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منصور عاشور

محمد الهمالن فالح العسكراحمد سلطان احلمادي عبدالعزيز الشرثان الشيخ احمد العبداهلل

صورة من فتوى »األوقاف«

منوذج طلب صرف املكرمة األميرية امين محارب

قال وزير النفط ووزير االعالم 
رئي����س مجلس إدارة مؤسس����ة 
البترول الكويتية الش����يخ احمد 
العبداهلل ان مجلس إدارة املؤسسة 
اقر في جلس����ته امس التوصيات 
املرفوعة بشأن زيادة رواتب ومزايا 

العاملني في القطاع النفطي.
وأوضح الشيخ احمد العبداهلل 
في تصريح صحافي امس ان هذه 
املوافقة تعكس مدى اهتمام مجلس 
ادارة مؤسس����ة البترول بقضايا 
العاملني، وتفهمه ملطالبهم، وسعيه 
الوظيفي  الرضا  الدؤوب لتعزيز 
وحتس����ني بيئة العم����ل، كما انها 
تعكس تقدير اإلدارة العليا للجهود 
الت����ي يبذلها العاملون  املخلصة 
النفط����ي على جميع  القطاع  في 

مستوياتهم الوظيفية.
وبني ان موافقة مجلس اإلدارة 
العاملني في  على زيادة روات����ب 
القطاع النفطي سيتم عرضها على 
املجلس األعلى للبترول ومن ثم 
على مجلس اخلدمة املدنية للموافقة 
النهائية، موضحا ان مجلس ادارة 
الكويتية يعي  البترول  مؤسسة 
جي����دا ان ثروة الب����الد احلقيقية 
الذي  البشري  العنصر  تكمن في 
يعد الدعامة األساس����ية لصناعة 

النفط في الكويت.
وزف رئي����س احت����اد عم����ال 
البتروكيماوي����ات  وصناع����ة 
عبدالعزيز الشرثان البشرى جلميع 
العاملني في القطاع النفطي بالزيادة 
العامة على الرواتب. وقال الشرثان 
في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
الزيادة جاءت حسب االتفاق الذي 
مت بني االحتاد ومؤسسة البترول، 
مؤكدا ان الزيادة مجزية وعادلة. 
الشرثان اس����تجابة وزير  وثمن 
االعالم ووزير النفط الشيخ احمد 
العب����داهلل والرئي����س التنفيذي 
الزنكي  البترول فاروق  ملؤسسة 

حماية البيئة إستراتيجية رئيسية
في عمل »العدل« تفعياًل للقوانين والتشريعات

وضعت وزارة العدل قضية البيئة على رأس 
اهتماماتها وجعلتها اس���تراتيجية رئيسية في 
أولوياته���ا التش���ريعية وترجمته���ا على ارض 

الواقع.
صرح بذلك وكي���ل ال���وزار باالنابة د.محمد 
االنصاري وقال ان احلفاظ على البيئة امر توليه 
الكويت عناية خاصة من خالل وزاراتها ومؤسساتها 
املعنية بحماية البيئة واكد ان وزارة العدل حريصة 
على دعم ه���ذا التوجه من خالل تفعيل القوانني 

والتشريعات املعنية بالبيئة.
واوضح د.االنصاري في تصريح خاص مبناسبة 
يوم البيئ���ة الكويتي ان الوزارة فعلت توجهات 
الدولة باصدارها عددا من القرارات الوزارية الداعمة 
حلماية البيئة حيث ص���در القرار الوزاري رقم 
)2009/17( ال���ذي يحظر على موظفي ومراجعي 
ومرت���ادي دور العدالة التدخني في جميع قاعات 
وغرف ومكاتب وطرقات ودورات مياه تلك الدور 
وقد مت اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تفعيل 
ذلك القرار من خالل انش���اء غ���رف زجاجية في 
كل طرق دور العدال���ة مجهزة وفقا للمواصفات 

