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وفد احتاد عمال البترول والنقابات النفطية التقى وزير النفط

البصيري وعد بحل القضايا العالقة للعاملني في القطاع النفطي

الزعابي: القضاء انتصر لكادر مهندسي »النفطي«

أعرب رئي����س نقابة العاملني 
مبؤسسة البترول الكويتية عثمان 
ارتياحه باخلطوة  الس����عيد عن 
االيجابية التي قام بها وزير النفط 
البصيري بدعوة جميع  د.محمد 
النقابات النفطية للتحاور والنقاش 
حول هم����وم وطموحات العاملني 
أبرز  النفط����ي، وكان  القطاع  في 
الطروحات التي متت مناقشتها هو 
ما يعانيه القطاع النفطي من ملفات 
عالقة وخاصة ملف الزيادة العامة 
للرواتب ومل����ف البت في تعيني 
القيادات النفطي����ة وواقعة إقالة 
موظفي بعض الشركات النفطية. 
وبعد النقاش واحلوار حول تلك 
املش����كالت وعد الوزي����ر بأنه لن 
يخالف أي قرار ايجابي من مجلس 
ادارة املؤسسة في الفترة السابقة 
لعهده. كما وعد بأن تعتلي قضية 
الزيادة العامة للرواتب أعلى جدول 
أعمال املجلس االعلى للبترول وانه 
س����يقوم باإلحلاح في الطلب من 
سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته 
رئيس املجل����س االعلى للبترول 
بالدعوة لعقد اجتم����اع املجلس 
االعلى للبترول بصفة االستعجال، 
وذلك لالنتهاء من القضايا وامللفات 
العالقة منذ زمن وعلى رأسها ملف 
الزيادة العام����ة للرواتب. أما من 
ناحية ملف قيادات القطاع النفطي 
فقد ملس الوزير قلق النقابة على 
مس����تقبل القطاع النفطي في ظل 
التخبط القائم بس����بب عدم البت 
في تعيني القيادات وسير القطاع 

بارك أمني السر املساعد لنقابة 
املهندسني م.نواف الزعابي انتصار 
العادل بتطبيق  الكويتي  القضاء 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 27 
لسنة 2006 بشأن سريان جميع 
البدالت واملكافآت املرتبطة بنوع 
العم����ل او التخص����ص الصادرة 
بقرارات مجلس اخلدمة املدنية على 
املهندس����ني العاملني في مؤسسة 
البترول الكويتية، حيث أصدرت 
اإلداري����ة صباح االثنني  احملكمة 
املوافق 2011/5/23 حكمها التاريخي 
لصال����ح م.عبدالوهاب الكندري � 
املهندسني والرئيس  عضو نقابة 
البترول  السابق لنقابة مؤسسة 

هي جل اهتم����ام الوزير وانه لن 
يتخل����ى عن جمي����ع العاملني في 
القطاع النفطي وسيسعى جاهدا 
لبحث وحل مشكالتهم مع اجلهات 
املعنية في القريب العاجل لالرتقاء 
بالقط����اع النفطي والعاملني فيه، 
وان مسألة اس����تقرار العمالة من 
املسائل التي يوليها جل اهتمامه. 
الطيبة  اللفتة  وأوضح ان ه����ذه 
من الوزير البصيري مبثابة داعم 
حقيقي يحفزنا على بذل املزيد من 
العطاء واجلهد في مسيرتنا النقابية 
العاملني  وااللتفاف حول زمالئنا 
في القط����اع النفطي للنهوض به 
وحتسني مستوى اإلنتاج للبالد 
أكثر من الس����ابق. ونقل املطوع 
النفط وعده بدراس����ة  عن وزير 
جميع القضايا العالقة وحل جميع 
املشاكل التي بينها له االحتاد خالل 
اللقاء للبح����ث عن حلول ناجعة 
لها تضم����ن االرتقاء بأداء القطاع 
النفطي كامال. وفي اخلتام ش����كر 
االحتاد وزير النفط على جتاوبه 
جتاه القضايا العالقة، وأكد املطوع 
ان هذه اخلطوة تقرب املسافات بني 
اجلانبني م����ا ينعكس أثرها على 
سير العمل وطريقة التعامل، وان 
ثقتنا به كبي����رة في تبني هموم 
أبناء الكويت العاملني في القطاع 
النفطي، وإننا بانتظار تطبيق ما 
وعدنا به على أرض الواقع. السيما 
في ظل تواف����ر املقومات الداعمة 
لهذا القط����اع الذي يعتبر من أهم 

ركائز الدولة.

