت خ���الل اللقاء تب���ادل األحاديث الودية 

ومناقشة املواضيع التي تخص الهيئة التمريضية 
حيث مت االستماع الى ارش���ادات وتوجيهات 
الش���يخ جابر املبارك ملا في���ه مصلحة الوطن 

واملواطن.

في إطار الدعم اإلعالمي لحملة مشروع غراس الجديدة

.. وسموه مستقبال د.بدر الشريعان

الشيخ جابر املبارك مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التمريض

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ احمد الفهد

جانب لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو بحضور الوفد املرافق

رئيس جمهورية غيانا التعاونية بهارات جاغديو مصافحا الوفد املرافق لسمو رئيس الوزراء ويبدو خالد اجلاراهلل ود.رشا الصباح

الشيخ د.محمد الصباح متفقدا مشروع إعادة تأهيل مياه الشرب في سانتياغو دي كوبا

سمو الشيخ ناصر احملمد مصافحا مودعيه في مطار خوسيه مارتي

ولي العهد 
استقبل

الفهد والشريعان
استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف صباح امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 

الشيخ احمد الفهد.
كما استقبل سموه في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس وزير 

الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان.

المحمد سّلم كاسترو رسالة خطية من صاحب السمو
تتعلق بسبل تعزيز العالقات الثنائية في شتى المجاالت

زي�ارة رئيس ال�وزراء إلى كوبا توج�ت بتوقيع مذكرة تفاه�م واتفاق للتعاون
 وسموه وصل إلى غيانا التعاونية ويبحث مع رئيسها اليوم القضايا اإلقليمية والدولية

محمد الصباح تفّقد مشروعًا للمياه في سانتياغو
اجتمع مع وزير خارجية كوبا وتلقى رسالة خطية من نظيره في دوقية لوكسمبورغ

هافانا � كونا: اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح في العاصم���ة الكوبية الى وزير خارجية 
جمهورية كوبا برونو رودريغز. وجرى خالل االجتماع استعراض 
العالقات الثنائية ب���ن البلدين الصديقن اضافة الى بحث القضايا 
الدولية واالقليمية ذات االهتمام املشترك وسبل التنسيق بن البلدين 
جتاهها. هذا وقام الش���يخ د.محمد الصب���اح بعد ظهر امس بزيارة 
تفقدية ملشروع إعادة تأهيل نظام مياه الشرب في مدينة سانتياغو 

دي كوبا جنوب العاصمة هافانا.
واستمع من القائمن على املشروع الى سير العمل فيه واملراحل 

التي مت اجنازها اضافة الى فوائد املشروع لقاطني املدينة.
جتدر االشارة الى ان املشروع يهدف الى رفع كفاءة شبكات املياه 
وحتسن خدمات توفير املياه في مدينة سانتياغو دي كوبا عن طريق 

اعادة تأهيل منشآت وشبكات املياه في املدينة املذكورة.
وكان الصندوق الكويتي للتنمي���ة االقتصادية العربية قد وقع 
على اتفاقية قرض مع بنك كوبا اخلارجي في يوليو عام 2003 قدم 
الصندوق مبقتضاها قرضا مق���داره ثالثة مالين ومائة ألف دينار 
)ما يعادل 10.7 مليون دوالر( يخصص لالسهام في متويل املشروع 

املذكور.
من جهة أخرى، تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير خارجية دوقية لوكسمبورغ جون اسيلبورن تتعلق بالعالقات 

الثنائية بن البلدين وبحث سبل تطويرها.

جورج تاون � كونا: وصل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد امس 
الى عاصمة جمهوري���ة غيانا التعاونية 
� جورج تاون وه���ي احملطة الرابعة في 
جولته على عدد من دول أميركا الالتينية 

والكاريبي.
وكان في مقدمة مس���تقبلي س���موه 
والوفد املرافق لدى وصوله املطار رئيس 
اجلمهوري���ة بهارات جاغدي���و وأعضاء 
احلكومة وسفيرنا لدى البرازيل واحملال 
ل���دى غيان���ا التعاونية وع���دد من كبار 

املسؤولن في اجلمهورية.
وجرى لسموه استقبال رسمي حافل 

عزف خالله الس���الم الوطن���ي للكويت 
واجلمهوري جلمهورية غيانا التعاونية.

ومن املقرر أن يجري سمو رئيس مجلس 
الوزراء اليوم مباحثات رسمية في بيت 
الش���عب مع رئي���س اجلمهورية تتناول 
العالقات الثنائية بن البلدين الصديقن 
وسبل تعزيزها وتطويرها في شتي املجاالت 
اضافة إلى بحث القضايا الدولية واإلقليمية 

ذات االهتمام املشترك.
وكان س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الش���يخ ناص���ر احملمد ق���د اختتم امس 
زيارته الرسمية التي استغرقت عدة أيام 
الى جمهورية كوبا الصديقة متوجها إلى 

جمهورية غيانا التعاونية محطته الرابعة 
في جولته على عدد من دول أميركا الالتينية 

والكاريبي.
وكان ف���ي وداع س���موه عل���ى أرض 
مطار خوسيه مارتي الدولي نائب وزير 
اخلارجي���ة مارك���وس رودريغس وعدد 
من كبار املسؤولن في احلكومة الكوبية 
ومندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة واحملال 

لدى كوبا السفير منصور العتيبي.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع 
مع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو ونقل له 
رسالة خطية من صاحب السمو األمير تتناول 
البلدين الصديقن  ب���ن  الثنائية  العالقات 

وسبل تعزيزها في شتى املجاالت ومبا يخدم 
مصالح البلدين والشعبن الصديقن.

كما أجرى سموه وبحضور أعضاء الوفد 
الرسمي مباحثات مع النائب األول لرئيس 
مجلس الدولة وال���وزراء خوزيه رامون 
ماكادو فنتيورا في قصر الثورة وتناولت 
القضايا الثنائية ذات االهتمام املش���ترك 
وسبل تطويرها إضافة إلى القضايا الدولية 

واإلقليمية وموقف البلدين جتاهها.
وتوجت زيارة س���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء بالتوقيع على مذكرة تفاهم بن 
وزارتي خارجية البلدين واتفاقية للتعاون 

الثقافي وأخرى للتعاون التجاري.

الكويت هنأت كولومبيا بعيدها
بع���ث صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس الف���ارو اوريبا فيلز 
رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
العيد الوطني لبالده،  مبناس���بة 
متمني���ا س���موه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
كم���ا بعث س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتن.


