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سامي الرشيد متوسطا العاملني باملستشفى

سامي الرشيد مكرما مدير املستشفى د.عماد العوضي

الرشيد: تهيئة جميع الظروف والمستلزمات لتمكين 
مستشفى األحمدي من أداء دوره على الوجه األمثل

احتفلت ش����ركة نفط الكويت بالذكرى اخلمسني 
الفتتاح مستشفى األحمدي التابع لها، وأقامت حفال 
رمزيا حضره عدد كبير من مسؤولي وموظفي الشركة 
واملستشفى، تقدمهم رئيس مجلس االدارة والعضو 

املنتدب سامي الرشيد.
وألقى الرش����يد كلمة باملناسبة أشار فيها إلى أن 
االحتفال بهذه الذكرى جاء متزامنا مع مرور خمسة 
وس����بعني عاما على تأسيس ش����ركة نفط الكويت، 
منوها بعراقة مستش����فى األحمدي بوصفه مؤسسة 
صحية رائدة، جاء افتتاحها في العام 1960 ليش����كل 
اضافة مهمة الى اخلدمات العالجية املتوافرة في البالد 
في ذلك الوقت«. واضاف قائال ان »مس����يرة النجاح 
التي حققها املستش����فى لم تك����ن وليدة الصدفة، بل 
كانت ثمرة حرص الشركة على تهيئة جميع الظروف 
واملستلزمات الكفيلة بتمكينه من اداء دوره على الوجه 
األمثل، وعبر اهتمامها الدائم برفده بنخبة من الكوادر 
البش����رية الكفؤة واملدربة، والت����ي أجادت في تأدية 
مهامها، وجنحت في رسم صورة مشرقة ملا يجب ان 

تكون عليه العالقة بني الطبيب واملريض«.
من جانبه، قال نائب العضو املنتدب للش����ؤون 
االدارية واملالية في الشركة خالد اخلميس ان االجنازات 
التي حتققت على أرض الواقع تتحدث عن نفس����ها، 
وتوضح الى أي مدى متكن مستش����فى االحمدي من 
تقدمي خدماته املتفوقة ملوظفي الش����ركة خصوصا، 

وملوظفي القطاع النفطي بشكل عام.
بدوره، عبر مدير مستش����في األحم����دي د.عماد 
العوضي عن شكره جلميع العاملني في املستشفى، 
مؤك����دا ان تفانيهم في أداء مهامه����م، وعملهم بروح 
الفريق الواحد، هما الركيزة االساسية التي يحافظ 

من خاللها املستشفى على مكانته ومتيزه.
يذكر انه مت افتتاح مستشفى االحمدي في ابريل 
1960، وسمي آنذاك مبستش����فى »ساوثويل«، وفاء 
لذك����رى فيليب س����اوثويل اول رئيس مجلس ادارة 
ش����ركة نفط الكويت بعد تأسيس����ها، وذلك قبل ان 
يتم تغيير التس����مية الحقا، ليحمل املستشفى اسم 

مدينة األحمدي.

»نفط الكويت« احتفلت بالذكرى الخمسين الفتتاح مستشفى األحمدي العسكر يدعو »النفط« لاللتزام بتحويل المكافأة 
التشجيعية للعاملين بالخفجي شهريًا

أكد رئي����س مجلس ادارة نقابة 
العاملني بالشركة الكويتية لنفط 
اخلليج فالح العسكر أن تأخر صرف 
املكافأة التش����جيعية التي تصرف 
شهريا للعاملني باخلفجي بات غير 
مبرر من قبل مسؤولي وزارة النفط. 
وبني ان قرار مجلس الوزراء املوقر 
والتاريخي بش����أن صرف املكافأة 
التش����جيعية للعاملني الكويتيني 
التابعني للش����ركة الكويتية لنفط 
اخللي����ج باخلفجي كان الهدف منه 
احملافظة على التواجد الكويتي غالي 

الثمن في جزء من األرض التي متلك فيها الكويت نصف 
املشاع من الثروات الطبيعية للنفط والغاز والتي أكد 
الدستور وجوب احملافظة عليها وبذل قصارى اجلهد 
في سبيل حتقيق ذلك الهدف الوطني. وقال العسكر 
ان����ه ورد الى النقابة الكثير من ش����كاوى املوظفني 

الكويتي����ني العامل����ني بالعمليات 
املشتركة باخلفجي نتيجة لتكرار 
تأخر وزارة النفط في اآلونة األخيرة 
في صرف املكافأة التشجيعية، وعدم 
صرفها في وقت ثابت من كل شهر 
بشكل غير مبرر، فتارة يتم الصرف 
في الشهر التالي لشهر االستحقاق، 
وتارة أخرى يت����م جتميع املكافأة 
لشهرين وكان آخرها شهر رمضان 
املبارك، وت����ارة ثالثة يتم صرفها 
لبعض البن����وك دون األخرى دون 
مراعاة لظروف املوظف املعيشية 
مما أربك املوظفني املستحقني للمكافأة ومنهم أصحاب 
أسر كبيرة أو ملتزمون بأقساط كثيرة أو متواجدون 
خارج البالد بهدف الدراس����ة وغيرها من الظروف 
املعيشية، مطالبا بضرورة االلتزام بالتحويل بشكل 

شهري ودون تأخير.

فالح العسكر


