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»كان« تركز جهودها على مكافحة التدخنيمحليات
بدأت حملة »كان« مؤخرا تركيز جهودها لدعم تفعيل قانون منع التدخني حيث انه من املعلوم 
للجميع عالقة التدخني بأمراض السرطان حيث قامت احلملة باالتصال ومقابلة بعض نواب مجلس 
األمة املوقرين واجرت معهم بعض املناقشات حول دور املجلس في تفعيل هذا القانون كما خاطبت 
النواب الكرام عبر وسائل االعالم والصحف اليومية طالبت فيها بعض النواب الذين يقفون حجر 
عثرة ملنع اقرار قانون مبنع التدخني باألماكن العامة ومنع الشيشة في املقاهي بالتعاون مع حملة 
»كان« في جهودها للتوعية من امراض السرطان ومخاطر التدخني كأحد مسببات املرض.

جوالت تفتيشية على املنشآت حفاظًا على سالمة العمال

»الشؤون« تترصد مخالفي تشغيل العمالة وقت الظهيرة:
تسجيل 63 إخطارًا ضد غير امللتزمني والرمز »73« بانتظار تكرار املخالفة

)محمد ماهر( املخالفة كانت بانتظار مخالفي تطبيق القرار  أحد أعضاء فريق »الشؤون« متحدثا مع أحد العمال غير امللتزمني بتطبيق القرار

فريق جلنة تعزيز الصحة مبنطقة حولي خالل احلملة في »سيتي سنتر الساملية«

.. عامل مواصال العمل وقت الظهيرة

)محمد ماهر( »بانر« مكافحة التدخني  

القرار يهدف حلماية العمالة من لهيب الشمس فريق »الشؤون« في أحد املرافق

العقوبة تصل إلى 
100 و200 دينار عن 
كل عامل وال تهاون 

في التطبيق

تعليمات مشددة
من وزير الشؤون 

ملتابعة القرار 
واملخالفة تسجل بحق 

أرباب العمل
دعوة العمالة إلى 

االلتزام بتطبيق القرار 
من تلقاء أنفسهم

إخطارات ضد أحد 
املشاريع التابعة

لـ »األشغال« 
ومقاولني في السكن 

اخلاص

في تطبيق قرار حظر العمل وقت 
الظهيرة.

الى ذلك اصدر فريق التفتيش 
إخط���ارا بتالف���ي مخالفة ضد 
العاملني في مشروع تبديل بايبات 
التابع لوزارة  الصرف الصحي 
األشغال العامة، وذلك في منطقة 

مشرف.
الفري���ق إخطارا  كما اصدر 
مماثال ألح���د املقاولني والعمالة 
التابع���ة له في مش���روع بناء 
سكن خاص في ضاحية مبارك 

العبداهلل.

فريق العمل

رئيس الفريق م.حسني نايف 
املطيري

م.مقداد جمعة
م.عيسى الكندري

املفتش خالد اجلويسري
املفتش عبداهلل العتيبي

املفتش محمد البخيت
بشرى شعبان  ٭

 أعل���ن رئيس فريق تفتيش 
العمل لفترة الظهيرة في وزارة 
الشؤون م.حسني املطيري عن 
تسجيل 63 حالة اخطار بتالفي 
مخالفة ق���رار حظر العمل وقت 
الظهيرة منذ بداية تفعيل القرار 
في األول من الشهر اجلاري والذي 

ميتد حتى نهاية اغسطس.
وأضاف املطيري في تصريح 
للصحافي���ني خ���الل اجلول���ة 
التفتيشية على املنشات املخالفة 
لقرار وزارة الشؤون اخلاص بحظر 
تشغيل العمالة وقت الظهيره ظهر 
امس، ان احلملة جاءت بناء على 
تعليمات وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي والوكيل محمد الكندري، 
حيث مت تشكيل فريق مكون من 
مهندسي ومس���اعدي مهندسي 
العمل  مراقبة املنشآت ومواقع 
للتأكد من مدى التزام الشركات 
بالقرار اخلاص باحلظر حفاظا 
على س���المة العاملني من اشعة 

الشمس احلارقة.