الفنية تخصص فقط للمدخنني ويحظر التدخني 
في غيرها. واضاف د.االنصاري ان الوزارة قامت 
في حينه���ا باالعالن عن اماكن ه���ذه الغرف في 
مختلف مجمعات احملاك���م وقطاعات العدالة في 
ش���تى احملافظات ونظمت حملة توعوية مكثفة 
للموظفني واملراجعني، فضال ع���ن قيام الوزارة 
باصدار القرار الوزاري رقم )2009/135( بشأن منح 
بعض موظفيها صفة الضبطية القضائية لضبط 
م���ا يقع من مخالفات الحكام القرار الوزاري رقم 
)2009/17( بشأن حظر التدخني في دور العدالة 
وانش���اء اماكن خاصة للمدخنني وقد جاءت هذه 
الق���رارات وما يتبعها من تدابير تنفيذية تفعيال 
للقانون رقم 1995/15 اخلاص مبكافحة التدخني 
الذي جاء للحفاظ على البيئة وحماية عناصرها 
من التل���وث باعتبار ان خل���ق بيئة نظيفة يعد 
واجبا وطنيا، وقد خول ذلك القرار املوظفني الذين 
يتمتع���ون بالضبطية القضائية حترير محاضر 
ضبط للمخالفني حتال لالدارة العامة للتحقيقات 
التخاذ االجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه 

باملخالفة لالحكام السابقة.

أكد أنه سيتم عرض الزيادة على المجلس األعلى للبترول ثم مجلس الخدمة المدنية للموافقة النهائية

العبداهلل: مؤسسة البترول تعتمد زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي

الش�رثان: الزيادة مجزية وعادلة وجاءت وفق االتفاق بين اتحاد عمال البتروكيماويات و»البترول«
الحم�ادي: نتابع مطال�ب العاملين ف�ي »نفط الكوي�ت« ولن نتوان�ى في تحقيق مس�تحقاتهم
العسكر: زيادة مس�تحقة أتت بجهود مضنية للنقابات ومطالبات مكثفة من اتحاد البترول
الهمالن: سنعالج الخلل في سلم األجور والمرتبات وفقًا للدراسة المعتمدة واللوائح المعمول بها

وأعضاء مجلس إدارة املؤسس����ة 
ملطالب االحتاد.

الشرثان: ستكون هذه  وتابع 
الزيادة حافزا لدى العاملني لالرتقاء 
بالقطاع النفطي خاصة انه عصب 
االقتصاد الكويتي، متمنيا أن تقر 
املوافقة النهائية من قبل املجلس 
األعلى للبترول ومجلس اخلدمة 

املدنية في القريب العاجل.
من جهته، بارك رئيس نقابة 
العاملني بشركة نفط الكويت احمد 
احلمادي اقرار مجلس ادارة مؤسسة 
البت����رول الكويتية في جلس����ته 
املنعق����دة امس زي����ادات رواتب 

العاملني في القطاع النفطي.

وقال احلمادي ان هذه الزيادات 
املس����تحقة اتت بتضافر اجلهود 
املكثفة  ومن خالل االجتماع����ات 
البترول وصناعة  من قبل احتاد 
البتروكيماوي����ات وال����ذي كانت 
النقابة على تواصل دائم واجتماع 
الزيادات  اقرار  متواصل حتى مت 
وفق املالحظ����ات التي مت االتفاق 
عليها مسبقا مع االحتاد ونقاباته 

النفطية.
وبني احلمادي ان نقابة العاملني 
بشركة نفط الكويت تتابع عن كثب 
جميع مطالب العاملني بالش����ركة 
وأنها لن تتوانى في حتقيق جميع 
أبواب  العاملني وأن  مس����تحقات 

النقاب����ة مفتوحة ووضعت ألجل 
العاملني وتخفيف معاناتهم.

