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نقابة العاملين في »الكويتية« لمنتسبيها:
اعتصام شامل لمدة ساعتين اإلثنين المقبل

القضاء مالذ  »الكهرباء« لتحصيل الفواتير المتأخرة

رفضت تطبيق تخصيص المؤسسة من دون إعطاء الموظفين حقوقهم

حمد املري متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

عبدالهادي العجمي
أعلن رئيس نقابة العاملني في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والشركات التابعة لها حـمد املري 
ان مجلــــس ادارة النقابة قــــرر دعوة جميع موظفي 
املؤسسة وشركاتها التابعة لالعتصام يوم االثنني املقبل 
وملدة ساعتـني بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى 
الساعة احلادية عشرة صباحا. جاء ذلك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في مقر النقابة مبنطقة الشعب 
البحري صباح امس، واكد املري حرص النقابة الكامل 
على عدم تأثر احلركة التشغيلية لطائرات املؤسسة 
او تضرر شركات الطيران التي نقوم بتقدمي خدمات 
املناولــــة لها وذلك قدر االمكان على ان تتحمل ادارة 
املؤسسة واحلكومة اي نتائج او آثار قد يتسبب فيها 
هذا االعتصام. ولفت الى ان مجلس ادارة النقابة اتخذ 
هذا القرار في اجتماعه الطارئ مساء اول من امس، 
مبينا ان املراد من هذا االعتصام هو توصيل رسالة 
واضحة للسلطتني التنفيذية والتشريعية ستعقبه 
اجراءات اكثر شدة وبسقف مفتوح في حال عدم وجود 
بوادر ايجابية او التزامات. وقال املري: يأتي ذلك نظرا 
ملا ملسناه من حقائق ووقائع ال تقبل الشك من تنصل 
اجلهات املعنية بتطبيق مواد القانون رقم 6 لســــنة 
2008 واخلاص بتحويل مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية الى شركة مساهمة جراء التفسير اجلائر 
ملواد القانون واخلاصة بحقوق املوظفني الكويتيني 
والتي حرص املشرعون على ضمانها، حيث جاء رد 
ديوان اخلدمة املدنية على تساؤالت موظفي املؤسسة 
والشركات التابعة لها الراغبني في االنتقال للقطاع 
احلكومي كأحد اخليارات املتاحة حســــب نصوص 
القانون بشكل سلبي جدا، حيث تنصل الديوان في 
رده من حقوق ومزايا املوظفني بشــــكل غير مقبول 
اطالقا. ودعا املري جميع النواب للمشاركة الفعالة 
في هذا االعتصام على ان يتبنى جميع املشــــاركني 
املذكرة واملطالبات التي ستتقدم بها النقابة في يوم 
االعتصام كما وجه املري الدعوة الى جميع االحتادات 
العمالية والنقابات العمالية ومؤسسات املجتمع املدني 
للمشــــاركة في االعتصام وتقــــدم الدعم من منطلق 
ان اي تطبيق ســــلبي لقانون خصخصة املؤسسة 
ستتأثر به جميع قطاعات الدولة املزمع تخصيصها 
وفق قانون اخلصخصة العام الذي مت اقراره. وشـدد 
املري على انه فـي حال عدم وجـــود بـوادر ايجـابيـة 
ازاء االعتـصام املــزمع عقده فإنه ســـــتكون هنـاك 
اجراءات اشــــد ومنهـا االضراب والعصيان االداري 
وعدم التعاون مع اللجنة التـأسيـسـية خلصخصة 

اخلطوط اجلوية الكويتية.

العبداهلل يفتتح معرض 
»الفن في الحضارة اإلسالمية« في ميالنو

األحمد مبشاركة املشرف العام 
على دار اآلثار االسالمية الشيخة 
حصة الصباح وعمدة ميالنو 

ليتيتسيا موراتي.
ومن املنتظر أن جترى مراسم 
االفتتاح في حفل كبير بحضور 
سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ جابر 
الدعيج والقنصل العام في مدينة 
ميالنو سامي احلمد وممثلي دار 
اآلثار االسالمية وحشد واسع من 
رموز الثقافة والعلوم والفنون 
واملجتمع وكبار ممثلي األوساط 
والرســــمية  الديبلوماســــية 

واالعالمية االيطالية.

