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وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مبحافظ��ة 

الأحمدي،  مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

املناطق ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

اأم الهيمان )105(  2011/1/9الأحد

اأم الهيمان )57(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )106(  2011/1/10الثنني

اأم الهيمان )58(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )107(  2011/1/11الثالثاء

اأم الهيمان )59(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )108(  2011/1/12الأربعاء

اأم الهيمان )60(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )109(  2011/1/13اخلمي�س

اأم الهيمان )61(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

 فريحة األحمد: مواجهة مشكالت العمل المهني 
بالطرق القانونية بعيدًا عن اإلثارة والخصومة

 حمد العنزي
  اكدت الشيخ فريحة االحمد انها تقف مع الصيادين 
قلبا وقالبا، وانها معهم حتى يحصلوا على حقوقهم.

  واضافت فــــي حفل تكرمي اقامه احتــــاد الصيادين 
مبناسبة اختيارها رئيســــا فخريا لالحتاد: اني اشعر 
بالفخر واالعتزاز مبنحكم لي الرئاسة لالحتاد، واعتبر 
ذلك شرفا لي ووساما على صدري، مما دفعني للعمل 
على تلبية رغباتكم خدمــــة لوطني الكويت احلبيبة، 

التي نضحي الجلها بالغالي والنفيس.
  وزادت: ال شك ان العمل املهني يواجه بعض العقبات 
والعراقيل، ويكون حل تلك املشكالت من خالل القنوات 
القانونية، ومخاطبة اجلهات املسؤولة بعيدا عن االثارة 

واخلصومة، واالحتاد الكويتي لصيادي االســــماك من 
االحتادات النشــــطة في توفير الغــــذاء البحري، ولكي 
يتحقق النجاح املطلوب، البد من التنســــيق مع الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية، والعمل على توفير 
األمن الغذائي البحري واحليواني، والشك ان التعاون 
بني االحتــــادات واجلمعيات والهيئــــات يزيد من تقدم 

الكويت، في احملافل الدولية والعربية.
  وتابعت: ومن هنا سأعمل معكم يدا بيد حلل املواضيع 
العالقــــة، ودفع االحتاد نحو التوســــع في االجنازات، 
وبث روح التعاون مع اجلهات املسؤولة، حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده االمني الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  من جانبه، قال رئيس احتاد الصيادين محمد العريفان 
ان قبول الشيخة فريحة االحمد للرئاسة الفخرية لالحتاد 
هو فخر للصيادين وتشريف لالحتاد، بإضافة شخصية 
مرموقة من اسرة آل الصباح الكرام الى سجالته ليعتز 
بها رئيسا فخريا له، فهنيئا لنا بوجودها معنا، ونعاهد 
اجلميع على أننا سنعمل جاهدين من اجل تنمية مهنة 
الصيد وخدمــــة االعضاء وتوفير األمــــن الغذائي من 
االسماك الطازجة برعاية الشيخة فريحة االحمد، التي 
هي العون والســــند لنا، حيث تشهد مواقفها الكرمية 
واملشرفة للجميع والتي تقف مع احلق وتناصره مهما 

كانت العقبات. 

 عّبرت عن فخرها الختيارها رئيسًا فخريًا التحاد الصيادين

 م.طالل القحطاني

  (هاني الشمري)  أحد املقاهي املخالفة بعد إغالقه 

 محمد العريفان مستقبال الشيخة فريحة األحمد

 فريق العمل املشترك من وزارتي التجارة واإلعالم خالل عملية إغالق املبنى

 ..ويقدم لها درعا تكرميية

(هاني الشمري)  .. ووضع ملصق «إغالق» وتثبيته بالشمع على الباب  

 «التجارة» و«اإلعالم» أغلقتا «مباشر» و«المستقبل» الورقية واإللكترونية 

 القحطاني: مستمرون في العمل إلقرار مطالب
  مهندسي النفط عبر القنوات الرسمية

 ..و الهارون:  بدأنا في اتخاذ إجراءات بشأن مخالفات 
  ١٠٠ شركة ومؤسسة بالمنطقة الحرة

 جددت جمعية املهندســـني 
رفضها الي زيادة عامة للعاملني 
مبؤسســـة البترول والتي قد 
يقرها مجلس ادارة املؤسسة في 
اجتماعه املقرر انعقاده اليوم 
والذي يتضمن جدول اعماله 
اقرار زيادة موحدة للعاملني في 
القطاع، مؤكدة ان هذه الزيادة 
مبتـــورة وال تلبي طموحات 
مهندسي املؤسسة والشركات 

