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د. وليد الطبطبائي

د. مشعان العتيبي

م. نعيمة احلاي

د.محمد العفاسي ومحمد الكندري مع وفد جمعية حقوق االنسان

الشيخ أحمد العبداهلل لدى وصوله إلى سانت بيترسبورغ الشيخة حصة الصباح

مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ د.محمد الصباح خالل تقدمي العزاء الى سمو ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد

مبعوث األمير عزى ملك البحرين

املنامةـ  كونا: نقل مبعوث صاحب السمو االمير 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح تعازي ومواساة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد الى اخيه ملك 
مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بوفاة 
املغفور لها بإذن اهلل تعالى الشيخة حصة بنت 

سلمان آل خليفة، طيب اهلل ثراها.
جـــاء ذلك اثناء اســـتقبال ســـمو ولي عهد 
البحرين الشـــيخ ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ملبعوث صاحب الســـمو األميـــر نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 

والوفد املرافق.

اقترح إنشاء مخرج ومدخل لمنطقة السالم على الدائري الخامس

بعد انقطاع التيار في بعض المناطق

دعت إلى مراعاتهم من باب العدالة

الطبطبائي يسأل عن أسباب توقف مشروع 
إنارة منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين

»الكهرباء«: إصالح العطل في أحد الكيبالت
الواصلة بين محطتي الفنطاس وصباح السالم

الحاي إلدراج من أجبرتهم شركاتهم
على االستقالة ضمن المسّرحين من قبل السلطتين

ولوجــــود طريق دائــــري واحد 
حول القطعة، لــــذا اقترح العمل 
على استكمال اجراءات انهاء مدخل 
ومخرج القطعة رقم 2 بضاحية 
قرطبة من جهة شــــارع دمشق، 
حيث ان ذلك من شأنه ان يسهم 
في انسياب حركة املرور وتالفي 
االزدحام وتسهيل احلركة لقاطني 

وزائري املنطقة.
وجاء في االقتراح الثالث انه 
نظرا الرتفاع تكاليف املستشفيات 
اخلاصة )تخصص والدة( ولوجود 
كثافة ســــكانية عاليــــة ببعض 
املناطق الســــكنية، وهو ما ميثل 
العبء الثقيل على كاهل املواطن، 
وحرصــــا على توفيــــر الرعاية 
املناســــبة للمواطنني،  الصحية 
ولندرة املستشــــفيات احلكومية 
في هــــذا التخصــــص )الوالدة(، 
اقترح انشاء مستشفى حكومي 
النساء والوالدة يؤدي  المراض 
خدمات فندقية بأسعار تتناسب 
مع دخول املواطنني ويحتوي على 
احدث االجهزة الطبية مثل السونار 
وغيرها، مع الزام مستشفى الوالدة 
بتواجد طبيبات على مدار 24 ساعة 

لتوليد النساء.

الوقت احلالي طبيعي وليس 
هناك أي خلل.

العتـــيبـــي ان  واوضـــح 
املناطـــق املتـــضررة مســـاء 
انحاء  امس االول كانـــت في 
املنــــاطق  مختلــــفـــة مـــن 
السكنية في الكويت ولم تنقطع 
الكهرباء عن منطقة ســـكنية 

كاملة.
وشـــكر العتيبـــي تعاون 
املواطـــنـــني وجهـــود فـــرق 
الطـــوارئ في الوزارة على ما 
بذلوه من جهد اليصال التيار 
الكهربائي في اســــــرع وقت 
ممكـــن واصـــالح اخللل في 
الكيبل املتضـــرر في غضون 

ساعات.

