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دعا إلى إبعادهم عن دراسة الرواتب لمهندسي القطاع النفطي

العبدالهادي: قيادات إدارية في »البترول« 
تتجاهل مطالب المهندسين

االداري����ة، مضيفا انه البد من ان 
تعي هذه العناصر ان املرحلة التي 
الكويت مرحلة تنموية  تشهدها 
وان األجواء التأزميية ال تتماشى 
واملرحل����ة القادمة وخصوصا ما 
ملسناه من تفهم الرئيس التنفيذي 
اجلديد ملطالب املهندسني العاملني 

في القطاع.
وأشار العبدالهادي الى ان مثل 
هذه املجموعات تعمل مبا يتنافى 
مع م����ا ورد في اخلطاب األميري 
الذي ألقاه س����مو رئيس الوزراء 
في افتت����اح دور االنعقاد احلالي 
ملجلس األمة والذي ش����دد على 
حرص احلكومة على االسترشاد 
مب����ا تقدمه مؤسس����ات املجتمع 

املدني.
وأوضح ان وجود املجموعة 
السابقة التي عملت الدراسة في 
سنة 2007 بالدراسة احلالية يضفي 
عليها صبغ����ة معارضة حلقوق 
املهندسني وخصوصا اصرارهم 
في الس����ابق على جتاهل تطبيق 
القرار 2006/27 وعلى عدم إقرار 
هذه احلقوق، ونطالب بإبعادهم 
من الفريق لتحقيق مبدأ العدالة 

واحملافظة على املال العام.

البشرية التي تصب في خانة خطط 
التنمية التي تنشدها الكويت بل 
هي األساس لها، فال معنى ملشاريع 
تبنى دون وجود قيادات مهنية 
وهندس����ية من الشباب الكويتي 
قادرة على ادارة هذه املش����اريع 

وحتقيق أفضل االنتاجية فيها.
وحذر العبدالهادي من وجود 
بعض القيادات بالشؤون االدارية 
في مؤسس����ة البترول الكويتية 
والت����ي حتمل توجه����ات االدارة 
السابقة بالتشكيل اجلديد إلدارة 
املؤسسة وخصوصا باملجموعة 

املهندس����ني  ش����ددت جمعية 
الكويتية على ضرورة اش����راك 
أصحاب الش����أن من مؤسس����ات 
املجتمع املدني في املساهمة بإعداد 
دراسة الرواتب للمهندسني العاملني 
في القطاع النفطي، موضحة انها 
ماضي����ة في طرق األب����واب كلها 
إليصال مطالب أعضائها العاملني 
في القطاع رغم وجود من يعمل 
على استمرار التأزمي بني قيادات 
مؤسسة البترول الكويتية اجلديدة 
وبني مؤسس����ات املجتمع املدني 
وخاصة ف����ي املجموعة االدارية 
باملؤسس����ة والتي تقوم بإعداد 
دراس����ة زيادة روات����ب العاملني 
بالقط����اع النفط����ي، وأكد رئيس 
اجلمعية باإلنابة النائب م.ناجي 
العبداله����ادي: ان اجلمعية وهي 
تتمنى لقيادات املؤسسة اجلديدة 
التوفيق مبهام عملها فإنها تطالب 
بإبعاد عناصر التأزمي باملجموعة 
االداري����ة م����ن احل����رس القدمي 
باملؤسسة، الذين كانوا ومازالوا 
يسعون خللق مشاكل إدارية مع 
املهندسني، مؤكدا ان هذه املجموعة 
تضم بعض العناصر التي عملت 
في املاضي على تعطيل التنمية 

ناجي العبدالهادي

بيت الزكاة يفتتح اليوم الدورة الـ 22 
لمحاسبة زكاة الشركات

يفتت���ح بيت ال���زكاة اليوم ال���دورة الثانية 
والعشرين حملاسبة زكاة الشركات والتي تهدف 
الى تزويد محاس���بي الش���ركات واملؤسس���ات 
واجلمعي���ات التعاونية وجمعي���ات النفع العام 
باملهارات واملعارف الالزمة لكيفية حساب الزكاة 
والقواعد الشرعية لذلك، حيث سيحاضر في الدورة 
كل من رئيس قس���م احملاسبة في جامعة األزهر 
د.عصام عبدالهادي أبوالنصر باالضافة الى مدير 
مكتب الش���ؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ 