ما قام به الزميالن م.عبدالوهاب 
الكندري  الكن����دري وم.فيص����ل 
اللذين أهدتهما اجلمعية العمومية 
املهندس����ني  التأسيس����ية لنقابة 
الكويتية العضوية الشرفية على 
ما قدموه من مس����اهمة فاعلة في 
املهندسني، تكللت  تأسيس نقابة 
باستصدار حكم قضائي بإشهارها 
عالوة على تفردهم في رفع قضايا 
كادر املهندسني في القطاع النفطي 
منذ سنوات عدة، كما أكد ان نقابة 
املهندسني الكويتية لن تألو جهدا 
في سبيل الدفاع والذود عن حقوق 
ومصالح املهندس����ني العاملني في 

شتى قطاعات الدولة.

ثمن السكرتير العام الحتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
ناصر املط����وع اللقاء الذي مت مع 
النف����ط د.محمد البصيري  وزير 
االثن����ني املاضي بوفد ضم رئيس 
التنفي����ذي الحتاد عمال  املجلس 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
ونائبه ورؤساء النقابات النفطية 
ونوابهم، في اجتماع تعارفي أخوي 
اتسم باالس����تماع وتبادل احلوار 
بني األطراف، حيث طرح االحتاد 
القضاي����ا العالقة على الس����احة 
العمالية ومنها الزيادة العامة على 
الرواتب، حيث أكد البصيري أحقية 
هذه الزيادة ملوظفي القطاع النفطي 
وان التأخير ألس����باب سياس����ية 
مرت بها البالد وستصل الرسالة 
الى س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الستعجال املجلس األعلى للبترول 
لالجتماع خالل اسبوعني او ثالثة. 
كما ط����رح االحتاد جانبا آخر من 
القضايا العالقة وهي إعادة موظفي 
»ايكويت« املفصولني، وأكد الوزير 
إعادتهم للعمل، وتطرق االحتاد الى 
تعيني القي����ادات النفطية ملا لهذا 
املوضوع من أهمية ووعد العفاسي 
بأنه خالل األي����ام القليلة املقبلة 
س����يتم االنتهاء من هذا املوضوع 

وفي وقت أقرب مما نتوقع.
وقال املطوع: ان د.البصيري 
أب����دى جتاوب����ا ملحوظ����ا خالل 
اللقاء الذي أك����د فيه ان احلقوق 
واملكتسبات العمالية بأيد أمينة. 
وأضاف املطوع ان القضايا العمالية 

من����ذ بداية عام 2009 حتى يومنا 
هذا وذلك ضد كل من:

٭ س����مو رئيس مجلس الوزراء 
بصفته رئيس مجل����س اخلدمة 

املدنية.
٭ وزير النفط.

٭ رئيس ديوان اخلدمة املدنية.
وبذلك ينفتح الباب على مصراعيه 
لتطبيق القرار على جميع مهندسي 
القطاع النفطي، فضال عن جميع 
الوظيفي����ة األخ����رى  الش����رائح 

املستحقة للكوادر.
أكد  وفي خت����ام تصريح����ه، 
الزعابي افتخار نقابة املهندس����ني 
بأعضائها وخي����ر مثال على ذلك 

