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حصة البالول عايد الشمري الشيخة شيخة العبداهلل

»األشغال«: 10.687 ماليين دينار قيمة
عقد البنية التحتية للفنيطيس السكنية

وقع وزير االش���غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر عقد انشاء واجناز 
وصيانة اعمال البنية التحتية ملشروع منطقة 
الفنيطيس الس���كنية )املرحلة الثانية( بقيمة 

نحو 10.687 ماليني دينار.
الطرق  انش�����اء اعمال  الع���قد  ويش�����مل 
الرئيسية والفرعية ش���امال االعمال املرورية 
وانشاء شبكات صرف االمطار وشبكات املياه 

وشبكات االنارة وش���بكات الهواتف لعدد من 
القطع السكنية.

ويضم العقد ايضا انشاء واجناز وصيانة طرق 
ومجاري مياه امطار وصحية وخدمات اخرى في 
منطقة الفنيطيس السكنية )املرحلة الثانية(، 
يذك���ر ان توقيع العقد يأتي ف���ي اطار جتديد 
وصيانة خدمات ومرافق وزارة االشغال العامة 

مبا يكفل تطوير ورفع كفاءة تلك اخلدمات.

أعلن لـ »األنباء«عن إجرائها في عدد من المناطق بين 14 و18 الجاري

الحكومة تقدم مصالح على مصلحة المواطنين ال تمت للتنمية بصلة

العنزي: انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق 
ناتج عن أعمال الصيانة الدورية للمحطات

الصوان: »تماهي« يستنكر أي مساومات
لمقايضة ديون العراق باستثمارات

دارين العلي
اكد مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم في 
وزارة الك��هرب���اء وامل����اء م.ط���الل الع���نزي 
ل� »األنباء« ان االنقطاع الذي يحصل حاليا في 
بعض املناطق خالل الفترة الصباحية ناجت عن 
قيام الوزارة بأعم���ال الصيانة على احملوالت 
الكهربائية ومحطات التحويل والتوزيع الثانوية 
والرئيسية املوجودة في املناطق، نافيا ان يكون 
االنقطاع ناجت عن اعطال طالت الشبكة في اي 

من تلك املناطق.

وكان العنزي قد اعلن في تصريح صحافي ان 
الوزارة وحرصا منها على تقدمي جميع خدماتها 
على مدار الس���اعة ستقوم خالل الفترة بني 14 
و18 من الشهر اجلاري بأعمال الصيانة الدورية 
للمحطات في بعض املناطق لتحسني مستوى 
ادائها ورفع كفاءتها، األمر الذي سيترتب عليه 
قطع التيار الكهربائي عن عدد من املناطق من 
الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية 
عشرة والنصف ظهرا مهيبا باجلميع التعاون 

معها للمصلحة العامة.

منطقة السالمية
القطعةالوقتالمحطةالتاريخاليوم

من 7.30 صباحاالساملية 2010/2/13184السبت
10حتى 12.30 ظهرا

من 7.30 صباحاالساملية 2010/2/14213األحد
9حتى 12.30 ظهرا

من 7.30 صباحاالساملية 2010/2/1567االثنني
9حتى 12.30 ظهرا

من 7.30 صباحاالساملية 2010/2/16162الثالثاء
1حتى 12.30 ظهرا

من 7.30 صباحاالساملية 2010/2/17200األربعاء
12حتى 12.30 ظهرا

من 7.30 صباحاالساملية 2010/2/18206اخلميس
12حتى 12.30 ظهرا

المناطق التي سيتم القطع عنها واألوقات المحددة
القطعةالوقتالمحطةالتاريخاليوم

من 7.30 صباحااجلابرية )101(2010/2/14األحد
5حتى 12.30 ظهرا

من 7.30 صباحااجلابرية )112(2010/2/15االثنني
5حتى 12.30 ظهرا

من 7.30 صباحامشرف )10(2010/2/16الثالثاء
1حتى 12.30 ظهرا

من 7.30 صباحامشرف )56(2010/2/17األربعاء
3حتى 12.30 ظهرا

من 7.30 صباحامشرف )40(2010/2/18اخلميس
5حتى 12.30 ظهرا

مذكرة تفاهم بين اللجنة المركزية إلعادة تأهيل البيئة
وهيئة الزراعة لتنفيذ مشاريع بيئية ومحميات