سالمة العمال في الدرجة االولى، 
مشيرا الى ان العقوبة في حال 
مخالفة القرار قد تصل الى 100 
او 200 دينار على كل عامل يقوم 
بدفعه����ا رب العمل، وذلك وفقا 
للمواد املنصوص عليها في قانون 

العمل في القطاع األهلي.
ودعا جمعة العمالة الى اجلدية 

وزارة الداخلي����ة والت����ي تتخذ 
بدورها العقوبة املناسبة والتي 
يصل بعضها ال����ى اإلحالة الى 

القضاء.
من جهته قال مهندس السالمة 
املهنية عضو فريق التفتيش مقداد 
جمعة ان هذه احلملة التفتيشية 
جاءت من اج����ل احملافظة على 

لتالفي املخالفات كخطوات أولى 
وبعد مضي ثالث����ة ايام يعاود 
الفريق الكشف على املوقع نفسه 
وفي حال اكتش����اف عدم التقيد 
باإلخطار يتم إص����دار مخالفة 
تتمثل في وض����ع رمز 73 على 
مل����ف صاحب العم����ل ومن ثم 
حتويل����ه للجهات املختصة في 

وأوضح املطي����ري ان هناك 
جتاوبا مع فريق الشؤون من قبل 
أصحاب األعمال واملقاولني، الفتا 
الى ان الفريق يصدر عقوبات بحق 
العمال وأرباب العمل في حال عدم 

التقيد بتطبيق القرار.
وب����ني ان العقوب����ات تتمثل 
باخطار أصحاب األعمال والعمال 

ميشال س����ليمان حيث تطرق 
البحث ال����ى اخلدمات احلديثة 
واالنترنت وتأثيرها على الوضع 

في املنطقة العربية.
وردا على سؤال حول خطة 
النقل  احلكومة لتطوير قطاع 
واالتصاالت اكد املزيدي »توجه 
الكويت من خالل خطة التنمية 
التي وضعتها احلكومة ووافق 
عليه����ا مجلس االم����ة بقانون 
القطاع اخلاص  الى مش����اركة 
مع القطاع العام حيث ستنشأ 
هيئ����ات االتص����االت والنق����ل 
وش����ركات بريد تدار من قبل 

نظام القطاع اخلاص«.

تغير هيكلة »النقل واالتصاالت« خالل سنتني

متضامنون: أسطول احلرية كشف 
املمارسات اإلسرائيلية أمام العالم

أعلن املتضامنون الكويتيون املشاركون في 
اسطول احلرية عن انطالق اسطول احلرية )2( 
خالل االس����ابيع القليلة املقبلة وتس����يير قافلة 
برية لدخ����ول  غزة من خالل معب����ر رفح على 
احلدود املصرية � الفلس����طينية في اوائل شهر 
رمضان املب����ارك. وقال املتضام����ون في مؤمتر 
صحافي عقدوه مبناسبة مرور عام على الهجوم 
االسرائيلي على اسطول احلرية ان االسطول كان 
مبثابة الوالدة احلقيقية لكل من ش����ارك فيه من 
دول العالم اجمع م����ن حيث وضوح الرؤية في 
شأن القضية الفلسطينية والهدف وراء تسيير 
االسطول وكيفية الس����عي الى حتقيقه بالطرق 

القانونية والسبل االنسانية.
واكدوا ان الوفد الكويتي كان شاهد عيان على 

القرصنة التي ارتكبه����ا الكيان الصهيوني على 
سفن االس����طول واجلرائم التي ارتكبت في حق 
املتضامنني العزل من قتل واعتقال وممارسات ال 
انسانية. واضافوا ان اسطول احلرية استطاع ان 
يكشف املمارسات االسرائيلية امام العالم اجمع 
مطالبني في الوقت ذاته بضرورة توثيق العالقات 
الكويتية مع الدول االسالمية كافة، مبا من شأنه 
خدمة قضايا العالم االسالمي وعلى رأسها القضية 
الفلس����طينية. وذكروا ان ما قامت به اس����رائيل 
جتاه اس����طول احلرية واملشاركني فيه ادى الى 
خسارتها بعضا من كبرى الدول التي تساندها 
ومنها فرنسا وأملانيا مبينني اهمية قيام الكويت 
بفتح قنوات مع كل املنظمات االنسانية وتعزيز 

حقيقة ان الكويت جزء منها. 