النفطي بش����كل عشوائي في هذه 
األوضاع احلساس����ة مب����ا يعود 
بالضرر على أهم قطاع في الدولة 
وعصبها االقتصادي، وأكدت النقابة 
بدورها ضرورة االبتعاد عن مبدأ 
احملاصصة والترضيات على حساب 
القطاع النفطي، وان يكون في معزل 
عن النزاعات السياسية كي يحافظ 
القطاع النفطي على خصوصيته 
ومهنيته، كما أصرت النقابة على 
التوضيح ان الضرر من عدم البت 
في تعيني القيادات ووقف الترقيات 
مس بشكل مباشر شريحة كبيرة من 
الكوادر الوطنية املرشحة العتالء 
منصب ف����ي القيادات الوس����طى 
التي مع األس����ف مت قتل طموحها 
بسبب جتميد قرار تعيني القيادات 
العليا مبا أثر بش����كل سلبي على 
املهمة وعلى سير  هذه الشريحة 
العم����ل. ونظرا ألن هذا القرار من 
صالحيات مجلس ادارة املؤسسة، 
فلقد مت احلص����ول على وعد من 
الوزير بأن يدعو الى اجتماع ملجلس 
ادارة املؤسسة بأسرع وقت ممكن 
واالنتهاء من ه����ذا امللف في مدة 
أقصاها ثالثة أسابيع. وختم السعيد 
تصريحه متمنيا أن تستمر عالقة 
التعاون بني الوزي����ر والنقابات، 
مع االس����تمرار في سياسة الباب 
املفتوح، وان يتمكن وزير النفط من 
الوفاء بوعوده واالنتهاء من جميع 
امللفات العالقة حتى يتسنى للجميع 
االلتفات الى ما هو جديد مبا فيه 
خير للبالد والعب����اد.  من جهته 

وذل����ك بإلزام مؤسس����ة البترول 
الكويتية بتطبيق كادر املهندسني 
املقرر في القطاع احلكومي وبأثر 
رجعي من 2006/7/1، فيما قاربت 
القضية املرفوعة م����ن م.فيصل 
املهندسني  الكندري )عضو نقابة 
الكويتية وأمني السر املساعد في 
نقابة ش����ركة نفط الكويت( على 
احلصول على حكم قضائي آخر 
بعدما حتصل على تقرير إيجابي 
من إدارة اخلبراء يقضي بأحقيته 
في البدالت الهندس����ية نفس����ها، 
علم����ا ان هات����ني القضيتني هما 
الوحيدتان املرفوعتان للذود عن 
حقوق مهندس����ي القطاع النفطي 

عثمان السعيد

ناصر املطوع

نواف الزعابي

انضمت إلى جمعيات النفع العام مبوجب 3 قرارات

العفاسي: إشهار »األمن األسري« 
و»العسكريني املتقاعدين« و»إجناز«

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل 
ووزير الشؤون د.محمد العفاسي 3 قرارات تضمنت 
اش����هار جمعية الرابطة الوطنية لألمن االسري، 
واجلمعية الكويتية للعسكريني املتقاعدين وجمعية 

اجناز الكويتية.
وتهدف جمعية الرابطة الوطنية لألمن األسري 
الى التوعية االجتماعية والنفسية والتربوية لدرء 
املخاطر والظواهر السلبية التي تهدد األمن االسري 
وسبل مواجهتها، بجانب السعي اجلاد الستحداث 
تشريعات وقوانني حتقق األمن االسري وحتميه 
والعمل على تفعيل وتطبيق تشريعات وقوانني 

البالد املدنية الكفيلة بتحقيق األمن االسري.

النظام األساسي لجمعية العسكريين المتقاعدين

تهدف اجلمعية الى رعاية مصالح العسكريني 
املتقاعدين، وتكوين قاعدة بيانات عامة ملنتسبيها 
وتش����جيع البحوث والدراس����ات ف����ي املجاالت 
االس����تراتيجية واألمنية، بجانب احملافظة على 
ال����روح الوطنية وتنميته����ا ومتثيل املتقاعدين 
لدى جهات العمل وتأس����يس وتوثيق االتصال 
وتبادل املعلومات واملس����اهمة في نقل اخلبرات 
الى املؤسسات العسكرية واالدارة العامة لالطفاء 

والدفاع املدني.
واملؤسسون هم:

