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بدء الموسم الجديد بدورات مكثفة للمعلمين في »التربية« و»األوقاف«

أثر على الخطوط الهوائية التى تغذي المنطقة 

زمن المحاباة والمجاملة ولّى
 الشريكة لـ »األنباء«: برنامج متكامل 
لتأهيل العائدين من ساحات القتال

اجلبري: محاسبة املقصرين في عقد »الطرق السريعة«
املتعاقد معها على تفعيل 
فرق الطوارئ واالستعانة 
بهــا في صيانة مشــروع 
الطرق السريعة من إزالة 
النباتات امليتة ونقلها إلى 
املواقع املخصصة للتخلص 
منهــا وصيانــه النباتات 
وإزالــة األفــرع الناشــفة 
وأعمال النظافة للمواقع.

وكانــت فرق الطوارئ 
الســبت  بــدأت أعمالهــا 
املاضي بواقــع 8٠٠ عامل 
مع اآلليات الالزمة إلجناز 
األعمال وأبدت الشــركات 
كامل استعدادها للتعاون 
من منطلق الواجب الوطني 

خلدمة الكويت.

والثروة السمكية ومقاولي 
التجميليــة  الزراعــات 
والذي مت التطرق فيه إلى 
األوضــاع املتدهــورة في 
الطرق السريعة  مشروع 
الهيئــة  حيــث عرضــت 
التعاقديــة  اإلجــراءات 
املقــاول  ضــد  املتخــذة 
املتقاعــس واإلجــراءات 
املزمع اســتكمالها في هذا 
اخلصوص بحيث تضمن 
الهيئــة حقوقها وحتميل 
املقــاول جميــع اإلتالفات 
الهيئــة عــن  وتعويــض 

إخفاقاته التعاقدية.
مــن جهــة أخــرى، مت 
الشــركات  االتفــاق مــع 

محمد راتب

أكــد وزيــر األوقــاف 
البلديــة محمــد  ووزيــر 
اجلبري أن يد احملاســبة 
ستعاقب وستطول جميع 
املقصرين في العقد املتعلق 
مبشروع الطرق السريعة 
وإخفاقاتــه، مشــددا على 
أنه يجب أن تنسى بعض 
الشــركات املتعثرة العهد 
الســابق الــذي دأب على 
احملابــاة واملجامــالت في 

التعامل مع الشركات.
جاء ذلك خالل اجتماع 
الهيئــة  بــن  تنســيقي 
العامــة لشــؤون الزراعة 

الضباب يقطع الكهرباء عن منتزه اخليران
دارين العلي

الكثيف  أدى الضبــاب 
فجــر أمــس فــي منطقــة 
التأثيــر  إلــى  اخليــران 
علــى اخلطــوط الهوائية 
الكهربائيــة التــي تغــذي 
منطقة اخليران ما أدى إلى 
انقطاع التيــار الكهربائي 
عن منتــزه اخليــران في 
متام الساعة الرابعة فجرا 
واســتمر االنقطــاع حتى 

الساعة التاسعة صباحا. 
مصــادر مطلعــة فــي 
الوزارة قالت: إن الضباب 
الكثيف من املمكن ان يؤثر 
علــى اخلطــوط الهوائية 
املعرضة للظروف املناخية 
مبختلف تقلباتها واخلارجة 
عن إرادة الوزارة، الفتة إلى 
أن الوزارة قامت مبا يلزم 
إلعادة التيار في اسرع وقت 

ممكن. 
وكان مرتــادو املنتــزه 

قد ابدوا استياءهم الشديد 
مولــدات  وجــود  لعــدم 
احتياطيــة  كهربائيــة 
لتشغيل املنتزه، السيما مع 
وجود عدد كبير من الزوار 
يوميا للمنتزه، خاصة في 
ظل ارتفاع درجات احلرارة 

خالل فترة الصيف.
وردا علــى ذلــك أكدت 
الــوزارة  أن  املصــادر 
غيــر مســؤولة عن وضع 
مولدات احتياطية في أي 

من اجلهــات وان أي جهة 
تعمد إلى توفير محوالت 
بديلة تعمل تلقائيا او يدويا 
أثناء حصول أي انقطاع في 
الشــبكة املغذية لها، الفتا 
إلــى ان الــوزارة تتحمــل 
مســؤولية توفير مولدات 
ديزل إلعــادة التيــار إلى 
األماكن املتضررة في حال 
تأخير عمليــات اإلصالح 
ألكثر مــن ســاعتن وفق 

أسباب العطل.

أسامة أبو السعود

كشف مدير مركز الوسطية 
عبــداهلل الشــريكة ان املركز 
قدم برنامجا متكامال لتأهيل 
العائدين من ساحات القتال الى 
اجلهات املعنية، الفتا الى ان 
املركز بانتظار موافقة اجلهات 
املعنية للبدء فورا في تطبيق 

البرنامج.
فــي  الشــريكة  وقــال 
»األنبــاء«  لـــ  تصريحــات 
»نستعد حاليا للموسم اجلديد 
وستكون لدينا دورات مكثفة 
للمعلمن واملعلمات في التربية 
واألوقــاف والئمــة وخطباء 
الــدورات  وهــذه  املســاجد 
تعنى بنشر ثقافة الوسطية 
والتعايش والسلم املجتمعي.

