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اجلمعة ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

احلجيالن والعثماني بحثا التعاون
بني املغرب واحتاد نقابات آسيا وأفريقيا

«الكهرباء»: إجناز ٥ مشاريع
مياه جوفية العام املاضي

«مجلس القضاء» يعتمد العجيل رئيسًا 
وبورسلي نائبًا.. والثنيان لـ «الكلية»

محمد راتب

التقــى رئيس  حكومة املغرب د. ســعد 
الديــن العثماني  في مكتبه بالرباط رئيس 
االحتاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سعود 
احلجيــالن، ومت التباحث حــول التعاون 
املشــترك بني االحتاد الدولي لنقابات آسيا 

وأفريقيا وحكومة املغرب.  حضر اللقاء كل 
من رئيس االحتاد الوطني للشــغل عضو 
االحتاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا عبد 
اإللــه احللوطــي  وعضو جلنة التنســيق 
في االحتاد الدولي لنقابات آســيا وأفريقيا 
عبدالعزيز الدخنان  ومستشار االحتاد الدولي 

لنقابات آسيا وأفريقيا  رشيد املنياري.

دارين العلي

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء عن جناح الوزارة في إجناز خمس 
مشاريع مياه جوفية خالل العام املاضي 
تتعلق مبشــاريع خفض مناسيب املياه 
اجلوفية في محطات التحويل الكهربائية 
التابعة للوزارة بنظاميها الرأسي واألفقي 
في مناطق مختلفة ومشــاريع حفر آبار 
مياه جوفية عميقة لصالح جهات حكومية 
أخرى مثل وزارة الدفاع والهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة 
الداخلية وإعداد منوذج حســابي للمياه 
اجلوفية في مكمني الروضتني وأم العيش.

ولفتت إلى انه من بني املشاريع التي مت 
تنفيذها إعداد الدعوة االستشارية اخلاصة 
(٣ Pilot Studies) ضمــن أعمال املطالبة 
رقــم ٥٠٠٠٢٥٦ التابعة لــألمم املتحدة، 
اضافــة الى دعوة استشــارية ملشــروع 
تصميــم الدراســات التجريبية ملعاجلة 
املياه اجلوفية فــي منطقتي الروضتني 
وأم العيش ضمن املطالبة رقم ٥٠٠٠٢٥٦ 

التابعة لألمم املتحدة.
وأوضحت املصادر ان هذه املشاريع 
ينفذها قطاع مشــاريع املياه ه بالوزارة 

والذي يحتل مكانة حيوية وأساسية ملا 
يقوم به من دور رئيس في توفير املياه 
الالزمة واســــتمرار احلــياة، كما تقوم 
إدارة إنتــاج املياه اجلوفية بتـــــشغيل 
وصيانة آبار املياه اجلـــوفية وتوابعها، 
كما تختــص إدارة إنتاج املياه اجلوفية 
بأعمال تشــغيل وصيانــة وإصالح آبار 
حقــول إنتــاج امليــاه اجلوفيــة العذبة 
وقليلة امللــوحة مبا في ذلك تنفيذ برامج 
الصيانة الطارئة والروتينية لشـــبكات 
جتميع املياه وخطوط النقل الرئيسة من 
احلقول إلى خزانات التجميع، باإلضافة 
إلــى عمليات تشــغيل محطة ضخ مياه 
الروضتني، وكذلك متابعة أعمال صيانة 
اخلزانات وأعمال الصيانــة الكهربائية 
لبــوادي احلركــة اخلاصــة باملضخات 
املغمورة والتمديدات الكهربائية اخلاصة 

باآلبار.
كما تشمل اختصاصات اإلدارة أعمال 
رفع وإنزال املضخات الغاطسة، وإجراء 
حســابات اإلنتاج وكميات الســحب من 
خزانات احلقول، وعمليات قياس مناسيب 
امليــاه فــي اآلبــار اإلنتاجيــة، وجتهيز 
وتشغيل وصيانة اآلبار اخلاصة بسقاية 

البادية، باإلضافة إلى آبار أخرى.

