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د.عبدالرحمن العوضي ود.ناجي املطيري خالل توقيع االتفاقية

خالل توقيع مذكرة تفاهم مع »األبحاث« حول حماية البيئة البحرية

العوضي: مياه البحر في الكويت مازالت قادرة
على استيعاب الملوثات.. ولكن لكل شيء حدود

دارين العلي 
«تتع����رض البيئ����ة البحرية 
إنش����اء ش����بكة  الكويتي����ة منذ 
الكويت في  الصرف الصحي في 
اخلمسينيات الى تصريف الفائض 
من مياه الصرف الصحي الى البحر، 
وال مش����كلة في ذلك كون البحر 
يتحمل، ولكن ما حدث في محطة 
مش����رف هو وضع غير طبيعي 
كون الكميات املصروفة الى البحر 
كبيرة، أدت الى التفاعل مع البحر 

وآذت األحياء البحرية«.
جاء هذا ف����ي تصريح لألمني 
التنفيذي للمنظمة اإلقليمية حلماية 
البحري����ة د. عبدالرحمن  البيئة 
العوضي للصحافيني أمس عقب 
توقي����ع مذكرة تفاه����م مع معهد 
الكويت لألبح����اث العلمية ممثال 
مبديره العام د. ناجي املطيري. 

وتاب����ع: »أعتق����د أن ما حدث 
هو شيء مؤسف، وقد دأبت على 
املطالبة منذ 30 عاما عندما كنت 
وزيرا مبد مخارج الصرف الصحي 
الى البح����ر العميق، أي على بعد 
يتجاوز 15 كيلومترا عن الساحل، 
حتى ال تك����ون تأثيراتها مفاجئة 
بشكل يؤثر على األحياء البحرية، 
الفتا الى أن جون الكويت أصبح 
شبه ميت من كثرة ما أصابه من 
مخلفات«. ولف����ت الى أن اهتمام 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد بهذا املوضوع، أدى الى منع 
البحر وكذلك الصيد  السكب في 
اجلائر، معربا عن متنياته من تعلم 
دروس مما أصاب البيئة البحرية 
خالل السنوات املاضية، داعيا وزارة 
األش����غال العامة ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية وبلدية الكويت 
والهيئة العامة للبيئة الى وضع 
مخطط خلمس����ة أو ستة مخارج 
رئيسة داخل البحر العميق حتى ال 
تتعرض البيئة البحرية الى كارثة 

على الثروات البحرية لدول املنطقة 
مؤكدا على الدور النشيط للكويت 
في مجال عمل املنظمة اإلقليمية 
والتي جاء تأسيسها في النصف 
الثاني من سبعينيات القرن املاضي 
مبوجب اتفاقية حملت اسم الكويت 
وهي اتفاقي����ة الكويت اإلقليمية 
للتعاون في مجال حماية البيئة 

البحرية من التلوث. 
ورأى املطيري أن مذكرة التفاهم 
التعاون  الكويت في  ترسخ دور 
مع املنظمة وتخلق مجاالت أوسع 
للعمل بني املعهد واملنظمة خصوصا 
مع تعاظم التحديات البيئية لدول 
اخلليج العربي التي جتمعها طبيعة 
واحدة وظروف بيئية مشتركة، 
الفتا الى أن الس����نوات العشرين 
السابقة شاهدت صورا من التعاون 
بني املعهد واملنظمة خصوصا في 
جانب تبادل البيانات واملشاركة 
في ورش العمل وفي إصدار تقارير 

حالة البيئة البحرية. 
وذك����ر أن أبحاث ودراس����ات 
املعهد البيئية تشمل كافة العناصر 
واملجاالت املتعلقة بالبيئة ومنها 
البيئة البحرية والس����واحل وأن 
كثيرا من هذه األبحاث يلبي حاجة 
دول اخلليج العربي وأن هناك عددا 
من املشاريع القائمة يتم تنفيذها 
حتت مظلة األمانة العامة ملجلس 
التعاون ل����دول اخلليج العربية 
مثلما هو احلال في مشروع »دراسة 
مخزون األسماك القاعية في اخلليج 
العربي وخليج عمان« الذي وظف 
له املعهد سفينة باحث التي تقوم 
مبسح شامل لألسماك القاعية في 
مي����اه دول مجلس التعاون وهي 
س����فينة مجه����زة مبجموعة من 
املختب����رات منه����ا مختبر تقدير 
أعمار األسماك ومختبر بيولوجيا 
القش����ريات ومختبر بيولوجية 

األسماك. 

