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شاكر عوض

الشيخ د.إبراهيم الدعيج مستقبال السفيرين محمد اخللف وياسني رواشدة

مندني: اإلفراج عن 56 سجينًا ورفع الضبط 
 عن 49 امرأة ومساعدة 88 أسرة في »األضحى«

بكلفة إجمالية بلغت 93.9 ألف دينار

بارك رئيس جمعية التكافل 
د.مساعد مندني للفريق غازي 
العمر موافقة مجلس الوزراء 
على تعيين����ه وكيال لوزارة 
الداخلي����ة، وب����ارك د.مندني 
كذلك لوكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري موافقة مجلس 
الوزراء عل����ى متديد تعيينه 
وكيال لل����وزارة، متمنيا لهما 
التوفيق والسداد خلدمة هذا 

البلد.
واس����تعرض د.مندني في 
تصريح صحاف����ي إجنازات 
فرح����ة األضحى املبارك التي 
بدأت م����ن 2010/11/1 وتنتهي 

في هذه األيام اجلارية، مشيرا إلى أنهم أفرجوا 
خ����الل تلك الفرحة عن 56 س����جينا وموقوفا 
بتكلف����ة بلغ����ت 25.431.686 ألف دينار ورفع 
الضبط واإلحضار عن 49 امرأة بتكلفة بلغت 
53.943.424 ألف دينار ومساعدة 88 أسرة من 
أسر الس����جناء بتكلفة بلغت 11.345.000 ألف 
دينار ومساعدة 16 حالة إنسانية بتكلفة بلغت 
3.210.000 آالف دينار لتصل التكلفة اإلجمالية 
لفرحة عيد األضحى هذا العام الى 93.930.110 

ألف دينار.
وأعلن ان مجلس إدارة جمعية التكافل وافق 
على فصل فرحة األعي����اد الوطنية عن فرحة 
األضحى لتصبح فرحة األعياد الوطنية فرحة 
ثالثة تقيمها جمعية التكافل، وزف البش����رى 
للمحس����نني واملتبرعني واملواطنني الكرام بأن 
فرحة األعياد الوطنية التي تعم وطننا املبارك 
بلد اخلير الكويت قد تبدأ اعتبارا من 2011/1/1 

وتستمر إلى 2011/3/1.

وأوضح مندني ان فرحة 
األعياد الوطني����ة تهدف إلى 
ال����ى قلوب  الفرحة  إدخ����ال 
مجموعة جديدة من السجناء 
وعائالتهم، متمنيا ان يجعل 
اهلل كل أي����ام هذا البلد خيرا 
وفرحة تع����م على املواطنني 
واملقيمني بالس����عادة واألمن 
والطمأنين����ة في ظ����ل قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو 

ولي عهده األمني.
وأكد مندن����ي أن األعمال 
التي تقوم بها جمعية التكافل 
بفضل اهلل عز وجل ثم بفضل 
الك����رام وأصحاب  املتبرعني 
األيادي البيضاء وبفضل الصندوق املش����ترك 
والذي يدعم بتواصل أهل اخلير من أهل هذا البلد 
وبيت الزكاة الذي لم يتوان في دعم اجلمعية 
منذ تأسيسها وكذلك بيت التمويل الكويتي الذي 
مد يد العون بهذه االعمال اإلنسانية واألمانة 
العامة لألوقاف والتي شاركت في دعم اجلمعية 

لفرحة رمضان املبارك.
ووجه مندني الش����كر لكل من مد يد العون 
ألعمال جمعية التكافل اإلنسانية والتي تخفف 
العبء عن أسر السجناء ورفع الضبط واإلحضار 
عن أخواتنا النس����اء وخص بالشكر الشيخة 
سبيكة دعيج السلمان الصباح لتبرعها املستمر 
لهذه األعمال، متمنيا ممن يريد متابعة أعمال 
اجلمعية أو لديه أي استفس����ار االتصال على 
هواتفها الساخنة 94064060 أو 94064061 أو 
24834414 او احلضور شخصيا ليرى بعينه هذه 
االجنازات وإننا على استعداد لبيان إجنازاتنا 

لكل من يريد اإلطالع عليها.