المضحي لـ »األنباء«: على الشركة الملتزمة بإنشاء ميناء بوبيان
إزالة السفينتين العراقيتين الغارقتين في خور عبداهلل وتأهيل الموقع بيئيًا

دارين العلي
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي ان الهيئة ستقوم اليوم 
برحلة استكشافية الى خور عبداهلل ملعاينة 
موقع غرق السفينتني العراقيتني مقابل 
املوقع املخصص إلنش���اء ميناء بوبيان 
بهدف االطالع على األثر البيئي لوجودهما 

في مياه البحر. 
وق���ال املضحي ف���ي تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان الهيئة س���تدرس الوضع 
البيئي للمكان مع اقتراب موعد فتح جلنة 
املناقصات املركزية مظاريف تلزمي إنشاء 
ميناء بوبيان وسيتوجب على الشركة 

التي سترسو عليها املناقصة ومبوجب 
العقد إزالة السفينتني »الرميلة« و»عني 
زال���ة« العراقيتني اللتني غرقتا في مياه 
اخلليج خالل احلرب وكانتا مخصصتني 

لنقل النفط. 
ولفت الى ان فرق الهيئة ستقوم بأخذ 
العينات ملعرفة حالة مياه البحر في الوقت 
احلالي أي قبل إزالة السفينتني، مشيرا 
الى ان الهيئة ستكرر الرحلة بعد عملية 
اإلزالة ملعرفة انعكاساتها البيئية الضارة 
سواء في مياه البحر أو التجويف املمكن 
ان يحصل خصوص���ا ان املنطقة هناك 
طينية وعرضة ملشكلة التجويف نتيجة 

وجود هاتني السفينتني في مياه اخلليج 
منذ فترة طويلة. 

وأشار املضحي الى انه بناء على نتائج 
العينات ومعرفة مدى الضرر البيئي في 
املنطقة سواء قبل اإلزالة أو بعدها ستعد 
الهيئة تقريرا مفصال باحلالة وبالطريقة 
املناسبة لإلزالة وبحجم األضرار الناجتة 
عنها واالثر البيئي حلال���ة مياه البحر 
وجوفه وعليه ستقوم الهيئة باقتراح عدد 
من اخلطوات واإلجراءات الكفيلة بإعادة 
تأهيل املوقع بيئي���ا الذي من املفترض 
ان تقوم به الشركة التي سترسو عليها 

املناقصة وفقا لبنود العقد.

رندى مرعي
وّقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لتقدير التعويضات ورئيس األمانة العامة 
للجنة املركزية لإلش���راف عل���ى تنفيذ 
املش���اريع املتعلقة بإعادة تأهيل البيئة 
خالد املضف مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية للقيام مبشاريع 
إعادة التخضير وإنشاء احملميات البحرية 
والبرية املمولة من قبل جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات حتت بن���د الفئة »واو« من 

التعويضات البيئية.
 تأتي املذكرة ضمن برنامج عمل اجلهات 
املذكورة ملعاجلة الدمار البيئي الناجم عن 
احلرب، والذي أدى ال���ى تدهور الغطاء 
النباتي الفطري في البيئة البرية، والى 
تلوث األجزاء الس���احلية ومناطق تكاثر 
البحري���ة األخرى  األس���ماك والكائنات 
الضرورية للسلسلة الغذائية في البيئة 
البحرية، وقد متكنت الكويت من توثيق 
أوجه الدمار ف���ي املطالبات البيئية التي 
رفعتها الى جلنة األمم املتحدة للتعويضات، 
وقد متكنت من احلصول على تعويضات 

