
االحد  26  ديسمبر 2010 17محليات
تحت شعار »نحو تمثيل العاملين برؤية مهنية«

األنبعي: »النقابيون« تخوض انتخابات
العاملين بمؤسسة البترول 5 يناير المقبل

أوالن باتر )منغوليا(ـ  كونا: بحث سفيرنا لدى 
منغوليا مبارك السهيجان أمس مع وزير اخلارجية 
املنغولي زاندان شاتار سبل تطوير وتعزيز العالقات 
االقتصادية والتجارية بني البلدين. وأكد الطرفان 

خالل اجتماعهما مبقر وزارة اخلارجية والتجارة 
املنغولية ان الفترة املقبلة ستشهد منوا في جميع 
املجاالت، خاصة االقتصادية والتجارية منها نتيجة 

لتبادل الزيارات الرسمية بني البلدين.

سفيرنا في منغوليا 
بحث مع وزير الخارجية 

التعاون الثنائي

ككادر املهندســـني مـــع احتاد 
البترول وجمعية املهندسني، 
وهو ما ســـيؤدي الى توحيد 
اجلهـــود العاملة على حتقيق 
هذه املطالبـــة وغيرها ودعم 
املواقف التي ســـتعود بالنفع 
على الزمالء العاملني بالقطاع 

النفطي ككل.
وختـــم منســـق قائمـــة 
»النقابيون« منصور األنبعي 
تصريحـــه متمنيـــا التوفيق 
للجميع ومناشدا زمالءه أعضاء 
النقابة املشاركة في االنتخابات 
والعمل على اختيار ممثليهم 
وفقا لقناعاتهم وحتميل ثقتهم 
ملن يرونه مناسبا للدفاع عن 
مصاحلهم وحتقيق مطالبهم.

حتتاج الى متويل لكي تؤدى على 
أكمل وجه شاكرا كل املتبرعني في 

خدمة هذه القضايا املهمة.
وأشار الى ان هناك خطة قادمة 
ستتبعها الرابطة إلقامة مشاريع 
أكبر وأكثر بهدف توسيع نطاق 
املشاركة من أكبر عدد ممكن من 
األســــر املنتجة بهدف مساعدتها 
في ايصال منتجاتها الى ســــوق 

العمل.

اهميته تكمن في محاولة اشغال 
األسر مبنتجات تعود بالنفع عليها 
عبر إدخال أنشطتها وأعمالها الى 
السوق احمللية عن طريق املعارض 
التــــي تظهر اجلهد الذي يقوم به 
األســــر. ولفت الــــى ان املعارض 
الرابطة  التي تنظمها  املشــــابهة 
تساهم في متويل املشاريع التي 
تقيمها خلدمة التنمية األســــرية 
وخدمة األسر حيث ان هذه املهمة 

ولفت الى ان ما مت عرضه في 
السوق من منتجات سواء تنوعت 
ما بني املالبس واحللويات وغيرها 
تتمتع بالنوعية واجلودة وتشكل 
حافزا كبيرا للجمهور لالستفادة 

منها طوال مدة املعرض.
بدوره شكر رئيس مجلس ادارة 
رابطــــة االجتماعيني عبدالرحمن 
التوحيــــد وزارة الشــــؤون على 
رعايتها الســــوق، الفتــــا الى ان 

دارين العلي
أكد الوكيل املساعد لقطاع العمل 
في وزارة الشــــؤون االجتماعية 
والعمل منصور املنصور على اهمية 
املعارض التــــي تقيمها جمعيات 
النفع العــــام للمنتجات املتنوعة 
املنجزة بأيد محلية على تشجيع 
الشــــباب واألســــر نحو االنتاج 
املستقل باظهار اعمالهم باالضافة 
الى دعمهــــم لتحويل محاوالتهم 
من أفكار مشاريع صغيرة تكبر 
وتصبح مؤثرة في االقتصاد مع 

العمل واملواظبة والتطوير.
وأشــــاد خالل افتتاحه سوق 
الذي  الثاني أمس  املنتجة  األسر 
تنظمه رابطــــة االجتماعيني في 
قاعة الشيخ سالم العلي في قرطبة 
بأعمال املشــــاركني في املعرض، 
معتبــــرا ان مثل هــــذه املعارض 
تساهم في إحداث تطور كبير في 
عمل األســــر املنتجة التي تعتبر 
منتجاتهــــا ومعروضاتها بداية 
للمشــــاريع التي ميكن ان تطور 
وتصبح صناعة كبيرة، الفتا الى 
ان اي محاولــــة تعتبر نواة ألي 

مشروع كبير.

أبرز األهداف التي ستســـعى 
لتحقيقها، إضافة الى التنسيق 
املشترك حول القضايا األساسية 

»النقابيون« تضم مجموعة من 
خيرة موظفي مؤسسة البترول 
الكويتية الذين جمعهم اإلميان 
بضرورة تنوع التمثيل وتفعيل 
الى  املشاركة، والذين يسعون 
رعاية مصالح زمالئهم وزميالتهم 
من العاملني باملؤسسة والدفاع 
عن حقوقهم وإثراء الوعي النقابي 
إضافـــة الى ســـعيهم لتحقيق 

املطالبات العمالية.
إعادة  وأكد األنبعي أهمية 
فتح قنوات احلوار واالتصال 
مع النقابات النفطية وجمعيات 
النفع العام الزميلة، وهو األمر 
املفقود حاليا والذي حرصت 
قائمة »النقابيون« على إحيائه 
مجـــددا بل ووضعـــه من بني 

أعلن منسق قائمة »النقابيون« 
منصور األنبعي خوض القائمة 
انتخابات مجلـــس إدارة نقابة 
العاملـــني مبؤسســـة البترول 
الكويتية واملقررة يوم املوافق 

5 يناير املقبل.
وبني األنبعـــي في تصريح 
القائمـــة تنطلق  ان  صحافـــي 
بسعيها خلدمة الزمالء واالرتقاء 
بالعمل النقابي، ولذلك اختارت 
رفع شعار »نحو متثيل العاملني 
برؤيـــة مهنية« الذي تســـعى 
لتطبيقه بـــروح التغيير التي 
حتملهـــا والهادفة الـــى خدمة 
أعضاء النقابة ومتثيلهم برؤية 

مهنية.
وأضاف األنبعـــي ان قائمة 

منصور األنبعي

رابطة االجتماعيين افتتحت سوقها الثاني لألسر المنتجة ويستمر حتى 31 الجاري

المنصور: المحاوالت الصغيرة تشكل نواة 
للمشاريع الكبرى ويجب دعمها وتطويرها

منصور املنصور يقوم بجولة داخل املعرض