عقدت شركة بوابة التدريب 
التابعة لشركة االستثمار البشري 
ـ إحدى شــــركات بيت التمويل 
الكويتــــي »بيتــــك« ـ اجتماعها 
التمهيدي األول لتنظيم أنشطة 
االحتفال باليوم العاملي للمعاق 
والذي سيتم تنظيمه في الثالث 
من ديســــمبر املقبل في مجمع 
ديسكفري، وذلك بحضور أكثر 
من 30 جهة ممثلة عن املدارس 
والهيئــــات العاملــــة في خدمة 
األفراد ذوي اإلعاقة، حيث تعد 
هذه األنشطة احد البرامج الدولية 
التي تنظم ســــنويا بإقرار من 
اجلمعيــــة العامة لألمم املتحدة 
وذلك منذ عام 1982 وهي تأتي 
ضمن املشــــاريع الوطنية التي 
تسعى الشركة الى تطبيقها على 
أرض الواقع من خالل برامجها 

املختلفة.
العامة  املديــــرة  وأوضحت 
للشركة كفاية العلبان ان املهرجان 
الذي سيقام على مستوى الكويت 
بحضور كبار الشخصيات وجميع 
اجلهات العاملة في مجال األفراد 
ذوي اإلعاقة وعموم أفراد املجتمع 
يسعى الى جتسيد الشعار الذي 
العامة لألمم  اختارته اجلمعية 
املتحدة لهذا العام »الوفاء بالوعد« 
حيث ســــيكون انطالقة جديدة 
إلحداث تغيير نوعي في مجال 
خدمة هذه الفئة وذلك من خالل 
األنشطة والبرامج املتنوعة التي 
ســــيكون هذا املهرجان مبنزلة 
البداية لها، في إطار سعينا إلى 
دمــــج ذوي اإلعاقــــة في أهداف 

األلفية للتنمية.

وأضافت ان الشركة وبالتعاون 
مع ممثلي اجلهات العاملة املعنية 
مبجال خدمة ذوي اإلعاقة تسعى 
إلى إبراز هذه األنشطة في أفضل 
صورها وذلك من خالل فرق عمل يتم 
تشكيلها من قبل مختلف املدارس 
والهيئات واألنديــــة املتخصصة 
إضافة الى دعم املجتمع الكويتي 
لقضية األفراد ذوي اإلعاقة، مشيرة 
الى ان املشاركة في هذه األنشطة 
لــــكل اجلهات  ســــتكون مجانية 
املعنية بذوي اإلعاقة، كما ستتاح 
الفرصة للقطاع اخلاص للمشاركة 
في احتضان ورعاية هذه األنشطة 
موجهة الشكر اجلزيل ملدير عام 
مجمع ديسكفري عبداهلل الشمالي 
على ما أبداه مــــن ترحيب ودعم 
متالزمــــني إلجناح هذا اليوم، كما 
وجهت الشــــكر جلميع من حضر 

االجتماع.

وعن مشــــاريع الشركة قدمت 
نائبــــة املدير العام نورة العثمان 
شــــرحا موجزا عنها ومن أهمها 
مشــــروع الدمج التعليمي والذي 
ســــيتم بالتعاون والشــــراكة مع 
أفضل مؤسسة عاملية متخصصة 
املتحــــدة األميركية  الواليات  في 
وهي مجلس األطفال االستثنائيني 
باإلضافــــة الى مشــــروع التأهيل 
الوظيفي لألفراد ذوي اإلعاقة الذي 
سيكون أيضا بالتعاون والشراكة 
مع مركز أبحاث التأهيل والتدريب 
في جامعة فرجينيا كومنولوث في 
الواليات املتحدة األميركية، عالوة 
على مشروع يعنى بأولياء أمور 
األفراد ذوي اإلعاقة بالتعاون مع 
الشريك اإلستراتيجي للمشروع 
مركــــز حتالف اآلبــــاء للدفاع عن 
احلقــــوق التعليمية في الواليات 

املتحدة األميركية.

