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أبورقبة: نتطلع من الرئيس التنفيذي الجديد
أن ينهض بالقطاع النفطي والعاملين فيه

قال ع����ادل ابورقبة العتيبي – 
عضو نقابة العاملني بشركة ايكويت 
للبتروكيماويات ان القطاع النفطي 
بات يترقب حاليا نبأ االعالن رسميا 
ع����ن اختيار الرئي����س التنفيذي 
اجلديد ملؤسسة البترول الكويتية 

والقطاع النفطي.
وب����ني أبورقبة ان م����ا يتوارد 
حاليا في االوس����اط احمللية عن 
اختيار فاروق الزنكي رئيسا جديدا 
ملؤسسة البترول الكويتية امنا هو 
ليس بغريب كون الزنكي ش����غل 
في مراحل سابقة مناصب قيادية 
نفطية مهمة تؤهله للترشح لهذا 

املنصب القيادي ملا يتمتع به من خبرات استغرقت 
30 عاما من العمل في القطاع النفطي.

واضاف انه من خالل االرتياح النقابي الكبير حني 
سماع نبأ اختيار الزنكي رئيسا تنفيذيا للمؤسسة 
تطلع ابورقبة من الرئيس القادم ملؤسس����ة البترول 
الكويتية ان يتبنى ويتفهم مطالب العاملني في القطاع 
النفطي والتي تبناها احتاد البترول والنقابات التابعة 
له التي تتمثل على سبيل املثال ال احلصر في الزيادات 
العامة لرواتب املوظفني وتعديل التذاكر السنوية الى 

لندن واقرار الكوادر املالية ومكافأة 
املشاركة في النجاح وعالج موظفي 
ايكويت بعد التقاعد مبستش����فى 
االحمدي وعالجهم باخلارج اسوة 
بباق����ي موظفي القط����اع وغيرها 
التي حتتاج  الكثيرة  من املطالب 
لالقرار من قبل الرئيس التنفيذي 

اجلديد.
واعرب ابورقبة عن امله ايضا 
في ان يس����ود التواف����ق فيما بني 
القيادات النفطية لتحقيق ما نصبو 
الي����ه جميعا من رفع����ة لقطاعنا 
النفطي والعامل����ني فيه وان يتم 
اشراك ممثلي العمال من احلركة 
النقابي����ة النفطية في القرارات التي تخص العاملني 
بشكل مباش����ر الضفاء التعديالت واملقترحات التي 

تصب في الصالح العام.
وختم عادل أبورقبة تصريحه باننا نترقب ونتطلع 
من قياديي القطاع النفطي في املرحلة اجلديدة القادمة 
ال����ى ان تلبي احتياجات ومطالب العاملني التي طال 
انتظارها وان تعود الثقة واحليوية البناء هذا القطاع 
الذين يعقدون اآلمال على الرئيس التنفيذي اجلديد 

في ان يبت في حقوقهم وامتيازاتهم.

أيد ترشيح الزنكي لهذا المنصب نظرًا لخبراته المميزة

عادل ابورقبة

»األشغال«: ميناء بوبيان سيضم 60 مرسى
وسيستقبل 1.8 مليون حاوية سنويًا بدءًا من 2015

»الخليج لالتصاالت« شاركت األطفال والمسنين فرحة العيد

..ومتطوعو »الهالل األحمر« عيّدوا مع نزالء الرعاية
أكد مدير إدارة املتطوعني في جمعية الهالل األحمر مس����اعد العنزي 
أهمية ادخال البهجة والسرور الى نفوس نزالء دور الرعاية االجتماعية 
في املناسبات السعيدة واألعياد وذلك الدخال روح التواصل املجتمعي 
وتعزيز ثقتهم بأنفس����هم. وقال العنزي في لقاء مع »كونا« ان اللجنة 
االجتماعية في اجلمعية وفريقا م����ن املتطوعني قاموا خالل فترة عيد 
الفطر بزيارة الى دور الرعاية االجتماعية، مؤكدا ان الزيارة كانت واجبا 
إنسانيا يجب ان نقوم به جميعا من أجل إشعارهم بأنهم مثلهم مثل أي 