٭ لواء م.خالد محمد الياسني
٭ قاسم غلوم محمد
٭ خالد فهد رديني

٭ فريق م.عبدالرحمن محمد الهاجري
٭ عبداحلميد ابراهيم طاهر

٭ يوسف صقر عبداهلل الفهد
٭ سلطان ابراهيم الفارسي

٭ عبدالناصر حسني محمد الصائغ
٭ حسني عبداهلل البناء
٭ سعد عبداهلل الغامن

٭ لواء م.د.وليد خلف بن سالمة
٭ عقيد م.داود عباس الكندري

٭ عميد م.بدر عيسى احمد العيسى

٭ عقيد متقاعد/ فيصل خالد ال بن علي
٭ عقيد متقاعد/ محمد يوسف محمد الكندري

٭ عبدالعزيز ابراهيم احمد
٭ عميد متقاعد/ خالد عبدالكرمي الشيحة

٭ عميد متقاعد/ يعقوب يوسف مظفر
٭ رائد متقاعد/ عبداحملسن املنيع

٭ مقدم/ م.فالح مرزوق سريع
٭ عقيد متقاعد/ طارق محمد الصقر

٭ عميد متقاعد/ خالد الطراروة
٭ مقدم متقاعد/ يعقوب شمس الدين

٭ عميد م.عبداهلل سعد اخلالد
٭ عقيد متقاعد/ فهد جاسم املطر

٭ عقيد متقاعد/ أحمد عقيل خليفة عقيل
٭ عميد متقاعد/ مساعد النجار

٭ عميد متقاعد/ مدغش محمد العجمي
٭ عميد/ عبدالغفور العوضي

٭ سالم محمد الصقر
٭ عميد متقاعد/ محمد اخلطيب

٭ عميد متقاعد/ فيصل اللوغاني
٭ عميد متقاعد/ فهد عبدالرحمن الهندي

٭ عقيد متقاعد/ ابراهيم الساعي
٭ عقيد ركن م/ صالح عبدالرحمن مال اهلل

٭ عقيد متقاعد/ جمال عبداهلل البلوشي
٭ عميد ركن متقاعد/ سالم حمد عبداهلل احلملي

٭ عميد ركن متقاعد/ ابراهيم رجب اخلارجي
٭ عميد متقاعد/ وليد محمد املذن

٭ لواء م/ علي حسني مال اهلل
٭ عقيد ركن م/ نبيل ابراهيم البلوشي

٭ عقيد متقاعد/ عبداهلل مصطفى
٭ عقيد متقاعد/ احمد محمد الشاهني

٭ عقيد م/ وليد ابراهيم البلوشي
٭ مؤيد سيد عبدالوهاب الرفاعي

٭ فريق متقاعد/ صالح عبداهلل االستاذ
٭ د.عبدالوهاب الرومي

٭ ع/م. يوسف عتيق العنزي
٭ فريق ركن متقاعد/ ناصر حمد الفارسي

٭ عميد متقاعد/ حسني علي املانع

اتفاق بني املهندسني الكويتيني واملعماريني 
اإليطاليني على تبادل اخلبرات بني اجلانبني

بيت زكاة الفروانية قّدم 2.568 مليون دينار 
مساعدات في 4 أشهر

أكد معماريون كويتيون وإيطاليون إمكانية 
مزج العناصر املعمارية العربية االس����المية 
مع مثيلتها في العمارة الغربية بش����كل عام 
وااليطالية بش����كل خاص، مش����يرين الى أن 
الكبير في  التكنولوجيا املعاص����رة والتقدم 
الداخلي يس����اعدان على  العمارة والتصميم 
حتقيق ذلك. جاء ذلك خالل ورشة عمل عقدت 
بني اجلانبني في جمعية املهندسني الكويتية 
مساء أمس االول وشارك فيها كل من رئيس 
احتاد شركات التصميم الداخلي واألثاث في 
ميالنو روبرت����و ميغاتو واملعماري االيطالي 
ماريو مازير وم.أحمد السميري نائب مدير عام 
جمعية املهندسني الكويتية وعدد من املهندسني 