عبدالكرمي أحمد

تأكيدا ملا نشــرته «األنباء» امس حسم 
املجلس األعلى للقضاء املناصب القضائية 
الشاغرة لرئاسة املجلس ومحكمة التمييز 
وإنابة محكمة التمييز، باإلضافة إلى رئاسة 

احملكمة الكلية.
واعتمد مجلس القضاء في اجتماعه أمس 
املستشــار أحمد العجيل رئيسا للمجلس 
وحملكمــة التمييــز، واملستشــار د.عــادل 
بورســلي نائبا لرئيس محكمــة التمييز، 
واملستشــار عبداللطيف الثنيان رئيســا 

للمحكمة الكلية.
وبذلك يصبح املستشار محمد أبو صليب 

عضوا في املجلس األعلى للقضاء بقـــوة 
القـــانون. وســـيقوم املجلس قريبا برفع 
اعتــماده إلى وزير العدل لرفعه إلى مجلس 
الــوزراء وإصدار مرســوم بتعيني كل من 

املستشارين املشار إليهم.
القانونيــة هــذه  وتلقــت األوســاط 
التعيينــات بترحيب وثنــاء ملا عرف عن 
هؤالء املستشارين من نزاهة وكفاءة وعلم 

خالل مسيرتهم القضائية.
هذا، وكان املستشــار العجيل قد تقلد 
العديد من املناصب القضائية منها رئاسة 
إدارة التنفيذ املدني ومعهد القضاء ومحكمة 
االســتئناف والدائرة اجلزائية األولى في 

محكمة التمييز.

خلفض مناسيبها مبحطات التحويل

رئيس احلكومة املغربية استقبل رئيس االحتاد الدولي في مكتبه بالرباط

أبو صليب عضواً في املجلس بقوة القانون

د. سعد الدين العثماني مستقبال سعود راشد احلجيالن

املطيري: خط مباشر للرد على 
استفسارات طلبتنا باجلامعات املصرية

القاهرة - هناء السيد

أعلــن رئيــس مكتبنــا 
الثقافي بالقاهرة املستشار 
د.أحمد املطيري عن إطالق 
اخلــط املباشــر لإلرشــاد 
علــى  للــرد  األكادميــي 
استفسارات أبنائنا الطلبة 
والطالبــات املســتجدين 
الدراســة  فــي  الراغبــني 
باجلامعات املصرية املعتمدة 
للعام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ 
على الرقم ٠٠٢٠١١٤٤٩١٤٤٤٣ 

على أن يكون التواصل خالل أوقات الدوام 
الرسمي من الساعة ٩ صباحا حتى ٣ عصرا 

بتوقيت جمهورية مصر العربية.
وشدد املطيري على ضرورة التزام الطلبة 
اجلدد بالتواصل مع املكتب الثقافي وعدم 

أخذ املعلومات من اخلارج 
سواء من الطالب القدامى أو 
املندوبني، مبينا أن املكتب 
مســتمر فــي التواصل مع 

الطالب وخدمتهم.
ولفــت الــى تخصيص 
للمرشــدين  «امييــالت» 
ملرحلــة  األكادمييــني 
البكالوريــوس للــرد على 
الطلبــة  استفســارات 
 باجلامعات املعتمدة كاآلتي: 
 - القاهــرة  جامعــة  ٭ 
جامعة عني شمس، اإلمييل:

 tarek@kwcultureg.com
٭ جامعة املنصورة - أســيوط، اإلمييل:

 hend@kwcultureg.com
اإلمييــل: اإلســكندرية،  جامعــة  ٭ 

manal@kwcultureg.com

احمد املطيري

نواب ونقابيون يعلنون تضامنهم مع النقابي سالم العجمي

أسامة أبو السعود

أعرب عدد من نواب مجلس 
األمة والنقابيني رفضهم القاطع 
الفريــق  الســتدعاء رئيــس 
التطوعي للعاملني في القطاع 
النفطي اخلاص النقابي سالم 
العجمــي للتحقيــق في ادارة 
الشــركة النفطيــة اخلاصــة 
التي يعمل بها بسبب مواقفه 