أخرى كما حصل مؤخرا.
وطمأن العوضي املواطنني بأن 
مياه البحر ف����ي الكويت مازالت 
قادرة على استيعاب امللوثات، وأن 
الثروة السمكية بخير، مستدركا 
بالقول: »ولكن لكل شيء حدود، 
فمي����اه البحر ال تتحم����ل املزيد 
التع����رض للملوثات واملواد  من 
الكيميائي����ة اخلطيرة، خصوصا 
مع زيادة األنشطة الصناعية وما 
البحر«  الى  تلقيه من مخلف����ات 
داعيا الى إنشاء مرافق الستقبال 
القيود  مخلفات الس����فن وزيادة 
على املؤسسات الصناعية وغيرها 
من املؤسس����ات حلماي����ة البيئة 

البحرية.
وبني أن الكوي����ت هي الدولة 
الوحيدة التي مرت مبرحلة تطورية 
من التلوث خالل العشرين سنة 
املاضي����ة، الفتا ال����ى أن املنظمة 
اإلقليمية حلماية البيئة البحرية 
ستنظم مؤمترا دوليا في نوفمبر 
من الع����ام 2011 لتقييم ما قدمته 
من أعمال للبيئة البحرية خالل ال� 
20 سنة املاضية، حيث ان الفرق 

العاملة في املنظمة تقوم برحالت 
بحرية استكشافية مرورا ب� 140 
نقطة بحرية من الكويت الى عمان، 
يت����م خاللها أخذ عين����ات للمياه 
للتعرف على التغيرات احلاصلة 
في املنطقة. وطالب مسؤولي معهد 
العلمية باعداد  الكويت لألبحاث 
القرارات املدروس����ة املبنية على 
احلقائق العلمية وتقدميها ألصحاب 
القرار من السياسيني ما من شأنه 
إقناعهم مبا يجب القيام به حلل 

املشكالت البيئية.
واعرب عن س����عادته بتوقيع 
مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار 
حتقيق ش����راكة فعالة مع معهد 
األبحاث، مش����يرا الى أن العقود 
املاضية شهدت بعض أوجه التعاون 
مع املعهد، وقد حان الوقت لتطوير 
أن املعهد  العمل املشترك خاصة 
يضم خبرات مميزة وقدرات بحثية 
ميكن استثمارها بشكل يخدم نشاط 
املنظمة ويساهم في حماية البيئة 
البحرية للمنطق����ة، الفتا الى أن 
املنظمة اإلقليمية تقوم بدور مهم 
في عملية التنس����يق بني اجلهات 

العلمية املتعددة في منطقة اخلليج 
العربي بش����أن توفي����ر البيانات 
العلمية اخلاص����ة بها، كما تقوم 
بإص����دار تقارير عن حالة البيئة 

البحرية في املنطقة. 
من جهته أشار مدير عام املعهد د. 
ناجي املطيري الى أن املذكرة تشمل 
أطر تعاون في عدد من املجاالت 
هي: تقدمي املشورة العلمية في كل 
ما يخص البيئة البحرية مبا فيها 
من موارد طبيعية وأنشطة مرتبطة 
البيئية املتعددة،  باالستخدامات 
العلمية  الرحالت  املش����اركة في 
الدراسات  البحرية والتي تغطي 
الفيزيائية والكيميائية  البحرية 
والبيولوجي����ة واجليولوجي����ة 
وتقدمي الدعم واملشورة في البرامج 
الرقابية والتي تعتمدها املنظمة 

في منطقة اخلليج. 
إلى املنظمة  وتقدم بالش����كر 
اإلقليمية حلماية البيئة البحرية 
لثقته����ا في نتائ����ج أعمال املعهد 
وحرصها على تطوير التعاون بني 
اجلانبني لتحقيق الهدف املشترك 
في حماية البيئة البحرية واحلفاظ 

 )كرم ذياب(

النويف: انطالق البوابة الجديدة في ديوان 
الخدمة للتدريب عن بعد للموظفين

»السكنية« تبدأ توزيع 331 بطاقة للدخول 
في قرعة قسائم بمدينة صباح األحمد

»األشغال« بحثت االستعدادات لموسم األمطار

بدأت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 
عملية توزيع 331 بطاقة للدخول في قرعة قسائم 
مبدينة صب���اح االحمد املقرر اجراء توزيعها في 

26 من الشهر اجلاري.
وقالت املؤسس���ة في بيان صحافي ان عملية 

توزيع البطاقات ستستمر الى غد بينما ستقوم 
بتوزيع بطاقات االحتياط يوم االحد املقبل مبينة 
ان اولوية الدخول في القرعة الصحاب الطلبات 
االسكانية التي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 

الثامن من مايو لعام 1994.