واملهتمني بفنون العمارة وهندستها.
في بداية الورشة قّدم نائب رئيس االحتاد 

أكد مدير فرع محافظة الفروانية في بيت الزكاة 
ناصر البيدان ان البيت كان ومازال يولي اهتماما 
بالغا بتحقيق التنمية للمجتمع، من خالل تقدمي 
املساعدات لألسر، للعمل على سد احتياجاتها ورفع 
مستوى معيشتها. وقال البيدان ان فرع بيت الزكاة 
في محافظة الفروانية � والكائن في منطقة اشبيلية 
� قام بتقدمي مساعدات من بداية العام احلالي إلى 
260 أسرة شهريا بلغت تكلفتها )577190 د.ك(، 
مقابل مساعدات مقطوعة ل� 5612 أسرة تكلفتها 
)1847412 د.ك(، إضافة إلى قروض حسنة ل� 59 
أسرة بلغت تكلفتها )144350 د.ك(، ليكون بذلك 
إجمالي املساعدات التي قدمها الفرع ل� 5931 أسرة 
)2568952 د.ك(. وأوض����ح البي����دان ان احلاالت 
املستفيدة من املساعدات املالية التي يقدمها بيت 
الزكاة تشمل فئة األرامل، واملطلقات، والشيوخ، 
واأليتام، وذوي الدخل الضعيف، والعاطلني عن 
العمل، والغارمني )تسديد ديون(، واملنكوبني ماليا 
)احلريق(، واملقبلني على البناء والترميم، وأسر 
الس����جناء، وذلك كله حس����ب الشروط املعتمدة 
واملوضوعة من مجلس إدارة البيت واللجنة الرئيسة 
للتوزيع احمللي واملفوضة من قبل مجلس اإلدارة 
للنظر في احلاالت املعروضة ومدى استحقاقها 
للمساعدة بأنواعها س����واء شهرية أو مقطوعة، 
وكذلك القروض احلسنة، مؤكدا سعي إدارة اخلدمة 
االجتماعية الدؤوب لتحقيق رسالتها في إحداث 
التنمية املجتمعية من منظور إسالمي وشرعي 

سليم وفق املعمول به في بيت الزكاة.

ميغاتو ش����رحا عن فنون التصميم الداخلي 
املعماري ف����ي ايطاليا، موضح����ا ان العمارة 
االيطالية املعاصرة استفادت كثيرا من التقدم 
التكنولوجي والتقني في التصميم والتطور 
الكبير الذي تشهده صناعة مواد البناء وعناصر 

التصميم الداخلي من أثاث وغيرها.
وفي ختام ورش����ة العم����ل اتفق اجلانبان 
على قيام مجموعة من املهندسني واملعماريني 
الكويتيني على تلبية الدعوة لزيارة معرض 
»ميدإكس����بو« في أكتوبر املقبل لبحث سبل 
التعاون املش����ترك ووضع مس����ودة لبرامج 
تفاه����م تخدم املعماريني ف����ي البلدين وتلبي 
احتياجاتهم وطموحاتهم في تطوير قدراتهم 
في مختلف فنون الهندسة املعمارية والتصميم 

الداخلي.

وأكد البيدان ان فرع بيت الزكاة في محافظة 
الفروانية يقوم باستقبال احلاالت اإلنسانية املقدمة 
لطلبات املس����اعدة املالية وكذلك طلبات القرض 
احلسن، ويبحث هذه الطلبات ويتخذ بشأنها القرار 
املناسب، بناء على جلان متخصصة في فحص هذه 
الطلبات وتدقيقها للتأكد من استحقاقها الفعلي، 
وبعد التأكد من استيفائها جميع الشروط يقوم 
الفرع باملوافقة على تقدمي الدعم املادي املناسب 
لهم، كما يقوم الفرع باستقبال التبرعات من زكاة 
وصدقات وكفالة أيتام وغيرها من أنواع التبرعات. 
وأش����ار إلى أن رس����الة بيت الزكاة تتلخص في 
حتقيق التكافل االجتماعي بني أفراد املجتمع، وعالج 
ظاهرة الفقر وضعف الدخل لدى بعض شرائح 
املجتمع، وحتقيق األمن االجتماعي من خالل معاجلة 
الظروف الس����لبية التي يعاني منها بعض أفراد 
املجتمع للتخفيف من اآلثار املترتبة عليها. وبني 
البيدان ان فرع بيت الزكاة في محافظة الفروانية 
يقوم بخدمة املناطق التابعة له، وهي: الفروانية، 
والرقعي، والفردوس، والرحاب، وصباح الناصر، 
واش����بيلية، واألندلس، والرابي����ة، والعارضية، 
والعمرية، والعباسية، وجليب الشيوخ، وعبداهلل 
املبارك، واحلس����اوي، وخيطان، وأبرق خيطان، 
والضجيج. وف����ي ختام تصريحه أعرب البيدان 
عن ش����كر جميع متبرعي ومحسني بيت الزكاة 
من أفراد وجمعيات وشركات على ثقتهم الكبيرة 
في البي����ت، مؤكدا ان جميع تبرعاتهم تصب في 

أعمال اخلير ومساعدة احملتاجني.