بيئية للصرف على إع���ادة تأهيل املياه 
اجلوفية، واملناطق الساحلية والبحرية، 
واملناطق املتضررة من العمليات العسكرية، 
واملناطق املتضررة من البحيرات النفطية 
والرذاذ النفطي، وإنش���اء محميات برية 
وبحرية ملعاجلة التدهور البيئي وإعادة 

اثراء احلياة الفطرية. 
وقد أقرت جلنة األمم املتحدة للتعويضات 
)UNCC( إنشاء هذه احملميات ورصد لها 
تعويضات بيئية، وبناء عليه فقد قامت 
األمانة العامة للجنة املركزية باالستعانة 
بخبراء األمم املتحدة وخبراء دوليني ومن 
اإلدارات املعنية في الهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية، بإعداد خطة عمل يتم مبوجبها 

ما يلي:
1- حتديد 6 مناطق محمية إلعادة تأهيل 
البيئة البرية والتي مت اختيارها مبوجب 
معايير أهمها: متثيله���ا لنباتات فطرية 
مهمة، وبعدها عن مناطق األنشطة البشرية 
الكثيفة، ووجوده���ا بالقرب من املناطق 
التي س���تتم إعادة تأهيلها بهدف تسهيل 
انتشار البذور بواسطة الرياح مستقبال، 

هذا وتدرس األمانة العامة املواقع النهائية 
للمحميات البرية بالتعاون مع الهيئة العامة 
للبيئة، والهيئة العامة للزراعة والثروة 
الس���مكية، للتوصل ألفضل املواقع، على 
ان حتدد احل���دود النهائية بالتوافق مع 
اخلطة الهيكلي���ة لهذه املواقع قبل نهاية 

العام احلالي.
2- حتديد اجلزء الشمالي من جزيرة 
بوبيان لتكون محمية للكائنات البحرية 
وتستخدم كمواقع لرصد معدالت استعادة 
النظام البيئي حليويته في هذه املناطق، 
إذ ان خطة الدولة لتطوير هذه اجلزيرة 
مح���صورة في اجلزء اجلنوبي الصخري، 
في ح���ني من املخطط ان تك���ون األجزاء 
الطينية محمية فطري���ة، وهذه األجراء 
الشمالية بالذات متتاز باخليران البحرية 
التي توفر بيئة مثالية لتكاثر األس���ماك 
إقامة  واحليوانات والطيور، م���ا يجعل 
محمية في هذا اجلزء من اجلزيرة استثمارا 
حقيقيا في تعزيز الثروة الس���مكية في 

الكويت.
3- العمل على إصدار مرسوم أميري 
بقانون بإنش���اء املناط���ق احملمية على 

النحو املقترح والذي من ش���أنه ارسال 
رس���الة واضحة لألمم املتحدة عن مدى 
التزام الكويت ببرنامج إعادة تأهيل البيئة 
وتسخير املبالغ التي مت التعويض بها لهذه 
الغاية، وتعزيز الدعم السياسي ملطالبات 

الدولة.
4- تضم���ني البرامج االس���تراتيجية 
والبرنام���ج الوطني إلعادة تأهيل البيئة 
ال���ذي تس���عى لتحقيقه كل م���ن الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
والهيئة العامة للبيئة واملؤسسات األخرى 

الداعمة.
 وتس���اهم هذه احملمي���ات في تعزيز 
احلس الوطني بأهمية احلفاظ على البيئة 
وحمايتها من تأثيرات املشاريع التنموية 
واألنشطة البشرية األخرى، وسيتم اختيار 
أهداف هذه احملمي���ات بناء على املعايير 
التي وضعتها املنظم���ة الدولية حلماية 
احلياة الفطرية IUCN بحيث تتنوع أهداف 
احملمي���ات فيخصص البع���ض لألبحاث 
والدراسات، في حني ميكن استغالل اآلخر 
في األنشطة التوعوية والترفيهية مبا في 

ذلك السياحة البيئية.