إال ان مــــا أعلن عنــــه ليس بالعدد 
احلقيقي، خصوصا ان هناك العديد 
من احلاالت أجبرتهم شركاتهم على 
تقدمي اســــتقاالتهم، كما ان هناك 
البعض خيروا بني التســــريح او 
تقدمي االستقالة وعلى ذلك اختاروا 
تقدمي استقاالتهم وهو األمر الذي لم 
تعاجله احلكومة او تتطرق إليه، 
الفتة الى ضرورة معاجلة مجلس 
األمة لهــــذا األمر وتعويض هؤالء 
املسرحني واملستقيلني قسرا، فالعدد 
بالتأكيد يتجاوز الـ 1000 موظف اذا 
ما مت احتساب املسرحني بكل حاالتهم 
وقد يفوق هذا العدد بكثير، كما انه 
من املمكن ان تتم معرفة هؤالء اذا 
ما كانوا قد حصلوا على عمل آخر 
او ال، وبالتالي يجب عالج ومراعاة 

هذه الفئة من باب العدالة.

مناطق جنوب الســــرة واملناطق 
احمليطــــة بها ومنطقتي الســــرة 
وقرطبة، لذلك اقترح انشاء مخرج 
ومدخل ملنطقة السالم على طريق 

الدائري اخلامس.
الســــكانية  ونظــــرا للكثافة 
العالية في منطقة قرطبة وبالذات 
القطعة رقم 2 وعدم كفاية املخارج 
واملداخل بصورة تسمح بانسياب 
حركة املرور مــــن والى املنطقة 
ولوجود مخــــرج واحد فقط من 
اجلهة الشمالية خلف سكن املعهد 
الديني عن طريق شــــارع دمشق 

ايصال التيـــار الكهربائي الى 
جميع املناطق املتأثرة بشكل 
كامـــل، مبينـــا ان الوضع في  

التي تتطلب بالفعل من قبل املجلس 
إثارتها، معتبرة ان احلكومة رغم 
إعالنها عن تعويض املسرحني وفق 
اآللية التي اعتمدها مجلس الوزراء 

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
ســــؤاال الى وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشــــريعان جاء فيه: فيما 
يتعلق مبشــــروع انارة منطقتي 
الوفرة والعبدلي الزراعي، فرغم 
البــــدء في املشــــروع قبل عامني 
تقريبا لوحظ ان املشروع توقف 
منذ ســــنة ولم يتم اســــتكماله 
حتى تاريخ هذا السؤال مما يعد 
تفريطا في املال العام ومشاريع 
الدولــــة، لذا يرجــــى افادتي مبا 
يلي: اسباب توقف مشروع انارة 
طريق منطقتي الوفرة والعبدلي 
الزراعيتني منــــذ عام تقريبا وما 
اجراءات الوزارة حيال هذا االمر مع 
تزويدي بأسماء متعهدي املشروع 
وتكلفته املالية وجميع املراسالت 
التي بني الوزارة ومتعهد املشروع 
واجراءات املناقصة التي اعتمدتها 
الوزارة في مشروع انارة طريق 

منطقتي الوفرة والعبدلي.
مــــن جانــــب آخــــر، تقــــدم 
د.الطبطبائي بعدة اقتراحات جاء 
فيها: انه نظرا ملا يعانيه ســــكان 
منطقة السالم من ازدحام شديد، 
خصوصا عبر شارع دمشق، حيث 
يســــتخدم من قبل جميع سكان 

اعلنت وزارة الكهرباء واملاء 
امس عن اصالح العطل الذي 
ضرب مســـاء امس االول احد 
الكيبالت الرئيسية الواصلة بني 
محطــتي الفنـــطاس وصباح 
انقطاع  الى  الســــــالم وأدى 
التيـــار الكهربائي عن بعض 

املناطق.
وقـــال الوكيـــل املســـاعد 
للتدريب والتنسيق واملتحدث 
باسم الوزارة مشعان العتيبي 
فـــي تصريح خـــاص أمس لـ 
العطل  انه مت اصالح  »كونا« 
في الكيبـــل املتضرر من قبل 
فرق الطوارئ في الوزارة صباح 