وذك����ر انه خالل الس����نتني 
املقبلتني »ستكون هيكلة قطاع 
النق����ل واالتص����االت والبريد 
مختلف����ة متاما ع����ن الوضع 
احلال����ي اذ ان جميع اخلدمات 
ستس����ند الى القطاع اخلاص« 
مؤكدا عزم الكويت على تنفيذ 
مشاريع سكك احلديد واملترو 

خلدمة قطاع النقل.

بي����روت � كون����ا: افتتحت 
في بيروت أمس اعمال الدورة 
ال� 15 ملجلس ال����وزراء العرب 
لالتصاالت واملعلومات مبشاركة 
الكويت ملتابعة وتنفيذ قرارات 
القمة العربية االقتصادية والتي 
رحبت مبشروع ربط شبكات 
االنترنت العربية. وترأس وفد 
الكويت الى هذه الدورة وكيل 
وزارة املواصالت عبداحملسن 
املزيدي كما حضر املستش����ار 
في سفارتنا لدى لبنان جاسم 
الناجم. ه����ذا وأكد املزيدي في 
تصريح ل� »كونا« حرص الكويت 
الدائم على املش����اركة في مثل 
هذه االجتماعات كونها عضوا 
فاعال في مجلس الوزراء العرب 

لالتصاالت واملعلومات.
وبني املزيدي ان املجتمعني 
ناقشوا نتائج االجتماعات للجنة 
الدائمة واللجان الفرعية واملكتب 
التنفي����ذي ملجل����س ال����وزراء 
العرب لالتصاالت واملعلومات 
ونتائج االجتماع ال� 22 للجنة 
الدائمة للبريد اضافة  العربية 
الى حتفيز عوامل التعاون بني 
العربية في هذا املجال.  الدول 
واشار الى ان وفد مجلس الوزراء 
العرب لالتصاالت واملعلومات 
اللبناني  الرئي����س  عبداحملسن املزيدي مشاركا في االجتماعاجتمع مع 

نظمت حملة »قراري احلني.. ال للتدخني«

»الصحة« تكافح التدخني في »سيتي سنتر الساملية«

اليوم  الناصر، نحتفل  د.سامي 
بالي���وم العامل���ي لالمتناع عن 
التدخني، واملنظمة خصصت يوما 
من اجل توعية العالم بخطورة 
التدخني، ألنه يعتبر من اخطر 
املسببات للعديد من االمراض منها 
السرطان، وهو سبب رئيسي في 
الكثير من األمراض التي نشاهدها 

اليوم.
ومن جانبه، أكد استاذ الطب 
الوقائ���ي د.عبدالباقي فرحات 
التدخ���ني في منطقة  ان عيادة 
حولي تفت���ح ابوابها يومني في 
االس���بوع االثنني واالربعاء من 
اخلامسة مساء نستقبل خاللها 
املراجعني ونعمل على مساعدتهم 
بدعم نفسي من اجل االقالع عن 
التدخني، الفتا الى ان العالج تطور 
فهناك العديد م���ن االدوية يتم 
استعمالها من اجل االقالع، الفتا 
الى ان املالحظ ان هناك اقباال من 
الكويتيني على العيادة من اجل 
االقالع، حيث زادت نسبتهم عن 
السابق بنسبة 30% وأضاف: رغم 
كل اجلهود اال ان شركات التبغ 
تسعى الى انتشاره لذلك نحتاج 
الى تفعيل القوانني الفتا الى ان 
املدخن كلما زادت فترة تناوله 
السيجارة كانت االضرار املترتبة 

على التدخني اكبر.
حنان عبدالمعبود  ٭

أننا  التدخني خاصة  من اخطار 
نواج���ه كل يوم قضي���ة حية 
متط���ورة يدخلها كل حني مواد 
جديدة ووسائل جديدة، واحلل 
يكمن في اقتناع اجلميع مبضار 

