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ناصر املطوع

المطوع: اتحاد البترول يتابع زيادات القطاع النفطي واالجتماعات المتواصلة

اللوغاني: تكريم وفد 
مؤتمر األرجنتين 

بـ »المهندسين« اليوم

الحداد: البدء 
في إجراءات تصميم 

»منتزه أم الهيمان البيئي«

أعلن سكرتير عام احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات ناصر املطوع عن ان االجتماعات 
مع مؤسسة البترول الكويتية مازالت متواصلة 
ومستمرة مع االحتاد بغية التوصل الى الصيغة 
النهائية واملرضية بشأن زيادات رواتب العاملني 

في القطاع النفطي.
وقال املط����وع ان زيادات العاملني في القطاع 

النفطي ستقر وان نتائج هذه االجتماعات ستأتي 
ثمارها في القريب العاجل وان جهود احتادنا بهذا 
الصدد والتأخير عن اعالن نسبة الزيادات امنا هو 
للمصلحة العامة واننا متفائلون من الدراس����ات 

األولية املعدة بهذا الشأن.
وثّمن ناصر املطوع دور مؤسس����ة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة وفريق العمل املكلف 

باعداد الدراسات والتصورات النهائية لهذه الزيادة 
والذي����ن كان لهم األثر الطي����ب في تفهمهم معنا 
واجناح مفاوضاتنا واجتماعاتنا التي بات االنتهاء 
منها قريبا كما ان دور الشؤون املالية واإلدارية 
باملؤسسة كان واضحا بهذا الصدد وكان لهم التعاون 
االيجابي مع احتادنا في تقريب وجهات النظر، وان 
محاوالت تهميش جهود الشؤون املالية واإلدارية 

من بعض نواب األمة هدفه املصالح الشخصية. 
وحذر املطوع من االنسياق وراء االشاعات التي تبث 
في األوساط العمالية التي تهدف ملآرب شخصية 
هدفها التقليل من ش����أن العاملني وقتل اجلهود 
املبذولة لتحقيق هذا االجناز الذي يتطلع له جموع 
العاملني مؤكدين اننا ماضون قدما مبا بدأناه من 
خطوات بات االنتهاء منها وشيكا دون االلتفات 

الى االشاعات التي تقلل من جهودنا.
وختم املطوع تصريحه بأنه حاملا يتم االنتهاء 
من الصيغة النهائية واجلدول املقترح للزيادات 
العامة للرواتب سيتم االعالن عنه بصفة رسمية 
وفي حينه من قبل احتادنا ومؤسس����ة البترول 
الكويتية وان أي تصريحات اخرى امنا هي غير 

صحيحة.

برعاي����ة وحض����ور رئيس 
جمعي����ة املهندس����ني م.ط����الل 
القحطان����ي وأعض����اء مجلس 
اإلدارة، يقام في الساعة السابعة 
مساء اليوم )االربعاء( حفل تكرمي 
الذين  للمهندسني واملهندسات 
شاركوا في أعمال اسبوع الهندسة 
العاملي الذي عقد الشهر املاضي 
في العاصمة األرجنتينية بيونس 
ايرس، وبل����غ عددهم نحو 120 

مهندسا ومهندسة.
اللجن����ة املنظم����ة  عض����و 
م.أس����ماء اللوغان����ي قالت: ان 
إقامة  اجلمعية حرص����ت على 
حفل التكرمي هذا تقديرا جلهود 
الزمالء والزميالت الذين تكبدوا 
عناء السفر للمشاركة وإبراز وجه 
الكويت احلضاري، مشيرة الى 
انهم ش����كلوا أكبر وفد هندسي 
عاملي يشارك في أعمال االحتاد 
الهندس����ية،  الدولي للمنظمات 
وانهم أكبر وف����د كويتي ميثل 
املدني حت����ى اآلن في  املجتمع 

مثل هذه احملافل العاملية.

أفاد نائب املدير العام لشؤون 
الزراع����ة التجميلي����ة بالهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.توفيق احلداد بأنه 
ق����د مت البدء في تنفيذ اجراءات 
تصميم منتزه أم الهيمان البيئي 
)املرحلة الثالثة( من مش����روع 
حتريج أم الهيمان والذي تبلغ 
مس����احته التقديرية 1.5 مليون 
متر مربع، حيث متت مخاطبة 
جلنة اختيار البيوت االستشارية 
للبدء في اتخاذ اجراءات تنفيذه، 
وذلك بالتزامن مع البدء في اتخاذ 
اجراءات طرح املرحلة الثانية من 
املشروع، وكذلك املرحلة االولى 
لتحري����ج »أم الهيمان« التي مت 
اتخاذ خطوات فعالة للبدء في 
تنفيذها، وذلك بالتنس����يق مع 
الق����رارات األمنية  جلنة تنفيذ 

التابعة ملجلس الوزراء.
وأضاف ان م����ن ضمن هذه 
اخلطوات اجراء اختبارات التربة 
م����ن موقع املش����روع من خالل 
مختبرات الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية واجراء 
عمليات املس����ح امليداني لرسم 
املخططات التنفيذية للمشروع 
وإجراء تسوية متهيدية ملوقع 
املشروع وإجراء املسح امليداني 
للمواقع وتثبيتها على مخططات 
مس����احية، وكذلك حتديد موقع 
الط����رق الترابية ح����ول موقع 
املشروع وحتديد عالمات حدود 
قطاعات املش����روع، وايضا مت 
حتديد عالمات االسوار الشبكية 
حول املوقع، باالضافة الى انه يتم 
تنفيذ أسوار شبكية حتيط مبوقع 
املشروع حلمايته من التعديات 
وإقامة املخيمات ومتتد االسوار 
الشبكية بطول اجمالي 6700 متر 
للمنطقة الشرقية، حيث مت البدء 
أيضا في تثبيت صب قواعد أعمدة 
السور الش����بكي مبسافة طول 

50000 متر للمنطقة الغربية.

أسماء اللوغاني

م.توفيق احلداد