فرح�ة األعي�اد الوطنية تب�دأ 1 يناير وتس�تمر 
إل�ى  الفرح�ة  إلدخ�ال  ونه�دف  م�ارس   1 حت�ى 
قل�وب مجموعة جدي�دة م�ن الس�جناء وعائالتهم

الدعيج استقبل الخلف ورواشدة

اس���تقبل محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج مبكتبه في ديوان عام احملافظة س���فير 
الكويت بجمهورية البوسنة والهرسك محمد اخللف، 
كما استقبل سفير جمهورية البوسنة لدى الكويت 
ياسني رواشدة، ورحب الدعيج بالسفيرين ومت 
خالل اللقاء تبادل النقاش واالحاديث الودية حول 
سبل تعزيز التعاون ودعم العالقات الثنائية التي 
تربط البلدين ومدى تبادل اخلبرات في ش���تى 

املجاالت على الصعيد احمللي واالقليمي بش���كل 
خاص، وعلى الصعي���د الدولي بصفة عامة، كما 
أشاد احملافظ بجهود السفيرين في تلك الفترة في 

حتقيق التالحم بني البلدين الصديقني.
من جهته، أعرب السفير البوسني عن سعادته 
بحف���اوة اللقاء وامتنان���ه للرعاية الكرمية التي 
يحظى بها على الصعيدين الرس���مي والشعبي 

في الكويت.

»الزراعة«: افتتاح مركز الطوارئ واالستعالم اآللي 
لخدمة المواطنين والمقيمين ورقمه 1800018

)املواطنني واملقيمني( وكذلك  من 
خالل الرد الفوري واملباشر على 
كل ما يتقدمون به من استفسارات 

وشكاوى واقتراحات.
وأضاف عوض ان الهيئة قامت 
بإنشاء هذا املركز وافتتاحه في 
الدائمة  اطار سعيها وجهودها 
في تطوير العمل بهدف سرعة 
اجناز املعامالت وتسهيال على 
كل الفئات من مواطنني ومقيمني 
في حل كل مشاكلهم وأي عقبات 

تواجههم.
وأهاب مدير ادارة العالقات 
العامة بالهيئ���ة بكل املواطنني 
واملقيمني واملتعاملني مع الهيئة 
التع���اون املس���تمر معها  الى 
واالبالغ فورا عن اي ممارسات 
أو مخالفات ف���ي أي موقع من 
مواقع العمل التابعة للهيئة حتى 
يتسنى للهيئة اتخاذ االجراءات 
املناس���بة وتقدمي اخلدمة على 

أكمل وجه.

الرق���م 1800018  مت تخصيص 
لتلقي واس���تقبال البالغات أو 
أي مالحظات على مدار 24 ساعة، 
مؤكدا أن تخصيص هذا الهاتف 
سيسهم الى حد كبير وملحوظ 
الوقت واجلهد على  في توفير 
املعنيني واملتعاملني مع الهيئة من 
)مزارعني، مربني، وصيادين( من 

محمد راتب
العالقات  ادارة  كشف مدير 
العامة لشؤون  بالهيئة  العامة 
الس���مكية  الزراع���ة والثروة 
ش���اكر عوض عن ان���ه قد مت 
االفتتاح الفعلي ملركز الطوارئ 
واالستعالم اآللي خلدمة املواطنني 
واملقيمني وكل الشرائح والفئات 
العاملة في مجال القطاع الزراعي، 
وذلك بعد فترة التجربة الناجحة 
التي دام���ت 60 يوما. وأضاف 
ان العمل باملركز سيكون على 
مدار الس���اعة يوميا الستقبال 
شكاوى وبالغات واستفسارات 
املواطنني واملقيمني في قطاعات 
النباتي���ة والث���روة  الث���روة 
الس���مكية  احليوانية والثروة 
التجميلية  الزراع���ة  وقط���اع 
والتعام���ل معها مباش���رة من 
قبل املركز بتحويلها الى القطاع 
املختص مبضمون الشكوى أو 
االستفس���ار، مشيرا الى انه قد 