خالل حلقة نقاشية في »متالزمة الداون«

في إطار معالجة الدمار البيئي الناجم عن الحرب

رحلة استكشافية لـ »البيئة« اليوم لمعاينة موقعها مع اقتراب فتح المظاريف الخاصة بالمشروع

شيخة العبداهلل: نأمل تفعيل قانون المعاقين بأسرع وقت
واكد ان جمي����ع فئات االعاقة 
وأولياء امورهم سيتلمسون اهمية 

القانون بعد التنفيذ.
بدورها توجهت نائبة رئيس 
مجلس ادارة جمعية الداون حصة 
البالول بالشكر للمشاركني، مؤكدة 
ان قانون املعاقني اجلديد يش����كل 
حلم����ا لكل مع����اق وول����ي أمره 
وتوجهت بالشكر لكل من ساهم 

في اقراره.
بدورها رأت رئيسة مجموعة 
الفرحة واألمل اميرة الشمري ان 
العبرة في تنفيذ القانون بالرغم 
من انه أغفل عددا من النقاط املهمة 
والتي نتمن����ى ان تعمل الالئحة 
التنفيذي����ة عل����ى معاجلتها وان 
يكون هناك تفعيل لبنود القانون 
ألنه لألس����ف قانون 96 الذي كان 
معموال به لم تفعل العديد من املواد 

التي شملها.
بدوره قال رئي����س مجموعة 
ابراهيم املشوطي  همتنا لديرتنا 
ان اقرار القانون العصري والشامل 
يؤكد مدى اهتمام الكويت بابنائها 
الفئات اخلاص����ة وهذا ليس  من 
بغريب عليها فهي من الدول السباقة 
في دعم هذه الفئات وهي الدولة 
االولى التي لديه����ا قانون يحمي 
ويرعى املعاقني، ومتنى املشوطي 
ان يتم تفعي����ل القانون باألخص 
البنود اجلزائية لكل من يس����يء 

الى معاق.

بعقوبة تصل الى الس����جن وفق 
القانون.

واكد ان القانون الزم احلكومة 
بتوفير برامج تعليم الداون ودمجهم 

في املدارس خالل 8 سنوات.
كما ان القانون تشدد في البنود 
اجلزائية لكل من تخول له نفسه 
استغالل املعاق وهو قانون نستطيع 
القول شكل احلماية القانونية لكل 

فئات املعاقني دون استثناء.
بدوره اك����د د.رزق النجار ان 
اه����م ما في القان����ون هو تعريف 
االعاقة وحص����ر االعاقات الدائمة 
وفصل بطيئي التعلم عن املعاقني 
وشموله االعاقة الدائمة الناجتة عن 
امراض وراثية تسبب اضطرابات 
سريرية وبذلك انصف فئة كبيرة 

من املعاقني.

يعاني منها الفرد.
وعن استفس����ار حول اجلمع 
بني راتب التقاع����د وراتب املعاق 
بني الش����مري انه ال يجوز اجلمع 
بني الراتبني ولك����ن الهيئة حتدد 
صرف الراتب األعلى للمعاق وأكد 
ان القانون يعفي املعاق من جميع 

الرسوم على معامالت الدولة.
وب����ني ان القانون منح املعاقة 
احلامل اجازة حم����ل طيلة فترة 
احلمل التس����عة شهور باالضافة 

الى اجازة 60 يوما بعد الوضع.
وب����ني ان القان����ون الزم زوج 
املعاقة رعايتها وإذا أهمل اي جانب 
من جوانب الرعاي����ة او قام بأي 
تعس����ف بحقها او اساء اليها بأي 
شكل من االش����كال القضاء يأخذ 
حقها ويش����دد في معاقبة الزوج 