امس.
انه مت  العتيبـــي  واضاف 

أكدت الناشطة م.نعيمة احلاي 
على ضرورة إيجاد حلول لقضية 
املســــرحني الكويتيــــني مــــن قبل 
التشريعية والتنفيذية  السلطتني 
خالل اجللسة املقررة لذلك في 19 
اجلاري، مشيرة الى وجود كم كبير 
من املتضررين من عمليات الفصل 
التعسفي وإنهاء العقود للموظفني 
الكويتيني، ما يتطلب ان يكون هناك 
التشريعية في هذه  دور للسلطة 
املقترحات  القضية من خالل سن 
الالزمة وتعويض هؤالء املسرحني 
تعويضا عادال. وقالت احلاي في 
الكثير  تصريح صحافي ان هناك 
من املوظفني أجبرتهم شركاتهم على 
التقدم باســــتقاالت خطية بدال من 
قيامهم بفصلهم او تسريحهم، كما 
ان هناك العديد من احلاالت األخرى 

استمرار أزمة اعتصام 140 موظفًا كويتيًا بالشركة

جراح ضاوي: مسؤولو شركة الخدمات النفطية 
هددوا المعتصمين بإحالتهم ألمن الدولة

لليوم الســــابع علــــى التوالي واصل 
أفراد القوة الشــــاطئية التابعة لشــــركة 
اخلدمــــات النفطية وعددهــــم 140 موظفا 
كويتيــــا اعتصامهــــم تنديــــدا باألوضاع 
السيئة والظروف اخلطرة التي يعملون 
وسط تهرب مسؤولي الشركة من تنفيذ 
اي وعود تخفف من حالة االحتقان التي 
تســــود موظفي الشركة، خاصة من افراد 

القوة الشاطئية.
وباألمــــس وفي تطــــور خطير برزت 
تهديدات جديدة من مســــؤولي الشــــركة 
الذين ســــبق ان واجهوا إنذارات بالفصل 
للمعتصمني قبل يومني وأعلنوا في حتد 
سافر وضرب لكل قوانني العمل الكويتية 
والدولية بإحالة املعتصمني الى جهاز أمن 

الدولة.
وزاد مسؤولو الشركة بالتشكيك في والء 
وانتماء املوظفني للكويت، مؤكدين ان من 
يعتصم هو انسان غير وطني وال يحب بلده 
وتناسوا ان االعتصام حق مشروع كفلته 
كل الدساتير والقوانني للمطالبة باحلقوق 
العمالية التي دأب مسؤولو الشركة على 

ابتالعها.
ولفت أمني سر نقابة العاملني بشركة 
اخلدمات النفطية جراح ضاوي الى ان رئيس 
مجلس ادارة الشركة املوقر لم يعر مطالب 
العاملني من ابناء الكويت اي اهتمام وكان 
رده على مطالبهم املشروعة والعادلة بأن 

طار الى اجازة خاصة ولسان حاله يقول 
»يضربوا راسهم بالطوفة«.

وتساءل عن الصمت املريب من مسؤولي 
القطاع النفطي الذي يشكل عصب االقتصاد 
الوطني وكان املعتصمون مرتزقة ال يعنونهم 
في شيء وليسوا من ابناء الكويت الذين هم 
خط الدفاع األول حلفظ األمن واألمان داخل 
األماكن اخلطرة لتصدير النفط الكويتي.

وتوعد العتيبي بأن النقابة لن تتهاون 
في حقوق إخوانهم املعتصمني املشروعة 
وستخرج االعتصامات الى حد شل الشركة 
كاملة في كافة القطاعـــات، ان لم يتدخل 
املسؤولون حلسم مطالب إخواننا في القوة 

الشاطئية.
وطالب وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهلل وأعضاء مجلس األمة بسرعة 
التدخل إلنقاذ الوضع السيئ الذي تعيشه 
الشـــركة في ظل ادارة غير جادة في حل 
قضايا العاملني بالشركة وهو امر لن يتم 

السكوت عنه أبدا.
ومن جانبه، أكد رئيس جلنة الشكاوى 
واملفاوضات في النقابـــة جراح املطيري 
ان شـــركة اخلدمات النفطيـــة دأبت على 
امتصاص حقوق العمال وعدم الوفاء بأي 
التزامات جتاههم، مشددا على ان النقابة 
لن تترك حقوق إخوانهم من موظفي القوة 
الشاطئية حتى يحصلوا على جميع حقوقهم 

املشروعة.