بروتوكول لتطوير التعاون الزراعي مع اليمن
صنعاء � كونا: كشف رئيس 
احتاد املزارعني الكويتيني سعود 
العرادة الذي يزور اليمن حاليا انه 
سيتم خالل الزيارة التوقيع على 
بروتوكول اتفاق خلدمة التنمية 
الزراعي����ة والعمل التعاوني بني 
اليمن واالحت����اد. وبحث العرادة 

اليمني  الزراعة والري  مع وزير 
د.منصور احلوشبي امس اوجه 
الزراعية  املج����االت  التعاون في 
بني البلدين الشقيقني وسبل دعم 
وتطوير التعاون الزراعي خلدمة 

مسارات التنمية بينهما.
وشدد على اهمية تفعيل دور 

التعاونية  وانش����طة اجلمعيات 
في البلدين والعمل على تطوير 
انشطة االحتادات العربية ودمج 
العمل التعاوني مع القطاعني العام 
واخلاص الداء دوره واملهام املناطة 
به في س����بيل حتقي����ق التنمية 

الزراعية.

د.مساعد مندني

جانب من حفل التكرمي

)سعود سالم(تكرمي الزميلة نوال الدرويشماضي اخلميس ود.يوسف الفيلكاوي يكرمان أحد املشاركني

الخميس بحث مع خوجة دعم مسيرة اإلعالم العربي

تكريم المشاركين في تنظيم ملتقى الكويت اإلعالمي األول للشباب

عائشة الجالهمة
أقامت هيئة امللتقى االعالمي العربي حفال مس����اء امس االول لتكرمي 
املشاركني في تنظيم امللتقى اإلعالمي االول للشباب من اجلهات واملؤسسات 
والش����ركات الراعية وكذلك الطلبة الذين كان لهم اثر واضح وملموس 

في جناح هذا النشاط االعالمي الفريد.
وعب����ر امني عام امللتقى ماضي اخلميس عن رغبته في تكرار ملتقى 
الكويت للشباب كل عام، ليصبح هناك ملتقى ثان وثالث، كما اكد على ان 
هيئة امللتقى االعالمي ركزت على جميع املالحظات االيجابية والسلبية 
التي خرجت من املهرجان وذلك لتفاديها في الدورات املقبلة من امللتقى 
ليخرج في اجنح صورة ممكنة.كما وجه د.يوسف الفيلكاوي رئيس قسم 
االعالم في جامعة الكويت الشكر لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد على رعايته مللتقى الكويت االعالمي األول للشباب.
من جانبه ق����ال الفيلكاوي ان ما وجدناه م����ن احلضور الكبير من 
االعالميني وطلبة االعالم وحرص الطلبة على حضور اجللس����ات التي 
تضمنها امللتقى والتي جتاوز وقتها الساعة ونصف الساعة هو ما شجعنا 
على ان نعمل على اس����تمرار هذا احلدث، وان تكون له دورات كل عام 

انطالقا من االهتمام بطلبة وشباب االعالم في الكويت.
كما اثنى الفيلكاوي على الصحافة التي ش����اركت في تغطية ملتقى 
الكويت االعالمي األول للشباب وعلى تفاعلها في رصد احلدث بجميع 
اشكالها، ووجه الشكر للصحافيني الذين حرصوا على احلضور لتبادل 

اخلبرات الصحافية وخلق مناخ مالئم لالستفادة من جميع االطراف.