م.أحمد السميري ومجموعة من املعماريني مع ضيوفهم اإليطاليني

العتيبي: صندوح سيدعم مطالب موظفي »التسليف«
أكد رئيس مجلس ادارة نقابة 
العاملني ببنك التسليف واالدخار 
ناصر العتيب���ي ان وفد مجلس 
ادارة النقاب���ة التق���ى مدير عام 
بنك التس���ليف واالدخار صايد 
صن���دوح الظفيري ف���ي مكتبه 
حيث مت تقدمي الدفعة األولى من 
املطالب العمالية العادلة واملتمثلة 
في سد الش���واغر الوظيفية في 
مختلف ادارات البنك وزيادة عدد 
الدورات اخلاصة بالطبقة العاملة 
في البنك س���واء كانت الداخلية 
منها او اخلارجية والتي يقدمها 
البنك للعاملني بشكل دوري، مع 
مراعاة النسبة في عدد العاملني 
بني مختلف االدارات ورفع عدد 

قد وعد بتحقيق كل ما يصب في 
مصلحة العمل والعاملني.

واختت���م العتيبي تصريحه 
الى مدير عام  بالشكر والتقدير 
بنك التس���ليف واالدخار صايد 
صندوح الظفيري على ترحيبه 
باملطالب العمالية، آمال في الوقت 
ذاته أن تتحقق تلك املطالب في 
القريب العاجل، مشددا في الوقت 
ذاته على ضرورة اضفاء جو من 
الرضا الوظيفي بني أوساط الطبقة 
العاملة من خالل حتقيق املطالب 
العمالية، األمر الذي من ش���أنه 
التأثير بالتبعية ايجابا على اداء 
الطبقة العاملة وانتاجية العمل 

في التسليف.

واالدخار من التوقيع والبصمة 
اخلاصة باحلضور واالنصراف 
وذل���ك اس���تنادا لتعميم ديوان 
اخلدمة املدنية رقم )913142/2(.

وأض���اف العتيبي ان النقابة 
تس���عى بكل ج���د واجتهاد الى 
حتقيق كل ما من ش���أنه الرقي 
بالعم���ل والعاملني م���ن خالل 
التعاون مع ادارة البنك، وصوال 
الى تهيئة املناخ املناسب للعمل 
وللطبقة العاملة خلدمة الوطن 
واملواطنني، السيما ان ادارة البنك 
العادلة  العمالية  قابلت املطالب 
بالترحيب، مشيرا في الوقت ذاته 
الى ان مدير عام بنك التس���ليف 
واالدخار صايد صندوح الظفيري 

التصاريح اخلاصة باس���تئذان 
العاملة بالبنك  الطبقة  وخروج 
من مقر عمله���م الى 5 تصاريح 
استئذان وبحد أقصى 12 ساعة في 
الشهر، بدال من املعمول به حاليا 
وهي 4 تصاريح اس���تئذان بحد 
أقصى 12 ساعة في الشهر، وتكرمي 
املوظف املتميز لرفع مس���توى 
اخلدمة تبعا ملا تقتضيه مصلحة 
العمل في البنك من خالل العمل 
بنص املادة 14 فقرة 7 من الئحة 
نظام العاملني، والبدء بالعمل في 
فرع بنك التسليف واالدخار مبركز 
اخلدمات احلكومية الشاملة في 
منطقة اجلهراء بالفترة املسائية، 
وإعفاء مديري ادارات بنك التسليف 

ناصر العتيبي

موظفو »الوفرة« التابعة لـ »نفط اخلليج« احتفوا به

الكندري: السند ساهم في تعزيز أداء القطاع النفطي
احتفى العاملون في الش����ركة 
الكويتية لنفط اخلليج )عمليات 
الوفرة( بتكرمي نائب رئيس مجلس 
املنتدب لشؤون  اإلدارة والعضو 
عمليات الوفرة سابقا في الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج سند السند 
ال����ذي أمضى 25 عام����ا في خدمة 