وأضاف قائال: وسنستكمل 
مشــروع زيــارة الدواويــن 
من خالل فريقــي التواصل 
واحلــوار واالمن املجتمعي، 
وهذه املشاريع رأينا انها من 
انفع املشاريع في التجارب 
السابقة فهي تتيح لنا االطالع 
على وجهــات نظــر الناس 
ومــدى تعاطــف الناس مع 
االفكار املنحرفة او التأثر بها.
انكشــاف حقيقة  وعــن 
ما يجــري في املنطقة وأنها 
صراعات دولية تســتهدف 
العربيــة  اســتقرار دولنــا 
قــال الشــريكة: »بالفعــل 
هــذا الوعي السياســي لدى 
الناس ســاعدنا في حتقيق 
جناحــات كبيرة حتــى انه 
خالل سنتن لم نشهد التحاق 

اي شباب كويتي للتنظيمات 
االرهابية«.

وعــن بالغــات اوليــاء 
االمــور التــي كانــت تصل 
ملركز الوسطية قال الشريكة: 
بالغــات اوليــاء االمور عن 
ابنائهم اصبحت نادرة جدا.
وبالنسبة لتأثر الفتيات 
بهــذه األفكار اضــاف قائال: 
»لم تكن كبيرة، عدد البنات 
املتأثرات بهذه االفكار كبير، 
واآلن اندحرت النسبة تقريبا، 

وهلل احلمد«.
وكشف الشريكة في ختام 
اللقاء عن انطالق مشــروع 
يعنــى  وهــو   »حتصــن« 
بـ »حتصن األبناء والبنات 
من طلبة املدارس واجلامعات 

ضد االفكار املنحرفة«.

د. عبداهلل الشريكة

عدد من العمال بعد بدء عقود الصيانة جانب من أعمال الصيانة للزراعة التجميلية

محمد اجلبري

أكدت عدم صحة ما يثار في مواقع التواصل عن صدور قرار بهذه الخصوص

منها هدايا سنوات الخدمة واألثر الرجعي للتذاكر ورصيد اإلجازات

العوضي: ال وقف إلعانة الـ 300 دينار ملن ترعى 
»شديد اإلعاقة« وتتلقى مساعدة اجتماعية أخرى

 نقابة نفط الكويت تطالب بسرعة 
صرف مستحقات العاملني املتأخرة

»حماية املنافسة«: نحقق في »تسجيل صوتي« 
مضر باملنافسة في سوق مكاتب العمالة

كريم طارق 

أكدت مديــر عام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
العوضــي عدم  د.شــفيقة 
صحة ما يثار في وســائل 
اإلعالم عن إصــدار وزيرة 
الشؤون هند الصبيح قرارا 
بوقف صرف مبلغ الـ 3٠٠ 
دينــار للمــرأة التي ترعى 
معاقا ذا إعاقة شــديدة وال 
تعمــل وتتلقــى مســاعدة 
اجتماعية أخرى من وزارة 

الشؤون. 
وأشــارت العوضي في 
تصريح صحافــي إلى أنه 
لــم يصدر أي قــرار بوقف 
الصرف الشهري املذكور في 
هذا الشأن، مؤكدة أن مبلغ الـ 
3٠٠ دينار هو حق لكل امرأة 
تتوفــر فيها كل الشــروط 
القانونية والتنظيمية التي 
من ضمنها أن يكون املعاق 
ذا إعاقــة شــديدة، وأنها ال 
تعمل وقدرتها على توفير 

الرعاية.

أسامة أبوالسعود 

دعا رئيس نقابة العاملن 
بشــركة نفط الكويت محمد 
البترول  الهاجري مؤسســة 
الكويتية إلى ســرعة تنفيذ 
األحكام الصادرة لصالح نقابة 
العاملن بشركة نفط الكويت 
والتي أيدت العديد من احلقوق 
التي سبق وعطلتها قرارات 
إدارية وكانت سببا رئيسيا 
في فزع العمال وتنظيم أضخم 

إضراب في تاريخ البالد.
وثمن الهاجري في تصريح 
صحافي دور القضاء الكويتي 
الشامخ والنزيه والذي يقف 
دائما ســدا منيعــا بأحكامه 
العادلــة في وجــه القرارات 
اإلداريــة بانتقــاص حقــوق 

أعلــن جهاز حماية املنافســة الكويتي 
أمس عن التحقيق في التسجيل الصوتي 
املنسوب إلى احد اصحاب مكاتب العمالة 
»يحرض فيه أصحاب املكاتب األخرى على 
عدم تخفيض اسعار خدماتهم وتثبيتها«.
وقــال رئيس اجلهاز نايــف الالفي في 
تصريح صحافي إن اجراء التحقيق مت نظرا 
ملــا احتواه ذلك التســجيل الصوتي الذي 
تداوله عدد من وسائل التواصل االجتماعي 

مؤخرا من ممارسة ضارة باملنافسة ومخالفة 
لقانون حماية املنافسة مشيرا الى ما يؤدي 

إليه ذلك من ضرر على املواطن.
وأوضح ان هذا االجراء يأتي تفعيال لدور 
اجلهــاز في حظر االتفاقيات أو العقود أو 
املمارســات أو القرارات الضارة باملنافسة 
احلرة االمر الذي استدعى التوجيه بالبدء 
في اتخاذ إجــراءات التحقيق الفوري في 

هذه الواقعة وفقا للقانون.