التدخني، ليكف شبابنا عن تدمير 
انفسهم بإرادتهم ويكون شعار 

اجلميع »ال للتدخني«.
ق���ال رئيس تعزيز  بدوره، 
الصحة في منطقة حولي الصحية 

حتت شعار »قراري احلني.. 
ال للتدخني« أقامت جلنة تعزيز 
الصحة في منطقة حولي احتفالها 
بالي���وم العامل���ي لالمتناع عن 
التدخني امس، حيث نظمت يوما 
مفتوحا في مجمع سيتي سنتر 
الساملية لتعريف رواده عن قرب 
على مخاطر التدخني على املدخن 

وعلى احمليطني به.
واستهل مدير منطقة حولي 
الصحي���ة د.عبدالعزيز حمود 
الفره���ود االحتفالية بقوله: ان 
التوعية الصحية هي احد فروع 
املعرفة وأحد البرامج الهامة ضمن 
خطة وزارة الصحة للوقاية من 
االمراض وحتسني امناط احلياة 
الصحية بهدف االرتقاء مبستوى 
اخلدمات الصحية الكاملة بوطننا 
احلبيب، مضيفا انه مبناس���بة 
اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني 
العاملية  حذرت منظمة الصحة 
ووزارة الصحة في الكويت من 
خطورة التدخ���ني وخاصة بني 
فئات الشباب واملراهقني، الفتا 
الى انه في مواجهة هذا االنتشار 
الواسع للتدخني بدأت الكثير من 
االصوات تعلو مطالبة بالتصدي 
ملشكلة التدخني بسبب خطورتها 

على الصحة.
ودع���ا الى تكات���ف اجلهود 
حلماية األجيال احلالية والقادمة 

احليدر: على املدخن االختيار بني أسرته وسيجارته
دعت املبرة الكويتية حلماية األسرة املدخنني 
لوضع التدخني والشيشة والسجائر في كفة 

ووضع صحتهم وصحة أسرهم وأطفالهم في 
الكفة األخرى، واالختيار فيما بينهم حتى ال 

يدخل هؤالء املدخنون وأسرهم وأطفالهم ضمن 
اخلمسة ماليني إنسان الذين ميوتون سنويا من 

آثار التدخني والشيشة.
 وقال أمني سر املبرة الكويتية حلماية األسرة 

عبداهلل احليدر مبناسبة اليوم العاملي لالمتناع عن 
التدخني، ان العقالء واحملبني لوطنهم في مجتمعنا 

يقلقهم بشدة استمرار ارتفاع معدالت تدخني 
السجائر والشيشة في الكويت والتي وصلت إلى 

ما نسبته 6.20% بني البالغني )3% نساء، %8.37 
للرجال( وبني اليافعني بني سن )13 و15 سنة( بلغ 
املعدل )8.10%( منها )5.4( إناث، والذكور)%7.17(، 

وذلك حسب اإلحصاءات املعتمدة من منظمة 
الصحة العاملية عن الكويت.

وشدد احليدر على أن األمر األكثر قلقا ويرفع 

من صوت ناقوس اخلطر هو ارتفاع معدل انتشار 
التدخني بني أمهات املستقبل، الذين سيكون على 
عاتقهم والدة األجيال اجلديدة، الذين سيكونون 
أمل الكويت في مستقبل وغد أفضل، حيث دلت 

اإلحصاءات على أن معدل التدخني بني اإلناث 
بالكويت يرتفع بصورة خطيرة ومقلقة، حيث 

وصل بني النساء البالغات إلى 3%، وبني البنات ما 
دون 15 سنة 5.4%، وهو امر يجب التوقف عنده 

وأال مير بسهولة، فكيف وصلن إلى عالم الشيشة 
والتدخني؟ وهل هذا بعلم أسرهن وإدارات 

املدارس؟ وما هو دورنا كمجتمع في محاصرة 
ذلك ومعاجلته؟ حماية ألمهات املستقبل وألجيال 

القادمة.
وطالبت مبرة األسرة بتحريك املساءلة القانونية 

جتاه من يساعد على نشر التدخني أو يقصر 
في احلد منه، وأال جنامل في هذا األمر الذي 

يدمر أغلى ما منلك في أوطاننا أال وهو اإلنسان 
وسالمته وأمنه.