كما بارك رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني بشركة نفط اخلليج 
فالح العس����كر للعاملني بالقطاع 
النفطي زيادتهم املستحقة والتي 
أتت بجهود مضنية للنقابات وجهود 

مكثفة من احتاد البترول.
الى ذلك، اكد نائب رئيس مجلس 
ادارة نقابة شركة البترول الوطنية 
الكويتية محمد الهمالن ان الزيادة 
التي اقرت يوم امس للعاملني في 
النفطي س����تعالج اخللل  القطاع 
في س����لم االجور واملرتبات وفقا 
للدراسة التي نوقشت مع النقابات 

والتي تتواءم مع اللوائح والنظم 
والقرارات املعمول بها في القطاع 
النفطي. وقال الهمالن في تصريح 
خاص ل� »األنب����اء«: هذه الزيادة 
ستحقق العدالة واملساواة جلميع 
ش����رائح العاملني في املؤسس����ة 
التخصص����ات متقدما  وجمي����ع 
بالشكر لوزير النفط ووزير االعالم 
العبداهلل والرئيس  الشيخ احمد 
التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي 
واعضاء مجلس ادارة املؤسس����ة 
على اس����تجابتهم ملطالب العمال 
ما يعكس اهتمامهم مبعاجلة هذا 
اخللل والرغبة الصادقة في حتسني 
الهمالن  العاملني. ومتنى  اوضاع 

ان تكون هذه الزيادة حافزا لبذل 
املزيد من اجلهد لالرتقاء بهذا القطاع 

احليوي.
ولفت الهمالن الى ان هناك عدة 
خطوات وموافقات من قبل املجلس 
االعلى للبترول ومجلس اخلدمة 
الزيادة النور  املدنية لكي ت����رى 
والتي نرجو ان يتم االنتهاء منها 

بأسرع وقت ممكن.
واعرب رئي����س مجلس ادارة 
نقابة العاملني مبؤسسة البترول 
الس����عيد عن  الكويتي����ة عثمان 
ارتياح����ه القرار مقت����رح الزيادة 
العامة لرواتب العاملني في قطاع 
البترول والذي ميثل عصب الدولة 

االقتصادي واالستراتيجي، ومتت 
الدراس����ة  الزيادة بناء على  هذه 
املسبقة واملتفق عليها برفع اجور 
العاملني ف����ي القطاع النفطي مبا 
يتناسب مع مس����ؤوليات ومهام 

موظفي القطاع.
وعلى ضوء ما مت التنسيق به 
بني مؤسس����ة البترول الكويتية 
متمثلة بالعضو املنتدب للشؤون 
االداري����ة واملالي����ة وفريق العمل 
الدراس����ة ونقابة  املنس����ق لهذه 
العامل����ني في مؤسس����ة البترول 
الكويتية واحت����اد عمال البترول 

وصناعة البتروكيماويات.
واكد السعيد ان هذه اخلطوة 

يتحت����م ان تتبعها سلس����لة من 
اخلطوات االيجابية الرامية الجناز 
هذا املطلب واالس����راع باعتمادها 
واقراره����ا م����ن املجل����س االعلى 
للبترول ومن ثم مجلس اخلدمة 
املدني����ة للحصول عل����ى املوافقة 
النهائي����ة وهذا م����ا فيه مصلحة 

العاملني في القطاع.
كما بارك يوس����ف الش����ايجي 
رئي����س نقابة العاملني بش����ركة 
الكويتية للعاملني  النفط  ناقالت 
في القطاع النفطي والعاملني بشركة 
ناقالت النفط الكويتية خاصة هذه 
الزيادات املستحقة والتي اتت بعد 

طول انتظار.