الرياض � كونا: بحث االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي 
العربي ماضي اخلميس مع وزير الثقافة واالعالم السعودي 
د.عبدالعزيز خوجة أطر تعزي����ز العالقات اعالمية ودعم 

مسيرة االعالم العربي.
وقال اخلميس ل�»كونا« امس عقب اللقاء انه اطلع وزير 
الثقافة واالعالم الس����عودي على أه����داف املجلس العربي 
للتنمية االعالمية الذي بادرت هيئة امللتقى االعالمي العربي 
بتأسيسه مؤخرا وضم في عضويته 13 شخصية اعالمية 
عربية مرموقة والذي يهدف الى تعزيز قيم العمل االعالمي 
النبيل وتنمية قدرات املؤسسات االعالمية العربية وتطوير 
مه����ارات االعالميني العرب. واض����اف االمني العام للملتقي 
االعالمي العربي انه اطلع الوزير خوجة ايضا على عدد من 
أعداد مجلة االعالمي التي تصدرها هيئة امللتقى والتي تهدف 
الى ايجاد الية للتواصل ب����ني االعالميني العرب وتتضمن 

العديد من املواضيع والقضايا االعالمية املختلفة.
ونق����ل اخلميس عن وزير الثقافة واالعالم الس����عودي 
د.عبدالعزيز خوجة اشادته بأنشطة وجهود امللتقى االعالمي 
العربي متمنيا لهم املزيد من التقدم والنجاح واضعا جميع 
امكانية وزارة االعالم السعودية في خدمة االعالم العربي 
ودعم قضاياه. وتأتى زيارة األمني العام للملتقى االعالمي 
العربي للرياض على هامش حضوره االحد املاضى احتفاالت 
صحيفة »الرياض« السعودية بفوزها بجائزة أفضل صحيفة 
عربية حسب تصنيف ملتقى االعالميني الشباب الذي أقيم 
في األردن مؤخرا وال����ذي أقيم حتت رعاية وحضور أمير 
منطقة الرياض االمير س����لمان بن عبدالعزيز الذي أش����اد 
بحجم التط����ور الكبير الذي ش����هدته صحيفة »الرياض« 
في السنوات األخيرة.وكش����ف اخلميس عن االستعدادات 
واجلهود اجلارية للتحضير الحد اكبر االنشطة االعالمية 

التي تشهدها الساحة االعالمية العربية على االطالق وهو 
امللتقى االعالمي العربي الثامن الذي س����يقام خالل الفترة 
من 24 الى 26 ابريل املقبل حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والذي سيكون شعاره لهذا العام 
حول »االعالم وقضايا املجتمع« والذي سيتناول العديد من 

القضايا الهامة واحليوية في االعالم.
وأش����ار اخلميس إلى أنه من حس����ن الطالع أن تتزامن 
اقامة الدورة الثامنة من امللتقى االعالمي العربي على أرض 
الكوي����ت مع احتفاالت الكويت مبرور خمس����ني عاما على 
االس����تقالل وعش����رين عاما على التحرير وخمسة اعوام 
على تولي صاحب الس����مو األمير مقاليد احلكم مشيرا الى 
أن هيئة امللتقى االعالمي العربي س����تفرد مساحة واسعة 
لهذه االحتفاالت مبش����اركة العشرات من االعالميني العرب 

وستخصص ندوات وجلسات الجل ذلك.

على هامش مشاركته في احتفاالت صحيفة الرياض بجائزة أفضل صحيفة عربية

سعود اخلطيب

أعلن رئيس قائمة »النقابيون« 
س����عود اخلطيب خوض قائمته 
انتخابات نقابة العاملني مبؤسسة 
البترول الكويتية املقرر عقدها يوم 
املوافق 2010/1/5، حتت  االربعاء 
شعار »نحو متثيل العاملني برؤية 
مهنية«. وذكر اخلطيب في تصريح 
صحافي أن قائمة »النقابيون« تضم 
مجموعة م����ن موظفي وموظفات 
مؤسسة البترول الكويتية الذين 
جمعهم اميانهم بتفعيل املشاركة 
العمالي����ة، واحلرص على العمل 
الكويتي  الدس����تور  حتت مظلة 
الذي كفل حرية تكوين اجلماعات 
والنقابات على أسس وطنية، وأن 
من بينهم من سبقت له عضوية 
النقاب����ة وآخ����رون يخوض����ون 
االنتخابات للمرة االولى، وهو ما 
سيؤدي الى تبادل اخلبرات مع روح 
الشباب والرغبة في التغيير بهدف 
خدمة زمالئنا من أعضاء النقابة 
العاملني في املؤسسة.  وزمالئنا 
وأكد اخلطيب أنه وزمالءه حرصوا 
خالل وضعه����م لبرنامج القائمة 
االنتخابية على أن يحتوي مطالبات 
قابلة للتنفيذ خالل السنوات الثالث 
املقبلة وهي مدة عمل مجلس ادارة 
النقابة عن االعوام 2014/2011، الى 
جانب أهداف تخدم مصلحة جميع 
املوظفني العاملني في املؤسس����ة 
س����واء كانوا من أعضاء النقابة 
أو غيرهم، فالعبرة ليست برفع 
الشعارات أو بزيادة عدد املطالبات 
بقدر ما هي بحج����م القابل منها 

