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الشرثان: نتطلع إلى سرعة إقرار زيادة العاملين في »النفط« 
من المجلس األعلى للبترول ومجلس الخدمة المدنية

التي ال تخدمنا  إلى االشاعات 
في هذه املرحلة.

وشكر عبدالعزيز الشرثان 
جميع من ساهم في إجناح هذا 
االجناز العمالي من قبل مؤسسة 
البترول الكويتية وعلى رأسهم 
وزير النفـــط ووزير اإلعالم ـ 
رئيس مجلس إدارة املؤسسة 
الشـــيخ أحمد العبداهلل الذي 
كان له الدور الكبير في تفعيل 
مطلبنا وتسهيل إقراره وفق ما 
مت االتفاق عليـــه مع احتادنا، 
والشكر أيضا للرئيس التنفيذي 
م.فاروق الزنكي، ومجلس إدارة 
العمل  املؤسســـة وإلى فريق 
املكلف مبتابعة هذا املوضوع 
من قبل الشؤون املالية واإلدارية 
باملؤسسة وعلى رأسهم علي 
الهاجري، وال ننسى أيضا الوقفة 
املشرفة من قبل زمالئنا النقابيني 
النفطي  القطاع  والعاملني في 
الذين كانوا خير ســـند ودعم 

الحتادنا في هذه املرحلة.

الشـــرثان املجلس  وطالب 
األعلى للبترول وديوان اخلدمة 
املدنية ســـرعة البـــت في هذا 
املوضوع وعـــدم التأخير فيه 
خاصة انه أخذ الدراسات الكافية 
والتي أثبتت أنها زيادة مستحقة 

للعاملني في القطاع النفطي.
كما أكد مجددا على العاملني 
في القطـــاع النفطي بضرورة 
التحلي بالصبر وعدم االلتفات 

بــــارك رئيــــــس احتـــــاد 
عمال البتـــــرول وصناعـــــة 
البتروكيماويات عبدالعزيز 
الشرثان للعاملني في القطاع 
النفطي كافة موافقة مؤسسة 
البترول الكويتية في اجتماعها 
الذي عقد يوم األحد 30 يناير 
املاضي زيادة مرتبات العاملني 

في القطاع.
وقال ان هـــذه اخلطوة من 
الكويتية  البترول  مؤسســـة 
فـــي إقـــرار جـــدول الزيادات 
واملرتبات للعاملني في القطاع 
النفطي أتت بعد جهود حثيثة 
ودراسات مكثفة ومسح شامل 
في احمليط احمللي واخلليجي 
ملستوى الرواتب واألجور وأن 
اجتماعات احتاد عمال البترول 
البتروكيماويـــات  وصناعـــة 
خـــــالل الشهور املاضية آتت 
ثمارها في حتقيق هذا املطلب 
وإقراره من قبل مجلس إدارة 

املؤسسة.

طالب العاملين في القطاع بضرورة التحلي بالصبر وعدم االلتفات إلى الشائعات

عبدالعزيز الشرثان

محمد الهاجري

الهاجري: الزيادات جاءت نتيجة 
جهود واجتماعات خالل الفترة الماضية

اكد رئيس نقابة العاملني بشـــركة خدمات القطاع النفطي محمد 
الهاجري ان املساعي التي بذلتها النقابة القرار الزيادات للعاملني في 
القطاع النفطي آتت ثمارها ومت اقرارها مع املؤسسة، وقال الهاجري 
ان الواجب على املؤسســـة اآلن ســـرعة العمل للمطالبة بإقرار هذه 
الزيادة من قبل املجلس االعلى للبترول ومجلس اخلدمة املدنية لكي 
تصل الى مســـتحقيها بأسرع وقت ممكن، واضاف ان هذه الزيادات 
جاءت نتيجة للجهـــود التي تبنتها النقابة خـــالل الفترة املاضية 
والتي صاحبتها العديد من االجتماعات واللقاءات والتي انتهت الى 

هذه الزيادة.
وبني الهاجري ان النقابة ســـتقف موقفا صلبا للدفاع عن حقوق 
ومكتســـبات جميع العاملني في القطاع النفطي، مضيفا ان مجلس 
ادارة النقابـــة ينتهز هذه الفرصة لتقدمي الشـــكر الى وزير النفط 
ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل، وكل من ساهم في اقرار هذه 

الزيادة.