التابعة لها.
  رئيس اجلمعيـــة م.طالل 
القحطانـــي اوضح ان القطاع 
يواجه مشكلة مزمنة بخصوص 
الزيادات حاولنا حلها بالتنسيق 
مع ادارة املؤسســـة منذ عام 
الزيادات  اقـــرار  ٢٠٠٣ عنـــد 
القطاع احلكومي  ملهندســـي 
في ذلك الوقـــت، حيث اكدنا 
على مطالب مهندسي القطاع 
بالتزامن مع اقرار مهندســـي 
القطاع احلكومي، وأكدنا هذا 
املطلب في العـــام ٢٠٠٦ مرة 
ثانية، اال ان قطاع الشـــؤون 
االدارية واملالية في املؤسسة 
اصر وتعنت ولم يعمل معنا 
حلل املشـــكلة جذريا، وعزف 
منفردا باقرار زيادة عامة في 
خطأ جســـيم كلف املال العام 
الكثيـــر. وزاد: واليوم يكرر 
التاريخ نفسه من خالل اصرار 

االدارية واملالية في  الشؤون 
املؤسســـة على تكرار اخلطأ 
بزيادة موحدة يقترحها جلميع 
العاملني، موضحا ان هذا سيبقي 
اخللل في هيكل الرواتب ويكلف 
املال العـــام مزيدا من االموال 
فاحللول املوضوعة منذ العام 
٢٠٠٦ تنصف اجلميع وتوقف 
الهدر في املال العام فمن غير 
املعقول ان يبقى راتب املهندس 
وخاصة حديـــث التعيني اقل 
من رواتب زمالئـــه اآلخرين 
النفطي.  القطاع  العاملني في 
واكد م.القحطاني ان اجلمعية 
الدراســـة واحللول،  قدمـــت 
مضيفا انه وفي حال عدم حل 
هذه املشكلة املزمنة وحتقيق 
العدالة التي ينشدها زمالؤنا 

املهندسون فاجلمعية ستمضي 
الى العمل لتطبيق القرار ٢٧ 
لســـنة ٢٠٠٦ عبـــر القنوات 
الرســـمية بالدولـــة حتى لو 
تطلب األمر سن قانون من خالل 
مجلس االمة، مضيفا ان الزيادة 
املقترحة من الشؤون االدارية 
واملالية في املؤسسة لم توفق 
في مساواة املهندسني الكويتيني 
العاملني في القطاع بزمالئهم 
في القطاع احلكومي وبتطبيق 
القرار ٢٧ لسنة ٢٠٠٦، مشيرا 
الى اقتراح تقدمت به املؤسسة 
في اجتماع مع ديوان اخلدمة 
املدنيـــة بتاريـــخ ٢٠٠٧/٣/٥ 
باســـتحداث بدل للمهندسني 
بالقطـــاع النفطـــي ميكن من 
خالله معاجلة الفروقات الواردة 
بالكوادر. وزاد رئيس اجلمعية 
ان القرار ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ ينص 
على الرغبة لتشجيع املهندسني 
ومتييزهم في العمل احلكومي، 
وهذا املبدأ يجب ان ينفذ على 
املهندسني في القطاع النفطي 
كما نفذ على املهندســـني في 
القطاعات االخرى، مؤكدا ان 
اتخاذ مثل هذا القرار وانصاف 
املهندسني في القطاع النفطي 
يساهم في دفع مسيرة القطاع 
وحتقيق التنمية البشرية التي 

حتتاجها البالد. 