للتطبيق واملمكن اجنازه.
القائمة  أن  وب����نينّ اخلطي����ب 
تهدف الى رعاية مصالح موظفي 
البترول  وموظف����ات مؤسس����ة 
الكويتي����ة، والدفاع عن حقوقهم 
وحتس����ني أحوالهم مهنيا وماديا 

ومتثيلهم في جميع االمور املتعلقة 
بش����ؤون العمل، واث����راء الوعي 
الثقافي النقابي، الى جانب حفظ 
حق االعضاء في االس����تفادة من 
جميع أشكال اخلدمات املتاحة لهم 
سواء كانت اجتماعية أو ثقافية 
أو مهنية، وتفعي����ل دور النقابة 
في جلنة التظلمات والعمل على 
ترس����يخ دورها في حفظ حقوق 
املوظفني. واوض����ح اخلطيب أن 
القائمة تنتهج طرحا نقابيا ومهنيا 
محايدا متارسه في حدود القانون 
وما تكفله االنظمة املرعية ملمارسة 
العمل النقابي، وهو ما ستسعى 
من خالله الى حتقيق أعلى سقف 
للمطالبات العمالية، وبالتنسيق 
والتع����اون مع جمي����ع النقابات 
وجمعيات النفع العام بهدف دعم 
العمالي����ة والوظيفية  املطالبات 

للعاملني في القطاع النفطي.
وأضاف أنه وزمالءه سيسعون 
الى رفع الوعي النقابي واملهني 
واالداري لدى موظفي مؤسسة 
الكويتي���ة من خالل  البت���رول 
عقد سلسلة ندوات ومحاضرات 
متكن االعضاء من أن يكونوا أكثر 
دراية واملاما بحقوقهم وواجباتهم 
الوظيفية. وكش���ف عن مطالبة 
القائمة للمعنيني بتطبيق قرار 
الكوادر املهنية )2006/27( الذي 

املهندس���ني والقانونيني  يشمل 
واحملاسبني، اضافة الى ضرورة 
اعطاء املوظفني غير املشمولني 
بهذه الكوادر ما يعادل هذه الزيادة 
الوظيفية مبا  بحسب درجاتهم 
يضمن اقرار زيادة عادلة جلميع 
العاملني واعماال مببدأ املساواة بني 
الكل. وزاد اخلطيب: ان حتسني 
أبرز ما  الوظيفي���ة من  امليزات 
ستس���عى قائم���ة »النقابيون« 
لبحث���ه به���دف اق���راره حيث 
يتضمن حتسني االوضاع املالية 
واالدارية ملوظفي املؤسسة عبر 
فتح الدرجة 19 لرؤس���اء الفرق 
املديرين على  وتس���كني جميع 
الدرج���ة 20، ومتابعة القضية 