الهيئــة  أن  وتابعــت 
الـــ 3٠٠  تصــرف مبلــغ 
دينار بقوة القانون تطبيقا 
للمادة ٢9 من القانون رقم 8 
لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقة، 
موضحة انــه وفقا ملا ورد 
بنص املادة )٧( من املرسوم 
رقم ٢3 لسنة ٢٠١3 في شأن 
العامة  قانون املســاعدات 
التي يتم صرفها من وزاره 
الشؤون االجتماعية والتي 
تضمنــت النــص على انه 
»يخصم من قيمة املساعدة 
املستحقة وفقا لهذا املرسوم 
أي دخل للفرد أو لألسرة أيا 
كان مصدره، الفتة إلى أنه 
يستثنى من ذلك التبرعات، 
أفراد  والصدقات، ودخول 
املنتفعــن  األســرة غيــر 

بأحكام هذا املرسوم«.
وأشــارت إلى أنه نظرا 
إلــى أن مــا مينــح للمرأة 
الكويتية التي ترعى معاقا 
يدخل ضمن مفهوم الدخل 
وفقا ملــا انتهــى إليه رأي 

ومكتســبات العمــال عامــة 
النفطــي  القطــاع  وعمــال 
بشكل خاص وتعيد احلقوق 
ألصحابهــا بأحكام صححت 
تلك القرارات اإلدارية الباطلة.

وقال إن مؤسسة البترول 
- مع األسف الشديد - حتاول 
استفزاز العمال من جديد حيث 
متاطــل فــي تنفيــذ األحكام 
القضائية الصــادرة لصالح 
عمــال النفط وفــي مقدمتها 
هدايا سنوات اخلدمة وهدية 
املتقاعديــن واألثــر الرجعي 
للتذاكر ومخصصات الدورات 
اخلارجية وترصيد اإلجازات.
الهاجري بصرف  وطالب 
جميع احلقــوق الصادر بها 
أحــكام قضائيــة كاملة فورا 
وبأثر رجعي دون أي انتقاص، 

إدارة الفتــوى والتشــريع 
فــي هذا الشــأن، وثم فإنه 
وفقا للقانون يتم خصم ما 
يصرف للمرأة التي ترعى 
معاقا من قيمة املســاعدة 
املستحقة لها مبوجب قانون 

املساعدات العامة. 
وأضافت انه ال يتطلب 
ذلــك إصــدار أي قــرارات 
وزارية بوقف صرف مبلغ 
3٠٠ دينــار إذ إنه يخصم 
من قيمة املساعدة مباشرة 
وفقا للقانون، وأنه ال يجوز 
إيقاف الصرف عمن ترعى 
معاقا إال في حال انخفاض 
درجة اإلعاقة أو الشفاء منها 

أو ثبوت عمل املرأة.
إلى  وأشارت العوضي 
أن الهيئــة حريصــة على 
احملافظــة علــى حقــوق 
اخلاضعن لقانون إنشــاء 
صالحيــة  وأن  الهيئــة 
ازدواجية السماح للصرف 
حتتاج إلى تنقيح تشريعي 
للقوانــن املنظمــة بهــذا 

الشأن.

مؤكدا أن إعطاء حقوق العمال 
يجــب ان يكون فــي صدارة 
اهتمام املؤسسة ألنهم احملرك 
الرئيســي للعمــل واإلنتاج، 
ومشددا على أن أي انتقاص 
حلقوق للعمال سيؤثر سلبا 

على إنتاجيتهم.
وحذر الهاجري في ختام 
تصريحاته مؤسسة البترول 
من أي تصعيد قد تلجأ إليه 
نقابة العاملن بشــركة نفط 
الكويت للحصول على احلقوق 
التي أقرتها االتفاقيات وثبتتها 
القضائيــة ودعــا  األحــكام 
مؤسسة البترول الكويتية إلى 
نزع فتيل أي أزمة أو احتقان 
وذلك عبــر االلتزام بتطبيق 
منطوق احلكم كما هو وعدم 

تطبيقه مبزاجية.

د.شفيقة العوضي

 محمد الهاجري 

حق لكل امرأة 
تتوفر فيها الشروط 
القانونية والتنظيمية 
ومن ضمنها أن يكون 

املعاق ذا إعاقة 
شديدة 

نايف الالفي 