مواطن آخر في املجتمع يشارك في االحتفال بعيد الفطر السعيد.
وأكد ان من أهم مظاهر ومالمح العيد واملناس����بات السعيدة حرص 
متطوعي ومتطوع����ات اجلمعية على زي����ارة دور الرعاية في محاولة 
مللء قلوبهم باحلنان وتوصيل رسالة لهم بأن اجلميع يلتفون حولهم 

كأنهم أهلهم.
وأشاد العنزي بجهود اللجنة االجتماعية في جمعية الهالل األحمر 
الكويت����ي التي نظم����ت الزيارة الى دور الرعاي����ة االجتماعية في ثاني 
أيام عيد الفطر الس����عيد لتقدمي الهدايا والعيادي لكبار السن واملعاقني 

ومشاركتهم في االحتفال بعيد الفطر.
وقال ان متطوعي ومتطوعات اجلمعية سيس����تأنفون زيارتهم الى 
مستشفى الرازي ومستشفى األطفال في مستشفى الصباح، مشيرا الى ان 
اجلمعية بادرت الى تنظيم هذا البرنامج انطالقا من التوجه االستراتيجي 

للدولة في مجال نشر ثقافة التطوع بني جميع شرائح املجتمع.
واشار الى ان الزيارات الى املستشفيات تأتي ضمن سلسلة من األنشطة 
املجتمعية في اطار اخلطة االس����تراتيجية للجمعية والتي ستس����تمر 

وتتنوع مبا يخدم املجتمع ويعزز التواصل مع شرائحه كافة.

انطالقا من إميانها بأهمية التفاعل مع جميع فئات املجتمع في املناسبات واألعياد 
السنوية، نظمت اللجنة االجتماعية في شركة »شبكة اخلليج لالتصاالت« جولة 
من الزيارات امليدانية لدور األيتام ودار رعاية املسنني، وقدمت لهم الهدايا مبناسبة 
عيد الفطر املبارك لتخلق بذلك جوا من االبتهاج واضافة االحساس بالروح العائلية 
لنزالء هذه الدور. وتأتي هذه املشاركة ضمن األنشطة التي حترص الشركة عليها 
دائما والتي تدخل ضمن اطار املس���ؤولية االجتماعية التي تؤمن بها ادارة »شبكة 
اخللي���ج لالتصاالت« وتأخذ على عاتقها تطبيقها بأفضل املقاييس كونها جزءا ال 
يتجزأ من املجتمع. وتولي اللجنة االجتماعية في الشركة االهتمام األكبر لألنشطة 
االجتماعية وتنظيم األنشطة اإلنسانية التي تهدف الى التواصل مع جميع شرائح 
املجتمع، السيما تلك التي قد ال تتمكن من املشاركة في أماكن التجمعات وذلك لظروف 
صحية أو اجتماعية، وبذلك تكون شركة شبكة اخلليج لالتصاالت قد رسخت مفهوم 

العطاء املؤسسي في املناسبات واألحداث املهمة داخل املجتمع الكويتي.
وقد أش���ادت اللجنة بإدارتي دار احلضانة العائلية ودار رعاية املسنني، مثمنة 
املجهود الكبير الذي يبذالنه في االهتمام بفئتي األيتام وكبار السن، وعلى اخلدمة 
املميزة واملس���توى الراقي لهذه الدور، باالضافة إلش���ادة اللجنة مبستوى الدعم 
املقدم من وزارات الدولة املعنية بش���ؤون هذه ال���دور والتي تعد بحق مثار فخر 

لكل كويتي.