لفت إلى أن عمر الصندوق شارف على االنتهاء واألمر يستوجب التحرك لتفادي أزمة

عاشور: الحكومة مطالبة باستمرار
دعم صندوق العمالة المسرّحة 

الذين  في اجله���ات املختلفة 
يقل عددهم عن األلف كويتي، 
حسب الرقم احلكومي املعلن في 
وظائف أخرى او بتقدمي احللول 
املناسبة والبديلة ملعاناتهم، 
وأفاد عاش���ور ب���أن أنصاف 
احللول لم تعد كافية ملعاجلة 
اوضاع العمال���ة الوطنية، اذ 
يتعني ان تكون هناك اجراءات 
كافية الستيعاب هذه املعاناة 
املرشحة ألن تتحول لكرة الثلج، 
ستكبر يوما بعد يوم في حال 
مت التعامل معها كالعادة بلغة 
الطرشان، موضحا ان التفاؤل 
بشأن ازمة املسرحني ستعود 
تقريبا الى مستويات ما قبل 
العاملية ما لم  املالي���ة  األزمة 
تتحرك احلكومة وبسرعة على 

معاجلة أوضاع املسرحني.
وق���ال عاش���ور: نحت���اج 
املترتبة  للتفكير في املخاطر 
ع���ن انتهاء عم���ل الصندوق 
في وقت اليزال فيه مسلسل 
املسرحني من القطاع اخلاص 
بفعل األزمة مستمر، وأضاف: 
التفكير ال يتعني ان يقتصر على 
جانب االستجابة لألحداث بعد 
وقوعها بل هيكلة تفكيرنا قبل 
ذلك واالستعداد لها، خصوصا 
ان األمر يتعلق بتراجع معدالت 
فرص العمل اجلديدة في السوق 

احمللي.

عاشور الى ان العديد من األسر 
الكويتية التزال تعاني حتديات 
التعرض لتسريح أبنائها في 
الكثي���ر من الش���ركات بفعل 
األزمة، وها ه���ي اآلن تواجه 
أزمة جديدة بانتهاء مهلة دعم 

صندوق املسرحني.
وأكد عاشور ان االبقاء على 
اشكالية العمالة املسرحة من 
دون حل تعويضي مناس���ب 
الراهن واالحتياجات  للوضع 
املالية امللحة يعتبر من أخطر 
امللفات التي متس أفراد املجتمع 
الكويتي، ملا لها من تداعيات 
اجتماعية ومالية متش���ابكة، 
ومن ثم بات م���ن الضروري 
على احلكومة ان تتخذ اجراءات 
من شأنها استيعاب املسرحني 

طلب رئيس جلنة حقوق 
العاملني الكويتيني في القطاع 
اخلاص منصور عاش���ور من 
احلكومة ان تلتزم مبسؤولياتها 
الوطني���ة وتتحرك بس���رعة 
بشأن معاجلة أوضاع العمالة 
الوطنية املس���رحة الذين من 
املرتقب ان يخرجوا ق��ريبا من 
دعم صندوق العمالة املسرحة، 
بانتهاء فت���رة صالحية عمل 
الصندوق التي حددها نظامه 

األساسي.
وقال عاشور في تصريح 
صحافي: ليس من الالئق في 
دولة مثل الكويت ان تقدم الدعم 
لألغنام واألعالف وتس���حبه 
الوطنية األكثر  العمال���ة  من 
اس���تحقاقا السيما في الوقت 
الراهن الذي التزال تس���يطر 
في���ه تداعيات األزم���ة املالية 
على القطاع اخلاص والعاملني 
فيه، وأضاف ان انتهاء نشاط 
صندوق دعم املس���رحني من 
ش���أنه ان يزيد احلبكة اكثر 
عل���ى رقبة املس���رحني، ومن 
ثم يتعني ان تباشر احلكومة 
دورها الوطني جتاه حل قضية 
املسرحني الكويتيني من القطاع 
اخلاص بحل���ول توفر الدعم 
املناسب لهذه الشريحة الوطنية 
التي تضررت بشكل كبير من 
تداعيات األزمة املالية، وأشار 