عقدت وزارة األشغال العامة ممثلة في جلنة 
الطوارئ اجتماعها الدوري الذي استمعت خالله إلى 
شرح لإلجراءات املتخذة فيما يتعلق باالستعداد 

ملوسم األمطار.
وقال رئيس مهندسي الصيانة للطرق والشبكات 
ورئيس اللجنة شريدة العازمي ل� »كونا« ان من 
أهم برامج عمل اللجن���ة حاليا تفعيل وحتديث 
أعمالها وحتديث خطط الطوارئ بالتنس���يق مع 

القطاعات املختصة مبا يشمل كل املشاريع على 
اختالف طبيعتها.

وأضاف العازمي ان برنامج عمل اللجنة يشمل 
إجراء زيارات فنية وموقعية لعدة مشاريع لالطالع 
على طبيعة اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بسير 
األعمال حسب اخلطة املوضوعة والطوارئ سواء 
لس���المة القائمني على املواقع أو سالمة إجراءات 

العمل باملوقع. 

أجهزة التدريب للموظفني

اعلن الوكيل املساعد للتطوير 
االداري في ديوان اخلدمة املدنية 
البوابة  انط���الق  النويف  زيد 
اجلدي���دة للتدري���ب عن بعد 
امكانية  التي تتيح للموظفني 
التسجيل في الدورات التدريبية 
االلكتروني���ة واحلصول على 
ش���هادات حضور معتمدة من 

الديوان.
وقال النويف في ندوة اقيمت 
في ديوان اخلدمة املدنية بهذه 
املناسبة امس ان التطور الكبير 
في مج���ال تقني���ة املعلومات 
واالتصال أوجد احلاجة املاسة 
لوضع استراتيجيات وخطط 
تطوير ملواكبة هذه املتغيرات 
واستخدامها وفق افضل وجه 

ممكن.
واضاف ان م���ن مزايا هذه 

التس���جيل  امكانية  البواب���ة 
الكترونيا من  الدورات  وطلب 
قبل املوظف دون احلاجة الي 
اجراءات او موافقات ورقية مع 

امكانية التس���جيل والبدء في 
ال���دورات في اي وقت ومن اي 
مكان يضاف ال���ى ذلك حداثة 

الدورات املتوافرة.

الشيخ دعيج اخلليفة متوسطا احملاضرين في الندوة

أمير زكي
بحضور عدد كبير من الشخصيات ومن مختلف 
الشرائح املجتمعية نظمت ثانوية بالط الشهداء في 
منطقة فهد األحمد ام����س ملتقى وطنيًا حمل عنوان 
»الكويت جتمعنا« وشدد املشاركون في امللتقى على 
ضرورة تالحم ابناء الشعب واالبتعاد عن كل ما يثير 
الفتنة حماية للكويت العزيزة من كل االثار املترتبة 
على هذه القضايا الهامشية وشارك في امللتقى الذي 
استهل بالسالم الوطني كل من الشيخ دعيج اخلليفة 
واحملامي خالد العبداجلليل واحملامي خالد العبيدان 
والكاتب سعد املعطش وعبدالرحمن العقل وجعفر محمد 
وحسن االنصاري والزميل بدر عبدالعزيز املستشار 
في مكتب وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن 

اجلنائي ومدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة والشاعر فياض عقلة.

بدوره وصف مدير مدرس����ة بالط الشهداء خالد 
السعيد امللتقى بالناجح مؤكدا أن جناح امللتقى جاء 
ملا يحمله من معان وطنية متفق عليها مش����يدا في 
الوقت ذاته باحلضور املميز للملتقى، إذ حضر اغلب 
مديري املدارس ومس����ؤولون م����ن منطقة االحمدي 

التعليمية.
وقال السعيد ان امللتقى هو جتسيد للوحدة الوطنية 
والتي انطلقت من خالل خطاب صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد مؤخرا حيث دعا سموه الى 
ضرورة التالحم بني شرائح املجتمع والبعد عن كل 

مما يسيء لوحدتنا الوطنية.