الهيئة املسؤولة عن حتديد اخلدمات 
والتقدميات ستس����تفيد باألخص 
لناحية الرعاية الصحية، والرعاية 

التعليمية ألبنائها املعاقني.
وبني الشمري ان احكام التقاعد 
وفق بنود القانون ال يستفيد منها 
املعاقون وأولي����اء أمورهم الذين 
تقاعدوا قبل اقرار القانون بل من 

هم على رأس عملهم.
وردا على سؤال الى اين يذهب 
االبناء بعد سن ال� 21 سنة اوضح 
ان قان����ون املعاقني الزم احلكومة 
بانشاء مراكز لتأهيل وتعليم االبناء 
املعاقني بعد سن 21 سنة، وأوضح 
ان القان����ون وفر للمرأة الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي ولديها 
احد افراد اس����رتها معاق وفر لها 
السكن املناسب لنوع االعاقة التي 

بشرى شعبان
اعتب����رت الرئيس����ة الفخرية 
لنادي الكويت الرياضي للمعاقني 
الشيخة شيخة العبداهلل ان قانون 
املعاقني يشكل نقلة نوعية تؤكد 
اهتمام الكويت بجميع مؤسساتها 
بهذه الفئة العزي����زة على قلوب 

اجلميع.
وتوجهت خالل مشاركتها في 
احللقة النقاش����ية الت����ي نظمتها 
اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون 
بالشكر لكل من ساهم في ان يبصر 

القانون النور.
وقال����ت نح����ن متفائلون بأن 
اكثر اشراقا ألبنائنا  غدا سيكون 
املعاقني وس����يعالج جميع اشكال 
اخللل املوجودة في القانون املعمول 

به سابقا.
ومتنت ان يتم تفعيل القانون 

وتنفيذه بأسرع وقت ممكن.
وتولى رئي����س جمعية ذوي 
االحتياجات اخلاصة عايد الشمري 
الرد على تساؤالت احلضور بشأن 
بنود القانون واستهل كالمه بالقول 
ان القانون الذي أقر مؤخرا كاف 
وواف وق����د حقق اح����الم وآمال 
املعاقني مبختلف فئاتهم وجس����د 

الكثير من الطموحات.
وقال في ردوده على تساؤالت 
احلض����ور ان امل����رأة الكويتي����ة 
املتزوجة من مع����اق غير كويتي 
استنادا للقانون اجلديد وبعد انشاء 

بشتى األساليب ألهداف قد تكون 
شخصية أو سياسية، على الرغم 
من رف���ض كثير من ش���رائح 
املجتم���ع الكويتي التعاطي مع 
أي ملف بني العراق والكويت ما 
لم تكن هناك نتائج واضحة على 

السطح ملصلحة الكويت.
وتاب���ع م.الصوان: انه على 
الرغم م���ن أن فوائ���د قروض 
املواطنني ال تتجاوز نس���بتها 
5.51% مما هو مستحق للكويت 
العراق، فإنه قد اتضحت  على 
النوايا احلكومية بشأن تقدمي 
مصالح قد ال متت بصلة للتنمية 
وازدهار املجتمع على مصالح 
املواطن الذي ظل دائما يتطلع 
إلجنازات حكومية تنصف وضعه 

االقتصادي واملادي.

والناش���طني الى توخي احلذر 
في التعاطي م���ع حيثيات هذا 
امللف، مش���يرا الى أن هناك من 
يريد أن يجّمل الصورة احلالية 

استنكر رئيس تيار املسار 
األهلي )متاه���ي( م.عبداملانع 
الصوان املساومات اجلديدة التي 
ميهد لها من أجل مقايضة ديون 
العراق باستثمارات، األمر الذي 
مت رفضه من قبل تيار املس���ار 
نظرا لعدم استقرار العراق في 
املرحلة احلالية وعدم وضوح 
الرؤية السياسية إزاء احلكم في 
بغداد، مما قد ي���ؤدي بالنهاية 
الى ضياع هذه االس���تثمارات 
وسط تغير اخلريطة الداخلية 
للعراق، علما أن هناك انتخابات 
نيابية مقبلة نعتقد أن نتائجها 
ستكون شاملة، وتغير اخلريطة 

