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تلقوا تهديدات بعقوبات تصل للفصل  وّزعت دفاتر جمع المبالغ النقدية

العتيبي: إضراب ١٤٠ موظفًا
في «خدمات القطاع النفطي» منذ السبت 

«الشؤون»: اقتصار جمع تبرعات رمضان
على الجمعيات الخيرية المعتمدة ولجانها

اعلن نائب رئيس نقابة العاملني 
في شركة خدمات القطاع النفطي 
القوة  العتيبي ان موظفي  غالي 
الشــــاطئية وعددهم ١٤٠ موظفا 
كويتيا بدأوا اعتصاما مفتوحا منذ 
صباح السبت املاضي، ومستمرون 
في اعتصامهم الى اآلن بســــبب 
السيئة واملخاطر  العمل  ظروف 
التي يتعرضون لها على مدار اليوم 
وتهــــرب االدارة من االلتزام بأي 

وعود حتقق لهم االمن واالمان.
العتيبــــي في تصريح  وقال 
صحافي امس ان مسؤولي الشركة 
بدأوا في ممارسة جميع وسائل 
الضغط على املوظفني حتى وصل 
االمر الــــى ارهابهــــم وتهديدهم 
العقوبات وفي  اقســــى  بتوقيع 
مقدمتها الفصــــل النهائي، اذا لم 
يوقفوا اعتصامهم ويعودوا الى 
عملهم بشكل اجباري دون حتقيق 
اي مطالب ومنها بدل خطر وعالوة 
بحرية تصل الى ٣٠٠ دينار تضاف 
الى الراتب االساسي شهريا وهو 
ما وعدت االدارة بتنفيذه منذ اكثر 
من عام ونصــــف ولم حتقق اي 

شيء من وعودها الى اآلن.
ونقل عن مســــؤولي الشركة 
خالل اعتصام الشفت االول من 
الشفتات األربعة قولهم ملوظفي 
الشركة «واهللا لن ينفعكم احد» 
وهــــو تهديد صريــــح وواضح 
وتكميم لالفواه بأن من يتكلم او 
يطالب بحقــــه فعليه ان يتحمل 

نتيجة ذلك.
واشــــار الى ان افــــراد القوة 
الشاطئية يعملون وسط مخاطر 
عديــــدة اهمها حمايــــة الناقالت 
التعبئة  اثنــــاء عملية  الضخمة 
والتفريغ وهو ما يعرضهم ألشد 
انواع املخاطــــر اضافة الى انهم 
يعملــــون بقــــوارب بحرية غير 
امنة وغير صاحلة لالســــتخدام 
وال تتحمل قوة االمواج او حرارة 
الشمس وغير مجهزة كذلك بأي 

وسائل حماية للموظفني في حال 
حــــدوث حريقـ  ال قدر اهللاـ  في 

اي ناقلة.
واشار الى ان هناك ناقلة غاز 
عمالقة سترســــو في احد موانئ 
الكويت خالل ايام وتريد الشركة 
من موظفــــي القوة الشــــاطئية 
حمايتها وهو ما ميكن ان يعرضهم 
للموت في حال حدوث اي خطأ 
ـ ال قدر اهللا ـ مــــن افراد الناقلة 
او حدث اي انفجار النهم االقرب 
تواجدا منها وهو امر ال ميكن ان 
يتحمله انسان نظرا لشدة تلك 

املخاطر.
النفط  وناشد العتيبي وزير 
الشــــيخ احمد  ووزير االعــــالم 
العبداهللا ســــرعة التدخل وحل 
مشكلة العاملني في القوة الشاطئية 
التابعة لشــــركة خدمات القطاع 
النفطي مشــــددا على ان الوضع 
في هذه الشركة اصبح مأساويا 

وال ميكن ان يتحمله احد.
العتيبــــي لقاء وزير  وطلب 
النفط بشكل عاجل لعرض الكثير 
من املشــــكالت التي يتعرض لها 
موظفو الشــــركة في ظل صمت 
مريب ومخيب لآلمال من مسؤولي 
تلــــك الشــــركة حيــــث يفترض 
الكويت  انهم يعملون لصالــــح 

وابنائها.

واأليام املســــموح قيدها بجمع 
التبرعات من قبل كل جمعية.

وعــــن جمع تبرعــــات املواد 
العينية أكد انهــــا مبوجب قرار 
مجلــــس الوزراء ممنــــوع جمع 
املــــواد العينية بأي شــــكل من 
األشكال، ونتمنى من اجلميع سواء 
اجلمعيات اخليرية أو املتبرعني 

االلتزام بذلك.
وأهــــاب باملواطنني واملقيمني 
من أهــــل اخلير إلى عدم الوقوع 
في مصايــــد األشــــخاص الذين 
يســــوقون أنفســــهم بأنهم متت 
تزكية مشــــاريعهم اخليرية من 
قبل شخصيات نافذة في الكويت 
جلمع التبرعات ألن هذه التزكية 
تكون اما عن حسن نية من قبل 
الشخصية أو مزورة من قبل هؤالء 
األشخاص، ونتمنى من اجلميع 
عدم التــــردد في االبالغ عن مثل 

هؤالء األشخاص.
الى  الوافدين  وحّذر الصانع 
الكويت خالل شهر رمضان بكارت 
زيارة من القيام بأي عمل من أعمال 
جمع التبرعات ألنهم يستعرضون 

للمساءلة القانونية.
ومتنى على أصحاب الشركات 
توخــــي الدقة قبل اســــتقدام أي 
الفضيل  الشــــهر  شخص خالل 

بكارت زيارة.