مشرف المكرمة األميرية أكد أن اآللية مبسطة وال تستغرق أكثر من دقيقتين

محارب: استقبال طلبات حاضنات أطفالهن حتى 10 الجاري
بمعدل 600 طلب صباحًا و800 مساًء في »تنفيذ« »العدل«

قطاع اإلفتاء: ال يجوز ألم الصغير قبض الهبة
دون توكيل من أوليائه أو أوصيائه أو القاضي

عادل الشنان
استقبلت وزارة العدل يوم امس ممثلة في اإلدارة العامة 
للتنفي����ذ عددا من املواطنات الالت����ي يحملن اثبات حقهن 
بحضانة محضونيهن أو نفق����ة لهم باإلضافة إلى الوكالء 
عنهن بجميع إدارات التنفيذ في مختلف محافظات الكويت 
وقد بدأ توافد اجلموع لالستفادة من املكرمة االميرية منذ 
ساعات الصباح األولى وخصوصا في مبنى »قصر العدل« 
في محافظة العاصمة. وأكد مش����رف املكرمة األميرية في 
وزارة العدل أمين محارب أن فترة االستقبال سوف تكون 
ممتدة حتى تاريخ 2011/2/10 وسيكون على هيئة استقبال 
للطلبات فقط ال غير من خالل تعبئة النموذج اخلاص باملكرمة 
االميرية والذي يتضمن بيانات السند التنفيذي واحلاضنة 

واألوالد والبنك باإلضافة إلى بيانات الصادر ضده السند 
التنفيذي وهو »األب« ومن ثم سوف تعمل مجموعتان من 
املوظفني في قصر العدل عل����ى تدقيق الطلبات، مؤكدا ان 
اآللية املعمول بها سوف تكون مبسطة وسلسلة وال تتجاوز 
»الدقيقتني« بعد تعبئة النموذج املتوافر عند البوابات في 
إدارة التنفي����ذ في جميع احملافظات وميكن احلصول عليه 
من املوقع اإللكتروني اخلاص بوزارة العدل. وكشف محارب 
عن اس����تقبال ادارة التنفيذ في قصر العدل ملا يقارب 600 
طلب في الفترة الصباحية وما يعادل 800 طلب في الفترة 
املس����ائية أي أن املعدل سيكون قرابة 1500 طلب يوميا في 
كل محافظة على حدة مما سيكون له االثر البالغ في إجناز 
جميع الطلبات في فت����رة قصيرة جدا وقبل املوعد احملدد 

مناش����دا جميع املراجعني عدم أخ����ذ أي معلومة من خارج 
إدارة التنفيذ بل التوجه إلى اجلهة املختصة وسوف يجد 
الرد على جميع االستفسارات وسيتم إجناز الطلب بشكل 
سريع جدا وأكثر من املتوقع، مشيرا إلى أنه من األفضل أن 
يتوجه كل مواطن أو مواطنة إلى احملافظة التابع لها وذلك 

حتى يتم تدقيق املعاملة بشكل أسرع.
وقال محارب إن نظام عمل قصر العدل اإللكتروني باشر 
العمل في متام الس����اعة الواحدة صباحا بعد توقفه لفترة 
وجيزة عن العمل بسبب عطل فني اصاب أحد »السيرفرات« 
وقد قام مركز نظم املعلومات بالعمل ملدة ثالثة ايام متواصلة 
على مدى 24 ساعة على اصالحه بعد جلب القطعة اخلاصة 

ب� »السيرفر« من دولة قطر الشقيقة.