سنة 2015.
وأفاد ب���أن املرحلة الثانية 
من املش���روع تتضمن إنشاء 
12 مرسى إضافيا لتبلغ سعة 
امليناء االجمالية 16 مرسى في 
حني تتضم���ن املرحلة الثالثة 
إنشاء 8 مراس لتبلغ سعة امليناء 

اإلجمالية 24 مرسى.
واضاف ان املرحلة الرابعة 
واألخيرة من املشروع تتضمن 
إنش���اء 36 مرس���ى لتستكمل 
املخطط الهيكلي مبيناء بحري 
رئيسي سعة 60 مرسى يكون 
محورا رئيسيا للنقل اإلقليمي 
يربط األرض بالبحر بوسائط 
نقل متعددة كالطرق السريعة 
والسكك احلديدية ويعزز مكانة 
الكويت كمركز تنافسي للنشاط 

االقتصادي االقليمي.

والرسو بأمان على أرصفة امليناء 
اجلديد والتي ل���م تكن بإمكانها 
في الس���ابق الوصول الى شمال 

اخلليج العربي.
وبني التركي انه سيتم تنفيذ 
أعمال في النصف األول من العام 
املقبل 2011 وسيتم أيضا تأهيل 
الشركات املختصة ثم يتبعها طرح 

املناقصة وبعدها التنفيذ.
واضاف ان القسم الثاني من 
اجل���زء الثالث يش���مل تصميم 
املبان���ي واخلدم���ات  وإنش���اء 
الرئيسية الضرورية لبدء أعمال 
التشغيل في امليناء مبينا انه بعد 
انتهاء املرحلة االولى بأجزائها ال� 3 
سيبدأ تشغيل امليناء ب� 4 أرصفة 
مخصصة الستقبال ما يعادل 1.8 
مليون حاوية سنويا وهو هدفنا 
املرحلي احلالي واملتوقع أن يتحقق 

الصبية واخلدم���ات الضرورية 
التابع���ة لها لربط ميناء بوبيان 

البحري بالصبية.
وأوضح ان���ه مت االنتهاء من 
تنفيذ اجلس���ر احلديدي بطول 
كيلومتر وجار العمل على تنفيذ 
أساسات جسر السيارات والسكة 

احلديدية.
وذكر ان اجلزء الثاني يشمل 
أعمال الدراسات وجتميع البيانات 
كمسح قاع البحر للقناة املالحية 
وفحص تربة البحر وارض امليناء 
البيئي وأعمال  التقييم  ودراسة 
تصميم 16 مرس���ى، اضافة الى 
تصمي���م أعمال تعمي���ق القناة 
املالحية بعمق 14.5 مترا وأحواض 
امليناء بعمق 16 مترا وأعمال تنفيذ 
وإنشاء 4 مراس بطول 1600 متر 

وعمق 16 مترا.

ام���ا اجلزء الثالث فيش���تمل 
على قسمني، األول يتضمن أعمال 
تعميق املسار املالحي في البحر 
وحوض امليناء لتتمكن الس���فن 
ذات األحجام الكبيرة من الوصول 

الوكيل املس���اعد لقطاع  قال 
املشاريع الكبرى في وزارة االشغال 
العامة م.عادل التركي ان الهدف 
املرحلي احلالي ملش���روع ميناء 
بوبيان )مبارك الكبير( البحري 
هو اس���تقبال 1.8 مليون حاوية 
سنويا في 2015. وأوضح التركي 
في تصريح ل���� »كونا« أمس ان 
املرحلة االولى للمشروع تنقسم 
ال���ى 3 أجزاء، األول بدأت أعماله 
في سبتمبر 2007 ويشمل تصميم 
وإنشاء طريق سريع ب� 3 حارات 

لكل اجتاه.
وأض���اف ان ط���ول الطريق 
يبل���غ 30 كيلومترا مع إنش���اء 
سكة حديدية بالطول نفسه متر 
عبر اجلزيرة واألرض الرئيسية 
وجسري الطريق، مشيرا الى ان 
السكة احلديدية ستمر عبر خور 