واشاد السعيد باجلهود املخلصة التي بذلت الجناح 
امللتقى مؤكدا ان جميع املشاركني وما ان علموا بأهداف 
امللتقى حتى ابدوا اس����تعدادا للحضور واالسهام في 
ترسيخ احملبة للكويت النها بلد العطاء وجتمعنا في 
اخلير ملا فيه خدم����ة ابنائها وخدمة االمتني العربية 

واالسالمية.
هذا واكد املشاركون ان ما يثار بني احلني واآلخر 
م����ن غير املمكن ان يؤثر عل����ى الوحدة الوطنية الن 
وحدتنا الوطنية راسخة في نفوس جميع ابناء الشعب 
الكويت����ي، معربني عن املهم في ع����دم االلتفات الى 
صغائر االمور وجتاوزها الجل مستقبل واعد في ظل 
رعاية صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 

وولي عهده األمني.

االستعانة بعمالة للتنظيف على حساب الشركات

وُقِّعت بحضور ممثل »الشؤون« وأركان السفارة البنغالية

الروضان لـ »األنباء«: »التربية« ليست مسؤولة  عن تأخر رواتب العمالة و»الشؤون« تتحمل ذلك

المنصور لـ »األنباء«: اتفاقية بين »الشؤون« والعمال على رفع أجورهم وتحسين مسكنهم

مريم بندق
أعلنت وكيلة وزارة التربية املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضان أن إضراب العمال امس ليس خاصا بوزارة التربية 
فقط امنا هو اضراب يتعلق بالعمالة على مس���توى وزارات 

الدولة.
وأوضحت الوكيلة الروضان ان الوزارة س���تقوم بتأجير 

عمالة تسد حاجتها على حساب الشركات املتعاقدة معها.
وعن الرواتب املتأخرة أجابت الروضان: لس���نا مسؤولني 
عن تأخر الرواتب وهذه مسؤولية وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
إلى ذلك، علمت »األنباء« ان وزارة الش���ؤون دعت مديري 
إدارات اخلدمات العامة في وزارات الدولة الى اجتماع االثنني 

املقبل لبحث هذه املشكلة.

بشرى شعبان
كشف الوكيل املساعد لقطاع العمل في وزارة 
الشؤون منصور املنصور ان الوزارة بتاريخ 17 
اجلاري علمت بنية ما يقارب من 3 آالف عامل 
في ش���ركات التنظيف من اجلنسية البنغالية 

بتنفيذ إضراب شامل.
وقال في تصريح ل� »األنباء« انه على الفور 
قامت الوزارة بتكليف مراقب إدارة عالقات العمل 
هادي العنزي مبتابعة القضية وأجرى اتصاال 
مع نائب الس���فير األول في السفارة البنغالية 
والقنصل العام وعقد اجتماعا بحضور 50 عامال 
كممثلني للعمالة واملمثل القانوني للشركة ومت 
توقيع اتفاقية بني العمالة والش���ركة بحضور 
ممثل عن وزارة الشؤون وأركان السفارة، وقال 

انه فيما يتعلق مبطالبة العمالة رفع أجورهم 
من 40 الى 60 دينارا فليس له اي سند قانوني، 
حيث ان قرار وزير الشؤون اخلاص برفع احلد 
األدنى لألجور الى 60 دينارا ينطبق على العمالة 
ذات العقود بعد تاريخ 2010/3/1، أما العمالة قبل 
هذا التاريخ فينطبق عليها احلد األدنى القدمي 
40 دينارا. وأمام ذلك التمييز ارتأينا بالوزارة 
ومن املنظور اإلنساني بوجوب رفع مذكرة الى 
اجلهات احلكومية املعنية للموافقة على مساواة 

األجور بني العقود اجلديدة والقدمية.
وأكد املنصور ان الوزارة ستقوم بجهود حثيثة 

ملتابعة املوضوع في مجلس الوزراء.
وأضاف ان االتفاقية تضمنت بندا يلزم الشركة 
بنقل عمالها من منطقة جليب الشيوخ الى مسكن 