ميالنــــو )ايطاليــــا(ـ  كونا: 
افتتح فــــي مدينة ميالنو ثاني 
أكبــــر مــــدن ايطاليــــا معرض 
»الفن في احلضارة االسالمية« 
العاملي اجلوال الثالث لدار اآلثار 
االسالمية حتت رعاية صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمــــد ورئيــــس اجلمهورية 

االيطالي.
ومن املقرر أن يقص شريط 
االفتتاح في القصر امللكي وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل ممثــــال عن صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 

كفاية العلبان ونورة العثمان

غالف الكتاب

جانب من االجتماع التمهيدي

)محمد ماهر ـ سعود سالم(

أحد أبناء الكويت يلقي قصيدة ترحيبية بالشيخ فهد السالم حشود من الشيوخ واملواطنني في استقبال الشيخ فهد السالم لدى وصوله أرض املطار

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يهنئ الشيخ فهد سالم العلي بالسالمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مهنئا الشيخ فهد سالم العلي يطبع قبلة على رأس والده سمو الشيخ سالم العليسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مهنئا سمو الشيخ سالم العلي

دارين العلي
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء واملاء ان 
الوزارة كسبت 105 قضايا من ضمن القضايا املرفوعة 
ضد املواطنني املتخلفني عن سداد الفواتير التي تترتب 
عليهم جراء استهالكهم خلدمتي الكهرباء واملاء والتي 

تزداد قيمة فواتيرهم عن الـ 10 آالف دينار.
وقالت املصادر ان الوزارة سبق ان رفعت منذ 4 

أشهر قضايا على 1516 مستهلكا لم يسددوا الفواتير 
املتوجبــــة عليهم مما رفع حجم فواتيرهم الى مبالغ 
كبيرة اضطرت معها الوزارة الى اللجوء الى القضاء 

لتحصيل حقوقها منهم.
وأشارت املصادر الى انه صدرت حتى اآلن أحكام 
بحق 105 مستهلكني حيث كسبت الوزارة هذه القضايا 

بإلزامهم بالدفع وفق آليات معينة حددها احلكم.

فهد السالم: أصالة شعبنا تظهر دائماً في المواقف.. واالعتداء لم يكن بهدف السرقة

الطيبة، أحسست  هذه األرض 
بإحســـاس ال يوصـــف عندما 
غمروني بكل هـــذا احلب منذ 
علمهـــم بهذا احلـــادث الغادر، 
وأقولها بـــكل فخر واعتزاز ان 
محبة أهلي أهل الكويت جميعا 
وعلى رأســـهم صاحب السمو 
الشـــيخ صباح األحمد  األمير 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
كان لســـؤالهم عني دور كبير 
في سرعة متاثلي للشفاء بفضل 

من اهلل سبحانه«.
الشـــيخ فهد سالم  وأضاف 

العلـــي: أقولها وبـــكل إخالص: 
مسكنكم في قلبي يا أهل الكويت، 
وقـــد عرفنا أن بلدنـــا احلبيب 
التآخي  محســـود على نعمـــة 
والتآلف بني أبنـــاء هذا الوطن، 
ولكن املواقف تكشف أصالة هذا 
الشعب، فتحية لكل من سأل عني 
وسعى لالطمئنان عن صحتي، 
وحتية صادقة وخالصة لوالدي 
وملن لم يهـــدأ لهم بال إال عندما 
ســـمعوا صوتي واطمأنوا على 
سالمتي. هلل احلمد واملنة على ما 
شاء وقدر وأسأل اهلل أن يحمي 
الكويت وشعبها من كل مكروه في 
ظل قيادة صاحب السمو األمير 

وسمو ولي العهد.
وحول تفاصيل احلادث أوضح 
الشيخ فهد سالم العلي أن األمر 
اآلن بيد السلطات الفرنسية وهي 
مهتمة وتبذل جهودها في مالحقة 
الفاعل. ونفى الشيخ فهد سالم 
العلي ما تردد مـــن أنباء تزعم 
أن احلادث عبـــارة عن محاولة 
للســـرقة قائال: ان املعتدي كان 
يلبس قناعا وأؤكد لكم أنه ليس 
محاولة سرقة على اإلطالق، أما 
تفاصيل احلادث ومن يقف وراءه 
فهي متروكة للسلطات الفرنسية 
حاليا وهي املسؤولة عن كشف 

مالبسات هذا احلادث الغادر.