القطاع النفطي.
ويعتبر سند السند من الكفاءات 
الوطنية نظيفة اليد اس����تغرقت 
رحلت����ه 25 عام����ا أمضاه����ا في 
العمل في مختلف شركات القطاع 
النفطي وهو قي����ادي من الطراز 
الس����ند باحترام  الرفيع، يحظى 
جميع العاملني في القطاع النفطي 
داخليا ودوليا فهو شخص ذو حس 
قيادي مميز وسجله العملي حافل 

باإلجنازات.
الس����ر  ومن جانبه، قال أمني 
الس����ابق ف����ي نقاب����ة العامل����ني 
الكويتية لنفط اخلليج  بالشركة 
طالل الكندري ان س����ند الس����ند 
لديه رؤية مستقبلية فنية حول 
واقع القطاع النفط����ي، فهو فني 
من الدرجة األولى وينظر لألمور 
بواقعية تامة، لذلك كان س����جله 
دائما حافال باإلجنازات ومشهود له 
باإلخالص ومن العناصر القيادية 
الفاعلة في القطاع النفطي ونتيجة 
لس����يرته العطرة خالل السنوات 
التي قضاها ف����ي العمل بالقطاع 
النفطي رأى العاملون في »عمليات 

وصدق فإن نكرمه اليوم فإمنا نكرم 
فيه هذه الصفات اجلليلة، اضافة 
ملا يتحلى به من ملسات إنسانية 
حانية وانه ليعز علينا ايها االخوة 
أال نرى أبا فواز في موقع املسؤولية 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج ملا 
عرفناه عنه من الكفاءة واالقتدار، إال 
اننا من جهة اخرى مطمئنني غاية 
االطمئنان الى ان أبا فواز، وأينما 
ذهب، سيحمل معه هذه الصفات 
األصيلة، فاملعادن الثمينة ال تفقد 
صفاتها بالتقادم، إمنا تزداد قيمة 
وأصالة كلما تقدم بها الزمن. أخي 
الفاضل س����ند السند، ليست هذه 
كلمات وداع، إمنا مناسبة لتأكيد 
العالقة واحلرص  احملبة ومتتني 
على وصلها وضمان عدم انقطاعها، 
فنحن نريدكم معنا بالقلب واملشورة 
والرأي الصادق السديد، فقد كان 
ذلك هو ديدنكم وما عرفناه عنكم 
وملسناه منكم، فلكم منا كل املودة 

واحلب واالحترام.
وفي ختام حفل التكرمي مت تقدمي 
درع تذكارية الى سند السند مقدم 
من العاملني ف����ي عمليات الوفرة 
تعبيرا منهم عن م����دى محبتهم 
لشخص كان يتقاسم هموم القطاع 
النفطي معهم وس����عى دائما الى 
تذليل العقوبات التي يعاني منها 
أبن����اء الكوي����ت في ه����ذا القطاع 

احليوي.
ليلى الشافعي  ٭

مناس����بة عزيزة غالية نكرم فيها 
حبيبا من األحبة، رجل اذا ُذكرت 
الصداقة فه����و صديق واذا ُذكرت 
األخوة فهو شقيق واذا ُذكرت احملبة 
فهو حبيب وإذا ُذكرت الزمالة فهو 
خير زميل. وأضاف ان سند السند 
جتده في كل صفة من الصفات التي 
ذكرت، وليس ذلك مبستغرب عنه، 
فقد عرفناه طوال فترة كافية لسبر 
أغوار الرجال ومعرفة معادنهم وإننا 
ال نشك حلظة في انه قد أجنز ووفى 

الوفرة« التابعة للشركة الكويتية 
لنفط اخللي����ج ان اقل تقدير لهذا 
الرجل الذي عمل بكل جد واجتهاد 
وإخالص ومسؤولية ان يكرم في 

ختام مسيرته املهنية.
وقال عريف احلفل حمد الطويل: 
في هذه املناسبات العزيزة ينعقد 
اللسان ويعجز البيان ويضطرب 
اجلنان وما ذلك إال ألن في مثل هذه 
املناسبات يكون الصمت فيها أبلغ 
من الكالم واليوم اجد نفسي في 

سند السند متوسطا احملتفني به

حمد الطويل: عرفناه 
طوال فترة كافية 

لسبر أغوار الرجال 
ومعرفة معادنهم