تنفيذ المشروع يمّر بـ 3 مراحل تشمل الطرق الرئيسية والسكك الحديدية

م.عادل التركي

هدايا شركة شبكة اخلليج أدخلت البهجة على نزالء دار األيتام

متطوعو »الهالل األحمر« مع عدد من العاملني في دور الرعاية

»تعاونية الفنطاس« كّرمت المشاركين
في مسابقة الحمدان لحفظ القرآن الكريم

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية 
م.محمد احلمدان ان فكرة استمرارية تنظيم اجلمعية 
للمس����ابقة القرآنية نابعة من احلرص على حتفيز 
همم وعزائم شباب وشابات أبناء الكويت، بالشرائح 
السنية املختلفة، ليكونوا األقرب إلى بشرى رسولنا 
محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم »خيركم من تعلم 
القرآن وعلم����ه«، وأكد ان »اهلل عز وجل كرم حفظة 
كتابه الك����رمي وأعلى قدرهم في كتابه املبني وزكاهم 
نبينا محمد ژ في السنة النبوية الشريفة«، مشيرا 
إلى النبي أوض����ح أن قارئ القرآن يرتقي في منازل 

اآلخرة بني اجلنان بحسب حفظه لكتاب اهلل.
وأوضح م.احلمدان ان مسابقة هذا العام مبشاركة 
جلنتني من جلان البر ونش����ر العلم املنتش����رة في 
ربوع كويت احلب والعطاء »مبرة االعمال اخليرية« 

و»مركز الدرر«..
وأضاف خالل حفل تكرمي الفائزين في مس����ابقة 
املرحوم عادل احلمدان اخلامسة حلفظ القرآن الكرمي 
الصيفي، إن »فكرة استمرارية تنظيم مسابقة املغفور 
له بإذن اهلل تعالى عادل احلمدان عضو مجلس اإلدارة 
السابق جاءت كنهج إلدارة اجلمعية في حفظ القرآن 
الكرمي وإحياء لذكرى الراحل الذي كان مثاال لإلخالص 

في العطاء وصدق األداء نحسبه كذلك وال نزكي على 
اهلل أحدا«، الفتا إلى أن »املسابقة جاءت انطالقا من 
اعتزازنا بقرآننا العظيم واحلرص على رعايته وتكرمي 
حفظته من البراعم والناشئة والشباب والكبار من 
البن����ني والبنات، وإعالء لقيمة الوفاء التي دعا إليها 

إسالمنا العظيم«.
وشكر احلمدان باسم مجلس إدارة اجلمعية اللجنة 
املنظمة للمسابقة وكل من ساهم في إجناحها بالدعم 
املادي أو املعنوي وكذلك الشكر للنائب فالح الصواغ 
حلضور احلفل ومشاركته في توزيع اجلوائز، كذلك 
الشكر موصول إلمام املسجد الكبير خالد السعيدي، 
والوكيل املساعد لقطاع املساجد وليد الشعيب وإدارة 
مساجد األحمدي. وبعد ذلك قام وكيل وزارة األوقاف 
املساعد لشؤون املساجد وليد الشعيب ورئيس اجلمعية 
م.محمد احلمدان والنائب ف����الح الصواغ، ومرزوق 
احلربي بتكرمي املشاركني والفائزين في مسابقة القرآن 
الكرمي، وأعضاء جلنة التحكيم، وقدموا درعا تذكارية 

ألسرة املرحوم بإذن اهلل تعالى عادل احلمدان.
كما مت إعالن الفائزين في املسابقة الثقافية األولى 
على موقع اجلمعية على االنترنت ومت توزيع اجلوائز 

على الفائزين.

وزعت الجوائز على الفائزين بالمسابقة الثقافية للجمعية على الموقع اإللكتروني

م.محمد احلمدان وفالح الصواغ يكرمان أحد الفائزين

»الشؤون«: 9 ماليين دينار في حسابات
المستفيدين من المساعدات االجتماعية اليوم

وزير الشؤون بشأن املخالفات 
املس���جلة التخ���اذ اإلجراءات 
الالزمة،  القانونية والعقوبات 
ومن العقوبات املمكن اتخاذها 
إيق���اف حس���ابات اجلمعيات 
املخالفة في البنوك، وس���حب 
الترخي���ص او من إقفال امللف 
وإحال���ة املخالفات الى النيابة 

العامة إلجراء التحقيقات.
وعلى صعيد آخر، كش���ف 
الصواغ ع���ن اجتماع مرتقب 
للجن���ة ش���ؤون املوظفني في 
الوزارة لتس���كني الشواغر في 
الوظائف اإلشرافية، باالضافة 
الى مناقشة بحث إمكانية تسكني 
الشواغر في قطاع العمل حاليا 
أو ترك املوضوع حلني إنشاء 
الهيئة العام���ة للقوى العاملة 

بعد ما يقارب ال� 3 أشهر.