محمد هالل الخالدي
عبدالهادي العجمي

املهنئون امس في  احتشـــد 
ديوان ســـمو رئيـــس احلرس 
الوطني الشـــيخ ســـالم العلي 
يتقدمهـــم ســـمو نائـــب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
لتهنئته بعودة جنله الشيخ فهد 
سالم العلي ساملا معافى الى ارض 
الوطن بعد حادث االعتداء الذي 
تعرض له االسبوع املاضي في 

باريس.
وكان الشيخ فهد سالم العلي 
قد وصل إلى أرض الوطن مساء 
أمس بعد أن متاثل للشفاء من 
حادث االعتداء اآلثم الذي تعرض 
له األسبوع املاضي في باريس، 
وسط استقبال حاشد من أبناء 
األسرة احلاكمة وأهل الكويت، 
وفي كلمة للصحافيني قال الشيخ 
فهد سالم العلي: »هلل احلمد، هلل 
احلمد، هلل احلمـــد أنني عدت 
إلى أرض الكويت احلبيبة بعد 
احلادث األليـــم الذي تعرضت 
له في فرنســـا، هـــذا احلادث 
الغادر واجلبان لكنه كشـــف 
لي بوضوح مميزات الشـــعب 
الكويتي ومواقفـــه األصيلة، 
عرفت من خالله أصالة معدن 
الشعب الكويتي الذي دائما يقف 
وقفة رجل واحد عندما يتعرض 
أي من أبنائه حلادث أو اعتداء، 
الكويت  رأيت فزعة أهلي أهل 
املواطنـــني واملقيمني على  من 

نائب األمير تقدم حشود المهنئين في احتفال رئيس الحرس الوطني بعودة نجله سالمًا إلى الكويت في ديوانه بقرطبة

»بوابة التدريب« نظمت االجتماع التمهيدي 
لالحتفال باليوم العالمي للمعاق

العلبان: نسعى إلى دمج ذوي اإلعاقة في أهداف األلفية للتنمية

بدأ املشروع الوطني »كويتي وأفتخر« استقبال املشتركني اجلدد 
في كتاب »املذكرات 2« الذي يهتم باملشـــروعات الصغيرة ويوفر 

قاعدة بيانات وافية عن املشاريع الصغيرة املشاركة فيه.
ويأتي هذا االصدار بعد ان قدم املشروع كتابه األول والذي القى 
جناحا كبيرا واستفادت من خالله املشاريع املشاركة خير استفادة 
للتســـويق على مشـــاريعها. ومن منطلق اميان مشروع »كويتي 
وأفتخر« بالطاقات الشابة واملشاريع الكويتية يسعى دائما الى دعم 
شـــريحة الشباب من خالل اصدار هذا الكتيب الذي يسلط الضوء 
على املشـــاريع الكويتية كافة وليست املشـــاركة فقط في امللتقى 
الســـنوي الذي يقيمه املشروع. ويعتبر هذا الكتاب مبثابة مرجع 
ودليل شـــخصي للمشاريع الكويتية الصغيرة وبأسلوب عصري 
يوضح ماهية املشروع بطريقة سلسلة وسهلة للمتلقي، وسيكون 
باب التسجيل مفتوحا ألصحاب املشاريع الصغيرة. يذكر ان »كويتي 
وأفتخر« يوفر الفرصة ألصحاب املشاريع للمشاركة في هذا الكتيب 
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»كويتي وأفتخر« يستقبل 
المشتركين في »مذكرات 2«

الزميل عبدالهادي العجمي مهنئا الشيخ فهد سالم العلي بالسالمةالشيخ أحمد اليوسف في استقبال الشيخ فهد السالم باملطارالشيخ فيصل السعود والشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود والشيخ عبداهلل سالم العلي مع عدد من الشيوخ