النقابية.
فــي البدايــة، أعلن عضو 
مجلــس األمة النائب أســامة 
الشــاهني تضامنه الكامل مع 
النقابي سالم العجمي، بالقول 
الفريق  «متضامن مع رئيس 
التطوعي للعاملني في القطاع 
النفطي اخلاص سالم العجمي 
وتواصلت مع وزير النفط د. 
خالد الفاضل ورئيس مؤسسة 
البتــرول م. هاشــم هاشــم 
وكالهمــا اعربا عــن رفضهما 
لهذا االجراء باستدعاء العجمي، 
وابلغتهما بأن النشاط النقابي 
يجب أال يكون مبررا للتخويف 

أو اإلساءة وسنتابع االمر».
وأكد الشاهني ان استدعاء 
النقابي سالم العجمي للتحقيق 
كنوع من التهديد والتخويف 
املبطــن لتحركاته لصالح ١٤ 
ألف كويتي وكويتية يعملون 
في القطــاع النفطي اخلاص، 
معلنــا رفضــه لهــذا التهديد 
للعمل النقابي وهذه االجراءات 

املخالفة للدستور والقانون.

يعملون ليل نهار من اجل بناء 
هذا الوطن وتنميته وازدهاره.

وختم العنــزي تصريحه 
بالتأكيــد على وقــوف عمال 
النفطــي ونقاباتــه  القطــاع 
العماليــة صفا واحدا ضد أي 
محاولــة الســتهداف حقــوق 
العمال من أي كائن كان، ولن 
نتردد في اتخاذ كل االجراءات 
النقابيــة والقانونية ضد هذا 

التعسف.
مــن جانبه، أعــرب نائب 
ايكويــت  نقابــة  رئيــس 
للبتروكيماويات طارق الفارس 
عن اســتياء النقابة الشــديد 
مــن االســلوب غيــر املقبول 
الــذي مت التعامــل خالله مع 
الزميل العجمي رئيس الفريق 
التطوعي للعاملني في القطاع 
النفطي اخلاص واستدعائه من 
قبل الشركة النفطية اخلاصة 
التي تعمل بعقود من شــركة 

نفط الكويت.
وقــال الفــارس ان الزميل 
العجمــي مت توجيــه  ســالم 
انذاريــن لــه احدهما بســبب 

االحتاد العربي لعمال البلديات 
والســياحة ورئيــس نقابــة 
البلدية والسكرتير العام الحتاد 
عمال الكويت محمد العرادة إن 
النقابي ســالم العجمي يبذل 
جهــدا نقابيا كبيــرا من أجل 
الدفاع عن احلقوق واملكتسبات 
النقابية،  العمالية واحلريات 
وتهديده والتعســف معه من 
قبل شركته لن مير بسهولة».

وأعلن عضو نقابة شركة 
نفــط الكويت عبــاس عوض 
دعم النقابة الكامل مع املساعي 
املســتحقة للعاملني بالقطاع 

النفطي اخلاص.
وقال عوض «نستهجن ما 
يتم اتخاذه من اجراءات مجحفة 
بحق رئيس فريقهم التطوعي 
سالم العجمي وتعسف ادارة  
الشــركة بتوجيــه االنذارات 
له ولزمالئه بسبب قضيتهم 
 العادلــة». وشــدد علــى ان 
االصطياد في املاء العكر ألي 
عمــل نقابــي أو تطوعي غير 
مقبول وسنتخذ كل االجراءت 

لدعم الزمالء النقابيني.

تظلمــه من تقييمه الســنوي 
وانــذار آخر بســبب انشــائه 
التطوعــي للعاملني  الفريــق 
في القطــاع النفطي اخلاص، 
وهو امر يخالف جميع االعراف 
النقابية والقانونية بالكويت 

دولة الدستور والقانون.
الفــارس تضامن  وأعلــن 
نقابــة ايكويــت الكامــل مــع 
الزميل العجمي الذي يبذل جهدا 
نقابيا كبيرا من أجل الدفاع عن 
احلقوق واملكتسبات العمالية 
واحلريات النقابية، مشددا على 
ان تهديده والتعسف معه من 
قبل شركته لن مير مرور الكرام 
وستكون لنا وقفة صارمة جتاه 