 إذا استمرت المؤسسة في رفض تطبيق القرار ٢٧ لعام ٢٠٠٦

 عادل الشنان
  قامت وزارتا التجارة واالعالم بالتوجه صباح أمس 
االول من خالل فريق عمل مشـــترك الى املنطقة احلرة 
في منطقة الشـــويخ بهدف إغالق مبنى قناة مباشـــر 
وجريدة املستقبل االلكترونية والورقية كونهما تقعان 
في مبنى واحد يسمى «مدينة احلرير» ولم يتم اكتمال 
كل التراخيص الالزمة ملباشرة العمل، حيث طوق عدد 
من موظفي التجارة واالعالم املبنى وطلبوا من اجلميع 
إخالء املبنى حتى يتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 

إلغالق املبنى، وقد باشر عدد من املوظفني التابعني ملبنى 
مدينة احلرير بنقل بعـــض املعدات مثل «الالب توب» 
ومعدات التصوير رغم حتذيرهم من قبل موظفي التجارة 

واالعالم بأن ذلك مخالف للقوانني.
  مـــن جهته، علق رئيس حترير املســـتقبل وقناة 
مباشـــر د.زهير العباد على هذا اإلجراء من وزارتي 
اإلعالم والتجارة بأنه مخالف للقوانني والدســـتور 
ومحاولة كبت احلريات، مؤكدا ان الشـــركة حتتفظ 
بجميع حقوقها القانونية املترتبة على حادثة االغالق 

التعســـفي للقناة (املرخصة)ـ  بحســـب تصريحهـ  
والتي جرت معها جريدة املســـتقبل التي تقوم ببث 
اعدادها الكترونيا وتســـتعد لإلصدار الورقي خالل 

األيام القادمة.
  يذكر أن قناة مباشر كانت قد داومت على نقل الندوات 
والتجمعات في الفترة السابقة حصريا ومباشرة من موقع 
احلدث، واســـتضافت عددا من الساسة قاموا من خالل 
لقاءاتهم بالتقليل من شأن بعض الوزارات واملؤسسات 

احلكومية والقائمني عليها.

 كونا: قال وزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون أمس ان الوزارة باشرت باتخاذ إجراءاتها 
بشأن مخالفات ١٠٠ شركة ومؤسسة في املنطقة احلرة وحتديدا مبنطقة املستقبل.

  وأضاف الوزير الهارون في تصريح لـ «كونا» ان هذه اإلجراءات تأتي بعد إنذار هذه الشــــركات 
واملخالفــــني منذ فترات طويلة وملرات عدة وبعد اخذ الــــوزارة تعهدات عليهم بتصحيح أوضاعهم 
املخالفة وآخرها اعطاؤهم مهلة ملدة أسبوعني انتهت بنهاية العام املاضي. وأكد ان الوزارة ماضية 
في إزالة هذه املخالفات وإغالق األنشــــطة غير املصرح بها ضمن النشاط األساسي لهذه الشركات 
ومخالفتها للعقود املبرمة الســــيما عقود الباطن غير املعتمدة من اجلهات الرســــمية بهدف إعادة 
األمور الى نصابها الصحيح وفق ما تنص عليه القوانني والقرارات املنظمة. وشــــدد الهارون على 
استمرار الوزارة في مالحقة جميع املخالفني سواء في املنطقة احلرة او في غيرها، مشيرا الى إغالق 
ما يزيد على ١٣٠ محال وشركة خارج املنطقة احلرة ملخالفتها نشاطها األساسي او ملزاولتها أعماال 

فيها نوع من الغش للمستهلك.

 أنشطة فنية لألطفال  برامج تضفي املتعة على األطفال وتدربهم على التفاعل مع اجلميع 

 «دار اآلثار» تعلن برامجها الفنية من يناير إلى مايو
 لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عاماً وتشمل جوانب مختلفة 

 أعلنت دار اآلثار االســــالمية عن برنامجها 
اخلاص واملثير لورش العمل الفنية لألطفال لعام 
2011، وســــيتم خالل البرنامج تعريف األطفال 
الذين تتراوح اعمارهم بني 6 و12 عاما خمسة 
جوانب مختلفة من الفن االســــالمي الى جانب 
تنفيذ مشاريع خاصة بكل نوع منها، وسيحظى 
الطالب الذين تتراوح اعمارهم بني 13 و18 عاما 
بفرصة خاصة للعمل مع شعراء وخطاطني في 
حلقات على مدار ثمانية أسابيع.  كما سيتسنى 
لألطفال من 6 الى 12 عاما التعرف على ثالثة انواع 
جديدة من الفن االسالمي والنظر في ثالث من 
املناطق األكثر شعبية من السنوات السابقة. وفي 
يناير سيركز االطفال على الفن اخلاص باخلشب 