العسكر: لتكن الزيادة حافزًا
للعاملين لمزيد من العمل واإلنجاز

صــــرح رئيس مجلس إدارة 
نقابة العاملني بالشركة الكويتية 
لنفط اخلليج فالح العسكر بأن 
زيادة رواتب العاملني بالقطاع 
النفطي أصبحت واقعا ملموسا 
بعــــد ان أصــــدر وزيــــر النفط 
الشيخ أحمد العبداهلل موافقته 
الكرمية في اجتماع األحد املاضي، 
واخلاص بإقرار مقترح وتوصيات 
احتاد عمــــال البترول وصناعة 
البتروكيماويات للزيادة العامة 
لرواتــــب العاملني فــــي القطاع 
النفطي الذي ميثل عصب الدولة 
االقتصادي واالستراتيجي، والتي 

متت على ضوء الدراسة املسبقة واملتفق عليها إلعادة دراسة ومعاجلة 
سلم األجور والرواتب وزيادة رواتب ومزايا العاملني في القطاع النفطي 

مبا يتناسب مع املسؤوليات واملهام جلميع الشرائح.
وثمن العسكر اجلهود الواضحة واملنشودة الحتاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات ممثال في رئيســــه عبدالعزيز الشرثان في 
حتقيــــق هذا االجناز الرائع جلموع العاملني والذي يســــجل له ولكل 
أعضائه والنقابات النفطية الذين يحاولون دائما تذليل جميع العقبات 

أمام العاملني.
ومتنى سرعة االنتهاء من اخلطوات واملوافقات من قبل املجلس األعلى 
للبترول ومجلس اخلدمة املدنية حتى ترى الزيادة النور وتثلج صدور 

العاملني الذين يستحقون حتسني أحوالهم املالية واملعيشية. 
وفي املقابل متنى ان تكون هذه الزيادة قد جاءت لزمالئه في القطاع 
النفطــــي في موعدها ولتكون حافزا لهم على بذل املزيد من اجلهد في 

العمل واحلفاظ على ثروات بلدهم الكويت.
وتقدم العسكر بهذه املناسبة بخالص التهاني والتبريكات لزمالئه 
العاملني في املكتب الرئيسي وعمليات الوفرة واخلفجي املشتركة متمنيا 
ان تكون الزيادة دافعا لهم ملزيد من العمل واحلفاظ على اسم الكويت 
عاليا واعتبار هذه الزيادة املجزية حافزا للعمل والتقدم واإلنتاج حتى 
حتقق الشركة أهدافها اإلستراتيجية بأسلوب تنافسي يحقق عوائد 
جيدة على العمال والشركة في آن واحد. متطلعني للمزيد من العطاء 

ملوظفينا وإلى مزيد من االجنازات بإذن اهلل تعالى.
وفي اخلتام شــــكر العســــكر وزير النفط ووزير اإلعالم ورئيس 
مجلس إدارة املؤسسة الشيخ أحمد العبداهلل الذي قام بإصدار قراره 
بالزيادة في املوعد احملدد والشكر للرئيس التنفيذي م.فاروق الزنكي 
ومجلس إدارة املؤسسة وفريق العمل املختص من قبل الشؤون املالية 
واإلدارية وكل من ســــاهم في تعزيز وخروج هذا القرار للنور للعمل 

به والعمل مبقتضى ما جاء فيه.

فالح العسكر

أبل: إغالق التسجيل في جائزة 
سالم العلي للمعلوماتية وبدء التقييم

»المواشي«: وصول 100 ألف رأس غنم
من أستراليا خالل يناير

قالت شـــركة نقل وجتارة 
املواشي أمس انها متكنت من 
توفير نحو 100 ألف رأس غنم 
وصلت الى البالد من أستراليا 
خالل شهر يناير املاضي رغم 
الطبيعية واملناخية  الظروف 

السيئة فيها.
وذكر مساعد العضو املنتدب 
للقطـــاع املالـــي واإلداري في 
الشركة فيصل البدر لـ »كونا« ان 
الشركة تسلمت 62413 رأسا من 

األغنام وصلت على منت سفينة 
الشركة العمالقة »الكويت« من 
أستراليا في بداية يناير و37176 
رأسا وصلت األحد املاضي على 