السياسية في هذا البلد.
التيار  أن  وأكد م.الص���وان 
يدعو الش���خصيات السياسية 

م.عبداملانع الصوان

دعت النتظام طابور الصباح بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني

وزيرة التربية تقوم بجوالت ميدانية على المدارس األحد
وتترأس اجتماع الوكالء لمناقشة »الفائقين«

مريم بندق
علمت »األنباء« أن وزي���رة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ستترأس في العاشرة من صباح األحد املقبل 

اجتماع مجلس وكالء التربية.
ويناق���ش االجتماع جدول األعمال املؤجل من األس���بوعني 
املاضيني واخلاص باإلجراءات التنفيذية الفتتاح أول مدرستني 

للمتفوقني.
هذا وعممت الوزارة نشرة عامة على جميع مدارس املراحل 
التعليمية الثالث ورياض األطفال، بأن طابور الصباح س���يبدأ 
اعتبارا من اليوم الدراسي األول للفصل الدراسي الثاني األحد 
املقبل. وس���تقوم الوزيرة بجوالت ميداني���ة على املدارس في 

اليوم األول.

تشمل الكويتيين والوافدين من المعلمين والموظفين

الحمود اعتمدت ضوابط صرف »الممتازة«
مريم بندق

اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ضوابط منح مكافأة األعمال املمتازة 
للعاملني في ديوان عام الوزارة واملناطق التعليمية 

واملدارس من الكويتيني والوافدين وهي:
أال تقل اخلبرة عن 5 سنوات فعلية يتم احتسابها 
من أول سبتمبر للعاملني في املدارس، ومن يناير 

للعاملني في ديوان الوزارة واملناطق.
أال تقل درجة تقرير آخر س����نة عن 94 ويجبر 

الكسر لصالح املعلم واملوظف.
إضافة الى عدم وقوع عقوبة على املرشحني في 

الس����نة التي يتم الترش����ح فيها، وأال تتجاوز أيام 
االنقطاع عن العمل )متواصلة أو متقطعة مرضية أو 
غير مرضية( 15 يوما في كل عام دراسي على حدة 

للعاملني في املدارس أو عن كل عام ميالدي للعاملني 
لديوان الوزارة واملناطق. هذا ونص قرار الوزيرة 
د.احلمود على عدم احتساب )اجازات الوضع والعدة 

والتعزية لألقارب من الدرجة األولى واالجازة الدورية 
واحل����ج( ضمن أيام الغياب. إل����ى جانب ان يكون 
املوظف على رأس عمله في اجلهة التي ترشحه ملدة 
ال تقل عن سنة قبل الترشح. وهناك ضوابط أخرى 
منها: يرشح املتقاعد في حال انطباق الشروط عليه 
قبل التقاعد عند احتساب سنوات اخلبرة، ويعامل 
من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كاملوظفني اجلدد، 
واحملالون على الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم 
في األعمال املمتازة فور االنتهاء من معرفة نتيجة 
التحقيق على ان يتم حفظ املبالغ في األمانات ملدة 

شهرين للتظلمات و6 أشهر للمحالني للتحقيق.

10 أيام لنقل الطلبة الراغبين في االنتقال من الحكومة إلى »الخاص« تبدأ األحد
مريم بندق

اعتمد وكيل وزارة التربية باإلنابة م.محمد الصايغ قرارا بفتح باب االنتقال للطلبة الراغبني في االنتقال 
م��ن املدارس احلكومية الى »اخلاصة« وبالعكس وذلك لفترة اس��تثنائية اعتبارا من األحد 14 اجلاري حتى 

األربعاء 24 منه.

د.صالح املضحي