املرفوع���ة ضد دي���وان اخلدمة 
النقابة احلالية  املدنية من قبل 
بخصوص اقرار الزيادة العامة 
املنتقصة وقيمته���ا 70 دينارا، 
وتطبيق نظام التعويض املالي 
مقابل العمل بعد ساعات العمل 
الرسمية على جميع املوظفني من 
شاغلي درجة 14 فما فوق وبحسب 
طبيعة عم���ل كل دائرة وقطاع، 
ورفع قيمة مصروفات السفر في 
املهمات الرسمية والتدريبية مبا 
يتناسب مع تغطية غالء املعيشة 
في الدولة محل االبتعاث. وتعهد 
بأن تعمل قائمة »النقابيون« على 
من���ح جميع موظفي مؤسس���ة 
الكويتية درجة رجال  البترول 
االعمال على االقل عند الس���فر 
في مهام رسمية وتدريبية بغض 
النظر عن درجاتهم الوظيفية، فهم 
في النهاية واجهة القطاع النفطي 
ويجب دعمهم، كما ستعمل القائمة 
على تعديل قيمة التذاكر السنوية 
لتكون كويت - لندن - كويت 
بدال من كويت – القاهرة – كويت، 
وس���تبحث الغاء ش���رط مرور 
فترة ست سنوات بني كل قرض 
وآخر، وزيادة سقف القرض مع 
ش���رط مرور 3 سنوات بني كل 
قرض وآخر، وأيض���ا معاجلة 
بعض أوج���ه القصور في نظام 

املفاضل���ة املعمول به حاليا في 
املؤسسة ومن بينها صرف سيارة 
لشاغلي الدرجة 15 في حال عدم 
الترقية ملدة تزيد على السنتني، 
وتطوير االنظمة االدارية املتعلقة 
التقييم السنوي ونظام  برصد 
الترقيات، وتعديل نظام احلضور 
واالنصراف ليكون أكثر انسيابية 
ومرون���ة. وعلى صعيد تطوير 
املوظفني أكد اخلطيب أن هذا امللف 
من أكثر امللفات التي سيهتم بها 
أعضاء القائمة حيث يحوي عدة 
أبرزه���ا تعديل نظام  مطالبات 
االبتعاث للموظفني الراغبني في 
العليا في  استكمال دراس���تهم 
اخل���ارج، ومنح املوظف ميزات 
ادارية فورية عند حصوله على 
مؤهل علمي عال.وبيئيا طالب 
اخلطيب بتفعيل قرار دراس���ة 
ومراقب���ة تأثير البيئة احمليطة 
للمجمع النفطي ومركز التدريب 
البترولي مبنطقة االحمدي، مع 
حرصه وزمالئه على العمل على 
تقيي���م جودة اله���واء الداخلي 
بصورة دورية. واختتم رئيس 
قائمة »النقابيون« سعود اخلطيب 
تصريحه بأن القائمة س���تعمل 
أيضا على تقدمي أفضل العروض 
التجارية واخلصومات واخلدمات 
الترفيهية للعاملني في املؤسسة 
وأس���رهم، وزيادتها الى جانب 
اعتزامهم تقدمي عروض متميزة 
للراغبني في أداء فريضة احلج 
بالتنسيق مع احلمالت الكويتية 
الرائدة ف���ي هذا املجال، وهو ما 
س���يكون متى ما متت مسابقة 
النفطي  القطاع  على مس���توى 
بأكمله يس���تفيد منه���ا أعضاء 
نقابة العاملني مبؤسسة البترول 

الكويتية.

الخطيب: »النقابيون« تمثل جميع العاملين بمؤسسة البترول 
وهدفنا رعاية مصالح زمالئنا والدفاع عن حقوقهم

من لم تش�ملهم كوادر الزيادات س�يكونون على رأس اهتمامنا لتحقيق مبدأ المس�اواة بين الجميع

رئيس القائمة شدد على ضرورة تعديل نظام االبتعاث للراغبين في استكمال دراستهم العليا في الخارج

أعضاء قائمة »النقابيون«
النقابيون 15  تضم قائمة 
عضوا هم: سعود اخلطيب، 
منصور االنبعي، أحمد املنيع، 

عايدة الرشيد، فهد الرشيدي، 
سعود العجمي، جاسم املطوع، 
همام اجلمعة، خالد مطر، دبوس 

اجلالهمة، مشعل بوحمد، أماني 
الكندري، عبداهلل القضيب، 

أحمد اجلبري وشذى أكبر.