سفينة الشركة »الشويخ«.
وأكـــد البـــدر ان ذلك يأتي 
التزاما من الشركة جتاه توفير 
حاجة البالد من األغنام بصورة 

مستمرة.
وبنينّ ان الشركة حرصت على 
توفير هذه الكميات من األغنام 

العواصف والفيضانات  رغم 
التي اجتاحت اجلزء الشمالي 
الشـــرقي من قارة أســـتراليا 
مؤخرا والتي اجتهت الى اجلزء 
اجلنوبي الشرقي حيث تتوافر 
مراعي األغنام األسترالية، كما 
التي  التحميل  توجد موانـــئ 
ساهمت بشكل واضح في شح 
وعدم توافر األغنام وصعوبة 
نقلها الـــى موانـــئ التحميل 

األسترالية.

 أعلن مجلس أمناء جائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
عن إغالق باب التسجيل للمنافسة 
على جوائز الدورة العاشرة، مؤكدا 
التســــجيل وبدء  انتهاء مرحلة 
مرحلة التقييم والتحكيم لتحديد 
الفائزين الذين سيتم تكرميهم في 
احلفل السنوي الذي سيقام حتت 
رعاية وحضور صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وفي معرض تعليقه قال مدير 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
أبل »تأتي  للمعلوماتية د.خليل 
هذه املشاركة النوعية واملتميزة 

من مختلف األقطار العربية لتتوج مســــيرة عطاء 
اجلائزة، وهي حتتفل بيوبيلها البرونزي، وقد جنحت 
بحث الشباب العربي على البذل والعطاء إلثبات ذاته 
وحتقيــــق تطلعاته من خالل العمل التطوعي الذي 
يعتبر ركيزة أساسية من ركائز اجلائزة، وبواسطة 

وسائل اإلعالم املختلفة التقليدية والتقنية«.
وأضاف: »نقدر هذه الشراكة اإلعالمية ودورها في 
جتسيد رسالتنا الوطنية املتمثلة في العطاء من أجل 
البناء، كما نقدر لوسائل اإلعالم دعمها ودورها في 
تعزيز العملية التنموية، وكلنا أمل في أن تتواصل 
هذه اجلهود حلمل مختلف الفئات في الوطن العربي 
على املشاركة في إثراء احملتوى العربي على شبكة 
اإلنترنت الدولية لتحتل اللغة العربية مبا متتلك من 

طاقات وقدرات تعبيرية مكانة تليق بها«.
وأشار أبل إلى أن انتهاء استقبال الطلبات ليس 

إال بداية للعمــــل الدؤوب، حيث 
ســــتبدأ اللجان الفنية بعمليات 
التحكيــــم والتصنيف وحتديد 
الفائزين في هــــذه الدورة، علما 
بأن املتقدمني يتنافسون في عشرة 
مجاالت مختلفة ذات صلة بالتنمية 
والتطور املعلوماتي في مســــار 
جوائز املعلوماتية، وهي: األفراد، 
املجتمع املدني، القطاع اخلاص، 
احلكومة، التعليم، الصحة، البيئة، 
اإلعالم واالتصاالت، البحث العلمي، 

إضافة إلى الثقافة واملعرفة.
وفضال عــــن مســــار جوائز 
املعلوماتيــــة الــــذي تتنوع فيه 
اجلوائز بني نقدية وعينية وتقديرية وتقدم لألفراد 
واملؤسســــات احلكومية واخلاصة تنشط اجلائزة 
في مسار التنمية املعلوماتية الذي يهدف إلى نشر 
الثقافة املعلوماتية بني األفراد واملؤسســــات، وفي 
مسار املعرفة املعلوماتية الذي يهدف إلى إبراز الوجه 

احلضاري للوطن العربي. 
ومن املعلوم أن جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية تعــــد منهج عمل تنمويا في 
مجال املعلوماتية والثقافــــة الرقمية، وهي جائزة 
مستقلة غير ربحية، تأسست عام 2001 بدعم ورعاية 
سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ثم 
امتدت لتشمل جميع الدول العربية عام 2007، كما 
أنها حتظى برعاية صاحب الســــمو األمير الشــــيخ 
صباح األحمد، وتعتبــــر األولى من نوعها واألعلى 

بني مثيالتها على مستوى الوطن العربي.

أعلن أن تكريم الفائزين سيكون برعاية وحضور صاحب السمو

د.خليل أبل