الذين سيتولون جمع  املندوبني 
التبرعات خالل شهر رمضان بهدف 
حماية اجلمعيات من املتطفلني 
على العمل اخليري، ومت تزويد 

اإلدارة املختصة بالكشوفات.
وأك���د ان جمي���ع اخلطوات 
التي اتخذتها وزارة الشؤون من 
إجراءات ته���دف لتنظيم العمل 
اخليري وزي���ادة موارده وليس 

حتجيمه.
التي سجلت  وعن املخالفات 
خالل ش���هر رمضان، أوضح ان 
اإلدارة املختصة تعمل على إعداد 
تقرير تفصيل���ي وتقييمي عن 
السابع للعمل  تنفيذ املش���روع 
اخليري خ���الل ش���هر رمضان 
يتضم���ن املخالفات واملالحظات 
الت���ي ج���رى تس���جيلها، وبعد 
االنتهاء نق���وم برفع مذكرة الى 

يتبعون املجلس األعلى لشؤون 
املعاقني ومتت احالة ملفاتهم الى 
ادارة الرعاية األسرية وتصرف لهم 
املساعدات مبوجب كشوف شهرية 
يوقعه���ا ويش���رف عليها وزير 
الشؤون او وكيل الوزارة وتصرف 
بشكل استثنائي ولكن اآلن أصبح 
لها الغطاء القانوني أسوة بالفئات 

املستفيدة األخرى.
أما بالنسبة ألبناء الكويتيات 
املتزوجات من غير كويتي فأوضح 
الصواغ ان هناك جلنة املساعدات 
األسرية تدرس كل ملف على حدة 
ومتنح املساعدات وفق احتياجات 
كل أسرة ولفترة زمنية محددة 
ال تتجاوز السنة، ولكن ان ميدد 
العمل بق���رار اللجنة بعد اعادة 

دراسة امللف.
وعل���ى صعيد آخر، كش���ف 

الص���واغ عن اجتم���اع عقد بني 
وزارة الشؤون وممثلي اجلمعيات 
اخليرية قبل بدء ش���هر رمضان 
املب���ارك طلبت خالل���ه الوزارة 
في اجلمعيات تزويدها بأس���ماء 

بشرى شعبان
كشف الوكيل املساعد لقطاع 
التنمية االجتماعية والش���ؤون 
املالي���ة واإلداري���ة ف���ي وزارة 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 
أحمد الص���واغ ان الوزارة قامت 
بتحويل ما يق���ارب ال� 9 ماليني 
البن���وك مخصصات  الى  دينار 
الفئات املستفيدة من املس�اعدات 
االجتماعية وستكون في حس��ابات 

املستفيدين اليوم.
وكشف في تصريح صحافي 
انه بعد اجتماعات عقدتها الوزارة 
مع اللجنة القانونية في مجلس 
الوزراء عن انه مت ضم املعاقني دون 
سن ال� 18 عاما للفئات املستفيدة 
من املس���اعدات االجتماعية في 
الرعاية األسرية، موضحا  ادارة 
ان املعاقني قبل سن 18 عاما كانوا 

ضم المعاقين دون 18 عامًا إلى الفئات المستفيدة

أحمد الصواغ

تقرير تفصيلي عن تجاوزات جمع التبرعات خالل رمضان يجري إعداده  حالياً لرفعه  إلى  العفاسي

الهمالن: ضرورة اعتماد مجلس الوزراء تعيين الزنكي 
لما يتمتع به من خبرة عملية وفنية تخصيصية