بمشاركة حصة الصباح ويستمر حتى 8 نوفمبر المقبل

التقى أعضاء جمعية حقوق اإلنسان

العبداهلل يفتتح »ذخيرة الدنيا« في متحف الهيرميتاج

اكد وزير الشـــؤون االجتماعيـــة والعمل د.محمد 
العفاسي خالل لقائه باعضاء اجلمعية الكويتية حلقوق 
االنســـان حرص الوزارة الشديد على تطبيق جميع 
القوانـــني واملعمول بها في البالد والتي تراعي اعطاء 
احلقوق الصحابها من جميع الفئات والتي تعمل حتت 
مظلـــة وقوانني وزارة الشـــؤون االجتماعية والعمل 

وتطبيق كل املعايير االنســـانية والقانونية حلماية 
حقوق االنسان وكذلك تتبع وتطبيق القوانني بحق اي 
اشخاص او شركات ال تطبق قوانني العمل وحتاول ان 
تسيء الى الكويت من خالل أي ممارسات غير قانونية 
كما اشـــاد الوزير بالدور البناء والتعاون املســـتمر 
بني الوزارة وجمعية حقوق االنســـان البراز الوجه 

احلضاري احلقيقي للشعب، حضر اللقاء وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعـــمل محـــمد الكنـــدري وجمال 
الدوسري والوكيل املساعد للشؤون القانونية واعضاء 
اجلمعية مها البرجس وعامر التميمي وعبداحملسن 
الظافـــر وعلي البرجس ومديـــر ادارة مكتب الوزير 

حمود احلمد.

العفاسي: تطبيق جميع المعايير لحماية حقوق اإلنسان

بيترســــبورغ ـ كونا: وصل وزيــــر النفط واالعالم 
الشيخ احمد العبداهلل الى سانت بيترسبورغ في روسيا 
للمشاركة في افتتاح معرض »ذخيرة الدنيا« التابع لدار 
االثار االسالمية والذي يعرض في متحف الهيرميتاج 

ويستمر حتى الثامن من نوفمبر املقبل.
وسيمثل وزير النفط واالعالم صاحب السمو االمير 
الشــــيخ صباح األحمد في افتتاح هذا املعرض والذي 
ستحضره وتشــــارك في افتتاحه املشرف العام لدار 

االثار االسالمية الشيخة حصة الصباح.
وكان وزير النفط واالعالم قد قام خالل االســــبوع 
املاضي بجولة اوروبية شملت بلجيكا وهولندا وايطاليا 

ناقش خاللها استثمارات الكويت النفطية.

وسيســــتكمل خالل هذه الزيارة اللقاءات االعالمية 
والثقافية التي بدأت في فبراير املاضي والتي كان قد بدأها 
وزير االعالم االسبق الشيخ صباح اخلالد باالضافة الى 
اجتماعه بكبار املسؤولني الذين يشرفون على القطاع 

النفطي في دولة روسيا االحتادية.
يذكر ان معرض »ذخيــــرة الدنيا فنون املصوغات 
الهندية في العصر املغولي االسالمي« بدأ في املتحف 
البريطانــــي في عام 2001 ثم انتقــــل في جولة عاملية 
ابتدأت بأهم متحف في الواليات املتحدة وهو متحف 
املتروبوليتان بنيويورك وتزامن افتتاحه بعد شهر من 
األحداث الدامية في نيويورك ليحمل رسالة املودة والثقافة 

واالبداع االسالمي الى عاصمة أميركا الثقافية.

وبعد جولة أميركية في أفضل املتاحف هناك انتقل 
الى أوروبا ليفتتح في القصر امللكي في مدريد 2005 ثم 
في برلني ليختتم جولته األوروبية في متحف اللوفر 

الشهير في صيف 2007.
واختارت دار االثار االســــالمية هذه التســــمية الن 
مصوغــــات املغول كانت تعرف بذخيــــرة الدنيا وهي 
اللقب الذي عبر فيه الســــير توماس رو ســــفير امللك 
شارل األول في بالط االمبراطور جهانكير بالهند حيث 
لم يتمالك نفســــه عند دخوله البالط عام 1614 ورؤية 
الثراء الفاحش فتنهد وهو مفعم باالعجاب والدهشــــة 
قائال ان هــــذه ذخيرة الدنيا ويقصد بذلك ثراء البالط 

املغولي.