)محمد ماهر(مجموعة من املواطنني واملواطنات أمام قصر العدل

استغرب عبداهلل الدعيجاني 
قيام مجلس الوزراء بإقرار صرف 
املنحة األميرية للمطلقة للزوجة 
اخلاصة باالبناء حال حصولها 
على حكم بحضانتهم وقال في 
تصري���ح صحاف���ي ال أردي ما 
األس���انيد الشرعية التي استند 
اليها املجلس في قراره حيث إنه 
لدينا فتوى شرعية صادرة عن 
وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية 
� الكويت � قطاع االفتاء والبحوث 
الشرعية إدارة االفتاء وهي االدارة 
التي انشأتها الدولة لتكون اجلهة 
العليا لالفتاء الرسمي بالكويت، 
تؤكد ان ذلك غير جائز ش���رعا 
وجاء ف���ي نص الفتوى ما يلي: 
ع���رض عل���ى جلن���ة األحوال 

الشخصية في هيئة الفتوى في 
املنعق���د صباح يوم  اجتماعها 
االثنني 28 من ش���عبان 1428 ه� 
املوافق 2007/9/10 االس���تفتاء 
املقدم م���ن عبداهلل الدعيجاني، 
ونصفه: يرج���ى إفادتنا بإجابة 
السؤال التالي وجزاكم اهلل خيرا، 
هل يجوز شرعا أن تصرف أي 
مبالغ مالية أو منح أو هبات من 
الدولة سواء احلكومية أو االميرية 
والتي تصرف لعموم املواطنني 
القصر ليد  واخلاصة باالبن���اء 
وحساب الزوجة )األم( مباشرة 
ودون إذن ال���زوج )األب(: وهل 
يخالف ذلك إن حدث قوامة الزوج 
)األب( وواليته الش���رعية على 

أموال أبنائه القصر؟

وقد أجابت اللجنة بالتالي: 
إذا كانت الهبة للولد الصغير 
فيقبضها عنه ولي ماله، وهو 
األب، فإن لم يوجد  فاجلد أب 
األب. فإن لم يوجد فوصي األب 
أو وص���ي اجلد، فإن لم يوجد 
فوصي القاضي، ولكل من هؤالء 
األولياء واألوصياء توكيل من 
ش���اءوا في قبض ه���ذه الهبة 
عنهم وصرفه���ا على الصغير 
في حاجاته، سواء كان الوكيل 
أم الولد أو غيرها، وال يجوز ألم 
الصغير قبض هذه الهبة دون 
توكيل من أوليائه أو أوصيائه 
أو القاضي واهلل تعالى أعلم. 
وصل���ى اهلل على نبينا محمد 

وعلى آله وصبحه وسلم.

توج��ه النائ��ب عس��كر العنزي 
بالش��كر الى وزير النف��ط ووزير 
اإلعالم الش��يخ أحمد العبداهلل وإلى 
مؤسس��ة  إدارة  مجل��س  أعض��اء 
أخيرا  ملوافقتهم  الوطني��ة  البترول 
على زي��ادات روات��ب العاملني في 
القط��اع النفطي. وق��ال العنزي في 
تصريح صحافي: ان القطاع النفطي 
هو قطاع حيوي واستراتيجي ومنه 
تأتي معظم موارد الدولة وخيراتها، 
وبالتالي فإن العامل��ني بهذا القطاع 
يستحقون حتس��ني أحوالهم املالية 
املجلس  العنزي  وطالب  واملعيشية. 
األعل��ى للبترول ومجل��س اخلدمة 

املدني��ة بس��رعة إقرار هذه الزيادات بصفة رس��مية ونهائي��ة تلبية ملطالب 
العامل��ني في القطاع النفط��ي وهي مطالب عادلة ومش��روعة ألنهم يبذلون 
جهودا ش��اقة ويعملون لس��اعة طويلة ويتأثرون صحيا من عملهم بسبب 
الغازات واملواد الكيماوية. وأكد العنزي ضرورة توس��ع احلكومة في إقرار 
الكوادر املالية لبقية اجلهات احلكومة ملواجهة غالء املعيشة واألعباء احلياتية 

املتزايدة، مشيرا الى ضرورة ان يتم اعتبار التعليم مهنة شاقة.

العنزي لسرعة إقرار »الخدمة المدنية«
لزيادات العاملين في القطاع النفطي

عسكر العنزي