واملطّعم. اما في فبراير، فسيتم التركيز واالحتفال 
مع املوسيقى. وفي مارس، وحتسبا لعيد األم، 
سيتم التركيز على املجوهرات املغولية حيث 
سيعمل املشاركون على صنع القطع اخلاصة 
بأيديهم. وتزيني الزجاج على اجلدول الزمني 
سيتم في أبريل.  وكما أصبح تقليدا، سينتهي 
املوسم مع املخطوطات واملسرحية اخلاصة من 
انتاج األطفال.  وعّلق مدير دار اآلثار االسالمية 
عبدالكرمي الغضبان بالقول: «انه من املثير ان 
نشــــارك األطفال مبجموعــــة الصباح اخلاصة 
واملميزة، لقد تعرفوا خالل انضمامهم للبرنامج 
على العديد من الفنون كالزخارف واخلط العربي 
والرســــم والعمارة والسيراميك خالل املواسم 

السابقة، هذا العام ســــنقدم أنواعا جديدة من 
الفن كاملجوهرات واخلشب والزجاج، أنا واثق 
بأن اجلميع سيستمتع باملشاركة في التعلم».  
وابتداء من 12 يناير الســــاعة 3.30، ستنطلق 
ورشة الشــــعر للطالب الذين تتراوح اعمارهم 
بني 13 و18 وستســــتمر على مدار ثمانية أيام 
متتالية، وخالل البرنامج سيتم حتديد مشاريع 
شعرية للمشاركني وسيتم العمل كمجموعات 
لكل مجموعة قائد سيســــاعد املشاركني إلكمال 
املشروع بنجاح.  كما سيضم البرنامج ورشة 
عمل خالل ثمانية أســــابيع ايضا لنفس الفئة 
العمرية ابتداء من 23 مارس خاصة باخلط مع 
امتام مشاريع مرة أخرى، في نهاية هذا املوسم، 

سيتم عرض جميع املشاريعـ  الشعر واخلطـ  في 
معرض خاص يطلق عليه «املشروع».  وأضاف 
الغضبان: «تقدم دار اآلثار االسالمية برامج في 
معظم أمسيات االثنني واألربعاء للبالغني، في 
حني مت حتديد صباح السبت لألطفال حتت 12 
عاما، اما برنامج «املشروع» فسيعقد كل أربعاء 
بعد املدرسة.  ونحن نأمل بهذا املشروع الوصول 
الى شريحة من السكان التي لم تتم خدمتها من 
قبل وهي طالب املدارس الثانوية، وهدفنا هو 
الوصول الى املجتمع بأكمله لنشاركه في جمال 
الفن والثقافة االسالمية، وورش العمل الفنية 
لألطفال وبرنامج «املشروع» للكبار بني 6 و18، 

سيساعدنا على حتقيق هذا الهدف». 

 «المؤسسون» تكتسح انتخابات نقابة «البترول الكويتية»
 اسامة ابو السعود

  بفوز ساحق عاد مجلس ادارة نقابة العاملني مبؤسسة 
البترول الكويتية الســـابق بجميع اعضائه ما عدا عايد 
الفضلي الذي حصل على ٢٠٤ أصوات في مقابل ســـعود 
العجمي من قائمـــة «النقابيون» والذي حصل على ٢٠٩ 
اصوات هو ورئيس القائمة سعود اخلطيب الذي تنازل 

عن املنصب للعجمي.
  وكان واضحا منذ الصباح االلتزام الكبير بني اعضاء 
قائمة «املؤسســـون» وهي املجلس السابق، حيث جنح 
املجلس فـــي حصد ١٤ مقعدا مقابل مقعـــد واحد لقائمة 

«النقابيون» وجاءت نتائج الفرز كما يلي:
  بســـام عبدالنبي ٢٩٥، حمد الدريويش ٢٥٧، عبداهللا 

الدخيل ٢٥١، عثمان السعيد ٢٤٧، مشاري الرشيدي ٢٤٠، 
مهنا املهنا ٢٣٩، عبدالوهاب الكندري ٢٣٦، احمد العيد ٢٢٨، 
جابر حجي ٢٢٨، مشـــاري احلمود ٢٢٨، منيرة اخلشتي 
٢١٩، خالد الفيلي ٢١٨، وائل اخلضر ٢١٦، فهد راضي ٢١٢، 
سعود العجمي ٢٠٩، سعود اخلطيب ٢٠٩ من قائمة واحدة 

وتنازل لصالح سعود العجمي. 