علي سعود الكليب.
وفي هذا الصدد اكد مدير ادارة املوارد البشرية 
في بيت الزكاة ورئيس فريق العمل احمد الباطني 
ان هذه الدورات فرصة للش���ركات واملؤسسات 

واجلمعي���ات التعاونية لالس���تفادة كما انها في 
الوقت نفسه دافع لبيت الزكاة الستمرار التوعية 

بفريضة الزكاة في قطاع الشركات.
وقال الباطني: ان اس���تعدادات تنظيم الدورة 
جاري���ة في بيت الزكاة من خالل املراس���الت مع 
جميع الشركات واملؤسسات األهلية واحلكومية 
كم���ا مت االعالن عن الدورة في الصحف لدعوتهم 

للمشاركة في الدورة.
وأش���ار الباطني الى ان الدورة ستستمر الى 
الرابع من نوفمبر املقبل، علما بأن مواعيد الدورة 
ستكون في الفترة املسائية من الساعة اخلامسة 
الى الثامنة والنصف مساء في فندق كوستا ديل 

سول.

يعقد غدًا برعاية أحمد الفهد

أشاد بتبرع عسكر العنزي لمبرة الدعم اإليجابي لمرضى السرطان

السداني: مؤتمر تنمية المناطق نقلة نوعية 
في التعاون بين الحكومة والمواطنين

العنزي: مبرة مرضى السرطان تدعم المرضى ماديًا ومعنويًا

ب���ني كل الش���رائح باملجتم���ع، 
وتفعيل دور املواطنني ملساندة 
اجلهاز احلكومي في الكثير من 
التي تقوم  املش���اريع اخلدمية 
احلكومة بتنفيذها في املناطق، 
مش���يرة الى دور كبير قامت به 
املجموعة من خ���الل انطالقتها 
في يناي���ر املاضي جلهة تنمية 
املناطق، مما يخفف العبء امللقى 

على مؤسسات الدولة.
وتوجهت مشرف عام املجموعة 
بالشكر لراعي املؤمتر الشيخ احمد 
الفهد عل����ى حرصه للمش����اركة 
واحلضور والتواصل، مشيرة الى 
ان مؤمتر الديوانيات الكويتية الذي 
سينعقد في السادس من ديسمبر 
املقبل في قاعة الراية يهدف لتفعيل 
هذا الدور وتوجيهه خلدمة الكويت 
وأهلها الك����رام وقيادتها األمينة، 
متمنية من اهلل ان يحقق للكويت 

كل تقدم وازدهار.

املدني واملواطن���ون، موضحة 
ان هدف املؤمتر تعاون اجلميع 
دولة وشعبا في سبيل النهوض 
باملناطق جلهة النظافة والصيانة 
واحلدائق والكهرباء واملاء واملراكز 
الصحي���ة واملنش���آت اخلدمية 
وصيانة البنية التحتية ومرافق 
اخلدم���ات العامة ف���ي مختلف 
املناطق، وكذلك تفعيل الدور املناط 
باملواطنني في احلفاظ على هذه 
املرافق وتنميتها بشكل مستمر 
واالستفادة من الطاقة القصوى 
لها، فاحملافظ���ة على املمتلكات 
العامة التي لم تقصر الدولة في 
رصد امليزانيات الالزمة لها هو 
هدف وطني علينا جميعا واجب 

التالقي وااللتفاف حوله.
وأضافت السداني ان احلوار 
املباش���ر من خالل هذا املؤمتر، 
خطوة جديدة تهدف الى تقصير 
املسافات وتفعيل التواصل القائم 

دعم املواطنني بشكل مباشر لكل 
اخلدمات العامة في املناطق.