قال النادي العلمي الكويتي امس ان التأخر 
في عملية انقاذ قرش احلوت التي متت االسبوع 
املاضي جاء بعد التأكد من نوعيته النادرة مشيرا 
الى انه اتضح انه انثى وان هناك شـــكوكا بأنها 

حامل وتبحث عن مكان امن للتكاثر.
واوضـــح رئيس مجلـــس ادارة النادي اياد 
اخلرافي لـ «كونا» ان التسرع في عملية االنقاذ 
كان ميكـــن ان يؤدي الى إحلاق الضرر بالقرش 
مبينا ان حالته الصحيـــة عند االطالق لم تكن 
جيدة. واشار اخلرافي الى ان الفرق املشاركة في 
انقاذ وحترير السمكة حرصت على سالمة عملية 
االنقاذ بالصورة الصحيحـــة والتروي حرصا 

على سالمتها.
واوضح ان عمليـــة االنقاذ جاءت للمحافظة 
عليه من اجل اطالقه في املياه الكويتية للتكاثر 
والتعايش بأمان بسبب ندرة هذا النوع في املياه 

اخلليجية.
وقال انه مت اجراء اتصاالت مكثفة مع جهات 
خارجية للتعامل مع هذا احلدث بصورة صحيحة 
حيث انها اول مرة حتدث بالكويت وعزا سبب 
التأخر في االنقاذ الى اكتشاف اصابته في اليوم 
االول اضافة الى املهلة التي طلبتها الهيئة العامة 
للبيئة بإعطائه ٤٨ ساعة للخروج من تلقاء نفسه 

من املنطقة احملاصر فيها.
واشار الى ان الفرق املشاركة استغرقت اربعة 
ايام في حتريره نتيجـــة انتظار ردود اجلهات 
اخلارجية وجتهيز املعدات الالزمة لعملية االنقاذ 
موضحا ان التسرع في عملية االنقاذ كان ميكن 

ان يؤدي الى إحلاق الضرر به.
واشـــاد اخلرافي بدور هيئة البيئة واهتمام 
وتوجيهات مديرها العام د.صالح املضحي، كما 
اشاد باملركز العلمي وجهود مديره العام م.مجبل 

املطوع ودوره في خدمة البيئة الكويتية.
وشـــكر اخلرافي جميع الفرق من الشـــباب 
الكويتي املتطوع وباألخص فريق الغوص الكويتي 
ومركز سنيار على ما قدموه من جهود متميزة 

في عملية انقاذ القرش.
وكان ٤٠ شخصا يتبعون اربع جهات هي مركز 
العمل التطوعي واملركز العلمي والنادي العلمي 
ونادي املارينا بذلوا جهودا مضنية ومحاوالت 
عديدة على مدى ايام انتهت بإخراج قرش احلوت 

سليما من مرسى املارينا في الساملية.

بشرى شعبان
إدارة اجلمعيات  كشف مدير 
اخليرية واملبرات باإلنابة أحمد 
الصانع ان اإلدارة باشرت توزيع 
النقدية  التبرعــــات  دفاتر جمع 

املعتمدة لشهر رمضان املبارك.
وقــــال الصانع فــــي تصريح 
لـــــ «األنباء» ان مشــــروع جمع 
التبرعات النقدية تســــتفيد منه 
اجلمعيات اخليرية العشر املعتمدة 
من الوزارة واللجان التابعة لها، 
النقدي مسموح  وعملية اجلمع 
بها فقط في مقــــرات اجلمعيات 

الرئيسية وجلانها.
اما املبرات اخليرية فوفق قانون 
الوزراء،  إنشائها وقرار مجلس 
فإنها ال يحق لها جمع التبرعات 
بأي شكل سواء باالستقطاعات 
أو نقدا، وحتــــى اآلن لم يصدر 
أي قرار مغاير لذلك. وهذا األمر 
بيد مجلس الوزراء وليس وزارة 

الشؤون. 
وعن جمع التبرعات في املساجد 
أوضح الصانع انه مت باالتفاق مع 
وزارة األوقاف حتديد املســــاجد 
املسموح لها بجمع التبرعات من 
قبل اجلمعيــــات اخليرية، ولكن 
البنكية  بواسطة االستقطاعات 
وليس اجلمع النقدي. ومت وضع 
برنامج متكامل بأسماء املساجد 

غالي العتيبي
صورة زنكوغرافية لسند جمع التبرعات النقدية

جانب من عملية إنقاذ سمكة قرش احلوت

فرق اإلنقاذ تعاملت بطريقة علمية للحفاظ على سالمة قرش احلوت

أشاد بدور الهيئة العامة للبيئة والمركز العلمي في خدمة البيئة الكويتية

إياد الخرافي: سمكة قرش الحوت أنثى حامل
والتأخر في عملية إنقاذها كان للحفاظ على سالمتها