تعيين المعلمين »البدون« يتعثر لعدم 
وجود الئحة تنظيمية في ديوان الخدمة

محمد هالل الخالدي
اليزال القرار الذي اتخذته وزيرة 
التربيـــة ووزيـــرة التعليـــم العالي 
د.موضي احلمود بخصوص »البدون« 
الكويت والهيئة  من خريجي جامعة 
التطبيقي والتدريب  العامة للتعليم 
واجلامعة العربيـــة املفتوحة يواجه 
بعض التعثر في اإلجراءات التنفيذية 
اذ لم يصدر حتى اآلن أي قرار تنفيذي 
يسمح لهم بالتسجيل، وذلك بسبب عدم 
وجود الئحة تنظيمية في ديوان اخلدمة 
التعاقد  املدنية، بحيث حتدد طبيعة 
مع هذه الشـــريحة اجلديدة بحسب 
ما أكدته مصادر مطلعة لـ »األنباء«، 
وأشار احد قياديي وزارة التربية الى 
ان هـــذا القرار رمبا يواجه الكثير من 
املتنفذين  العقبات خاصة من بعض 
من أصحاب املدارس اخلاصة كونهم 
أكثر املتضرريـــن من هذا القرار، كما 
لفت الى ان وزارة التربية بحاجة فعال 
الى تعيني »البدون« من خريجي تلك 
التربية  املؤسسات، مؤكدا ان وزيرة 
تدرك متاما مميزات سد حاجة الوزارات 
من املعلمني من هذه الفئة كونهم من 
نسيج املجتمع ويحملون نفس ثقافة 
البلد وأعلم من غيرهم بطبيعة املجتمع 
وعاداته، كما ان تعيينهم من الناحية 
االقتصادية يعد أقل تكلفة من تعيني 
ان  الى  الوافدين، اضافـــة  املعلمـــني 
مســـتواهم العلمي على درجة كبيرة 
من الكفاءة كونهم خريجي مؤسسات 
أكادميية مرموقة، مثل جامعة الكويت 

التربية األساسية بالتطبيقي  وكلية 
وكذلـــك اجلامعة العربيـــة املفتوحة 
التي كانـــت د.موضي احلمود مديرة 
لها قبل سنوات وتعرف متاما مخرجات 
هذه اجلامعة التي يوجد فيها برنامج 
النادرة  التربية  متكامل لتخصصات 
والتي حتتاجها الوزارة لسد النقص 
الكبير في اعضاء الهيئة التدريسية، 
خاصـــة ان مخرجات جامعة الكويت 
والتطبيقي من الكويتيني ال تكفي لسد 
هذا النقص، يذكر ان أعداد الطلبة الذين 
تخرجوا في برامج التربية باجلامعة 
املفتوحة من »البدون« منذ أول دفعة 
تخرجـــت عام 2007 وصـــل الى 450 
خريجا تقريبا مبختلف التخصصات، 
يضاف إليهم خريجو جامعة الكويت 
والتطبيقي من أبناء الكويتيات وأبناء 
العسكريني ليصل العدد لقرابة 1200 
معلم ومعلمة ويتوقع ان تستعني بهم 
وزارة التربية بعد االنتهاء من إعداد 
الالئحة التنظيمية في ديوان اخلدمة 
املدنية التي ستحدد على اي بند سيتم 
تطبيق نظام الرواتـــب لهم وغيرها 
من األمور اإلدارية، هذا وقد أشاد عدد 
من اعضاء مجلس األمة بقرار وزيرة 
التربية د.موضي احلمود، كما طالبوا 
بأن تستمر احلكومة في هذا النهج في 
بقية الوزارات لالستفادة من خبرات 
هـــذه الفئة التي يعتبرونها جزءا من 
نسيج املجتمع الكويتي، كما اعتبروا 
هذا القرار مبثابـــة خطوة في طريق 

احلل الشامل لقضية البدون.