ادارة  أكد نائب رئيس مجلس 
نقابة عمال شركة البترول الوطنية 
الكويتية محمد الهمالن على ضرورة 
النأي بالقطاع النفطي عن املساومات 
واملقايضات السياسية واملجامالت 
القيادات  واحملاصص���ة بتعي���ني 
الذي  اجلديدة بالقط���اع احليوي 
يش���كل عصب احلياة االقتصادية 
والثروة الوحيدة للدولة وما لتلك 
التدخالت السياسية من آثار سلبية 
على هذه املناصب ذات الطابع الفني 
والتخصصي. وأوضح انه ليس من 
نهجنا كنقاب���ة التدخل في تعيني 
القيادات النفطي���ة اال انه أثارتنا 
تلك الضغوطات والتساؤالت التي 
خرجت فجأة في هذا الوقت احلرج 
للتأثير على قرارات مجلس الوزراء 
والتشويش عليه في تعيني رئيس 
تنفيذي جديد ورؤس���اء مجالس 
ادارات الشركة األخرى، حيث كانت 
في تلك األسئلة من بعض النواب 
أهداف الس���تبعاد قياديني وقبول 
آخرين وذلك بإثارة بعض الشبهات 
حول مالحظات ديوان احملاس���بة 
والتي ال تعتبر في مجملها مخالفات 
مقارن���ة باملخالفات الصريحة من 
قبل البعض في ارساء املناقصات 
واالجراءات املصاحبة لها وعالقاتها 
األسرية املرتبطة ببعض القيادات 
النفطية من أصحاب القرار املباشر 
ونتساءل هنا: إذا كان هدف النائب هو 

احملافظة على ثروة الوطن واألموال 
العامة فهناك الكثير من املخالفات 
الصريحة والتي لها أولوية مطلقة 
في توجيه األسئلة وااللتفات الى 
الكثير من توصيات جلان التحقيق 
التي أظهر هدرا بعش���رات املاليني 
فأين اهتم���ام النائب او غيره من 
تلك املخالفات واملالحظات املوجودة 
أصال في تقرير ديوان احملاسبة؟ 
وأشار الهمالن الى ضرورة اعتماد 
رئي���س تنفيذي جديد ملؤسس���ة 
البترول م���ن قبل مجلس الوزراء 
لتحقيق االستقرار في العمل وان 
أي تردد او تعطيل سيفتح الباب 
للمساومات واملقايضات والضغوط 
للتأثير على قرار التعيني وخاصة 
ان اللجنة املشكلة من بعض الوزراء 

قد اعتمدت ترشيح فاروق الزنكي 
لذلك املنصب ملا يتمتع به من خبرة 
عملية وفنية تخصصية واننا هنا 
لسنا بصدد الدفاع عن الشخصية 
املرشحة للمنصب والتي اختلفنا 
معها في السابق وقد نختلف معها 
في املستقبل اال انه ومن املصلحة 
العامة وجدنا انه البد من احليادية 
واالنصاف للكفاءات املهنية البحتة 
واالبتعاد عن توليه املناصب حسب 
البعد العائلي والقبلي او االنتماء 
احلزبي والسياسي، وتطبيق مسطرة 
القانون على اجلميع دون استثناء 
لتحقيق املصلح���ة العامة للدولة 
التي جاءت  القيادات  واس���تبعاد 
باحملاصصة والواسطة والتي لم تقدم 
اي شيء للقطاع سوى مصاحلهم 
الشخصية واحلزبية فقط. واختتم 
الهمالن بأن املرحل���ة القادمة هي 
مرحلة حتديات كبيرة تتطلب تكاتف 
اجلميع لتحقيق التنمية احلقيقية 
املستدامة للعنصر البشري والثروة 
الوطنية وفق النهج الدميوقراطي 
واألسس الس���ليمة التي يجب ان 
تؤمن بها القيادات النفطية القادمة 
إميانا راسخا وبأهمية دور مؤسسات 
الدولة الرقابية ومؤسسات املجتمع 
املدني املتمثلة في احلركة النقابية 
كونهم شركاء في حتقيق مصلحة 
العمل والعمال بخطوط متوازية ملا 

يحقق اخلير للجميع.

محمد الهمالن