وأضافت السداني ان املؤمتر 
يلقى اقباال من قبل الراغبني في 
املشاركة وفي مقدمتهم احملافظون 
واملختارون وممثلو اجلمعيات 
التعاونية ومؤسسات املجتمع 

يعتبر نقلة نوعية في التعاون بني 
احلكومة وبني املواطنني جميعا، 
مش���يرة الى ان ه���ذا التواصل 
املباش���ر يساهم كثيرا في وقف 
الكثير من اجلدل السياسي الذي 
انشغل به املجتمع خالل السنوات 
املاضية ويضع أسسا جديدة في 

أكدت مش���رف عام مجموعة 
املجتمعي���ة  للتنمي���ة   20/50
االستاذة نورية السداني استكمال 
االس���تعدادات النعق���اد مؤمتر 
»تنمي���ة املناطق« برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
االس���كان الش���يخ احمد الفهد، 
مشيرة الى انتقال مكان انعقاد 
املؤمتر من قاع���ة الصليبخات 
الى قاعة الراية مبنطقة الشرق 
بالتعاون مع جمعية الصليبخات 
والدوحة التعاونية على أن يبدأ 
املؤمتر في الساعة السادسة مساء 
يوم غد )االثنني( االول من نوفمبر 
بدال من العاشرة صباحا، مشيرة 
ال���ى ان املؤمتر ينظم بالتعاون 
مع جمعية املهندسني ومجموعة 

20/50 للتنمية املجتمعية.
وأوضحت السداني ان املؤمتر 

بشرى شعبان
اشاد امني السر العام ورئيس اللجنة االعالمية 
ملبرة الدعم االيجابي ملرضى الس����رطان سالم 
العنزي بجهود النائب عسكر العنزي الذي لم 
يتوان عن دعم العمل اخليري ورعاية االعمال 
االنسانية املختلفة، وال نستغرب دعمه املادي 
الكبير وكذلك دعمه املعنوي جلهود مبرة الدعم 
االيجابي وانشطتها املتنوعة والتي حترص على 
رعاية فئة انسانية ابتالها اهلل مبرض السرطان 
وتقوم مبساعدة هؤالء املرضى وتقدمي الدعم 
امل����ادي واملعنوي لهم وتق����دمي خدمات اخرى 
كالزيارات الدورية وامللتقيات االميانية والرحالت 
الداخلية واخلارجية كرحلة العمرية السنوية. 
وتقدم العنزي، في تصريح صحافي، نيابة عن 
جميع اعضاء وعضوات املبرة للنائب عسكر 

العنزي بعظيم الشكر وجزيل االمتنان لصاحب 
القلب الكبير واليد املعط����اءة احلانية والذي 
يجعل املبرة تستمر في مساعيها في مساعدة 
املرضى على استكمال برامجهم العالجية وتهيئة 
كل السبل لتقبل املرض والتعامل معه وكذلك 
الوصول الى املرضى وتقدمي الرعاية لهم وحتقيق 
رؤيتها املتمثلة في العمل املميز السعاد مريض 
السرطان ومساعدته بإحداث التغيير االيجابي، 
فكل الش����كر والتقدير للنائب عسكر العنزي 
صاحب املبادرات الطيبة ونسأل اهلل ان يجعل 
هذا التبرع في ميزان حسناته يوم القيامة وان 
ينفع به املرضى واملبتل����ني ممن ابتالهم اهلل 
مبرض الس����رطان ونهيب باالخوة واالخوات 
املتبرعني االقتداء بالنائب الفاضل عسكر العنزي 
والسعي لرفع املعاناة والهم والغم عن صدور 

هؤالء املرضى واملس����ارعة الى دعمهم معنويا 
وماديا من خالل التبرع والبذل لهم في سبيل 
اهلل م����ن خالل مبرة الدع����م االيجابي ملرضى 
السرطان وعبر حسابها في بيت التمويل رقم 
281010009267. وبني العنزي ان املرض كبير 
على النفوس، واالمر عظيم في الصدور، لكن 
اهلل اكب����ر وارحم واعظم من كل امر وكل بالء 
في هذه الدنيا واالمل موجود والطموح كبير 
بإخوانن����ا املتبرعني اخليرين من اهل الكويت 
الشرفاء واملقيمني على ارضها االوفياء لنصرة 
اخوانهم املرضى والسعي للتخفيف من معاناتهم 
وآالمهم واملساهمة في حتمل تكاليف عالجهم، 
خاصة ان كثيرا منهم ينتظرون بفارغ الصبر 
وعظيم االمل م����ن اخوانهم تقدمي التبرع لهم 

الستكمال عالجهم وشراء ادويتهم املختلفة.

نورية السداني الشيخ أحمد الفهد

سالم العنزي