آخر، وألزمت العمال باالنتقال وحال مخالفة اي 
من الطرفني التطبيق س���يتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بشأن املخالف، وبني املنصور ان السكن 
الذي حددته الشركة للعمالة يراعي املواصفات 
واالشتراطات الصحية الصادرة في قرار وزاري 

بشأن توفير سكن العمالة.
وأض���اف ان العمال تعهدوا بع���دم اللجوء 
لالعتصام واإلضراب على ان يتم تشكيل مجموعة 
دائمة من العمالة تقوم بنقل مش���اكل ومطالب 

العمالة الى ادارة الشركة ملعاجلتها أوال بأول.
وتاب���ع ان االتفاقية تطرق���ت كذلك ملطالبة 
العمال بنقل اإلقامة حيث ستجري وفق القرار 
الوزاري رقم 79 لسنة 2009 وتعليماته والذي 
يقضي بالتحويل ملن مضى له على كفالة الشركة 

3 سنوات متتالية او اكثر.
ومت توقيع جميع األط���راف على االتفاقية 

وحصل كل منهم على نسخة.
وأك���د املنصور ان القنصل العام للس���فارة 
البنغالية ونائب الس���فير كانا ضمن احلضور 
ووقعا على االتفاق وأش���ادا باالتفاق، وأكد ان 
هذا االتفاق س���يتم تعميمه على كل الشركات 
وسيكون ساري املفعول لكل العمالة املسجلة 

على عقود النظافة واخلدمات.
وحول إضراب امس اكد مراقب ادارة عالقات 
العمل هادي العنزي انه لدى علم العمال باالتفاق 
الذي مت توقيعه مع إحدى الشركات بادر عمال 
الش���ركات األخرى باالعتصام واإلضراب حتى 
يش���ملهم نفس االتفاق، وأضاف انه وفور علم 

ال���وزارة باإلضراب توجهنا الى س���كن العمال 
وأكدنا لهم ان االتفاقية تشمل عمال كل الشركات 
وليس فقط الش���ركة املوقعة عليها وبالتالي ال 
داعي لإلضراب وسيتم إلزام شركاتهم بتنفيذ 
بن���ود االتفاقية. وأوضح ان لقاء س���يعقد بني 
مجموعة من العمال الذين نظموا اإلضراب بحضور 
ممثلني عن السفارة والشركات لتوقيع االتفاقية 

وتسوية الوضع.
وأكد العنزي حرص وزارة الش���ؤون على 
معاجلة اي إشكالية عمالية قبل تفاقمها، مشددا 
على ان قانون العمل اجلديد والقرارات الوزارية 
الصادرة بشأن ضمان حقوق العمالة ساهمت 
في معاجلة الكثير من املشاكل التي كانت تواجه 

العمالة وحددت في القضايا العمالية.

إضراب العمال في »الكهرباء« يعوق العمل طيلة الدوام
مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة وبزيادة شهرية بقيمة 10 دنانير

دارين العلي
نفذ عمال وزارة الكهرباء واملاء التابعون للشركات 
اخلاصة العاملون في مجال املراس���لة واخلدمات 
إضرابا احتجاجيا أمس بسبب تأخر الشركات في 
دفع الرواتب لهم.  العمال الذين امتنعوا عن القيام 
بعملهم أمس طيلة فترة الدوام أربكوا سير العمل 
في الوزارة الت���ي تعتمد عليهم في ايصال البريد 
واملعام���الت بني املكاتب، حي���ث أكد مصدر مطلع 

ان العمال نفذوا إضرابهم احتجاجا على عدم دفع 
رواتبهم وللمطالبة بزيادة هذه الرواتب 10 دنانير 
إضافية. ولفت املصدر الى ان هذه املسألة ال تتعلق 
بالوزارة التي ال متلك اال التمني من الشركات الوفاء 
بالتزاماتها أمام عمالها، مؤكدا ان الوزارة حتضر 
في عقودها املقبلة بندا مهما جدا بهذا الشأن يلزم 
الشركة بدفع مستحقات عمالها جتنبا ملا يحصل 

كل فترة ويشل العمل في الوزارة. أحد املوظفني يعد الشاي لنفسه بعد إضراب عمال »التربية« عائشة الروضان

منصور املنصور

خالل ملتقى »الكويت تجمعنا«

السعيد: الكويت بلد معطاء وعلينا الحفاظ على الوحدة الوطنية