تلك املمارسات التعسفية.
وختم الفارس تصريحاته 
بالتأكيد على ان جميع العاملني 
والنقابات العمالية في القطاعني 
احلكومــي واخلــاص يقفون 
صفا واحدا للدفاع عن حقوق 
ومكتســبات العمال وســيتم 
التصدي لتلك املمارسات بكل 

قوة من القانون.
مــن جانبــه، قــال رئيس 

أكدوا رفضهم ألي مساس برئيس الفريق التطوعي للعاملني بالقطاع النفطي اخلاص وحقوق العمال

عبدالرحمن العنزي عباس عوضالنائب أسامة الشاهني محمد العرادةطارق الفارس

مــن جهتــه، أعلــن عضو 
نقابــة عمال شــركة البترول 
الوطنية وأمني صندوق النقابة 
عبدالرحمن سعد العنزي دعم 
النقابة الكامل للزميل النقابي 
سالم العجمي رئيس الفريق 
التطوعي للعاملني في القطاع 
النفطي اخلاص ضد تعســف 

ادارة الشركة.
وقال العنــزي: نرفض ما 
تعرض له الزميل العجمي من 
تعسف وظلم واضح من قبل 
الشركة التي يعمل بها نتيجة 
مطالبته وزمالئــه بحقوقهم 
املشروعة التي أقرتها القوانني 

واللوائح النقابية.
وشدد العنزي على القول 
«نعدهم بالوقوف معهم جنبا 
الى جنب حتى يرفع عنهم هذا 
الظلم واستعادة كل حقوقهم 
املشروعة، كما نحذر املعنيني 
في الشــركة من استخدام هذا 
األسلوب املؤسف مع موظفي 

القطاع النفطي».
وأكــد ان هؤالء العمال هم 
الذيــن  اجلنــود املجهولــون 

الشاهني: تواصلت مع وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول لوقف أسلوب تهديد النقابيني

الفارس: ما حدث مع العجمي أمر يخالف جميع األعراف النقابية والقانونية 
العنزي: لن نسمح لكائن من كان بالتعدي على حقوق العمال في أي قطاع نفطي

العرادة: العجمي يبذل جهدًا نقابيًا كبيرًا من أجل الدفاع عن احلقوق واملكتسبات العمالية 

ر» أمانة وتنمية «أموال األطفال الُقصَّ
ليلى الشافعي

صدر حديثا كتاب بعنوان 
ر»، أعد  «أموال األطفــال الُقصَّ
الكتاب نائــب املدير العام في 
الهيئة العامة لشؤون الُقّصر 
والباحث الشرعي في القضايا 
املالية د.عبداللطيف السنان. 
يعرض الكتاب دراسة علمية 
مقارنــة بــني دولــة الكويــت 
وغيرها من الدول اإلسالمية. 
جــاء الكتاب فــي ٢٣٠ صفحة 
من القطع املتوسط من بابني، 
البــاب األول يتنــاول ماهيــة 
الطفل اليتيم ومجمل حقوقه 
اإلنســانية وأمنــاط التدخــل 
املجتمعي في وضعه وأثرها في 
بقائه ومنائه وحماية مصاحله، 
ويشمل الباب األول ٦ فصول، 
الفصــل األول يتحــدث فيــه 
الكاتب عن ماهية الطفل اليتيم 
ومجمــل حقوقــه اإلنســانية 
وأمناط التدخل املجتمعي في 
وضعه وأثرها في بقائه ومنائه 
وحمايــة مصاحله، ويشــمل 

االتفاقية الدولية بنهج الطفل 
عمال باملبادئ الســتة حلقوق 
العامليــة وباملبادئ  اإلنســان 
األربعة التفاقية حقوق الطفل 

الدولية.
وانتقل د.السنان الى شرح 
مرجعيات التدخل املجتمعي في 
وضع اليتيم في الفصل الرابع، 
مبينا املوقــف االجتماعي من 
األيتــام واختالفه من مجتمع 
األيتــام  وموضحــا  آلخــر، 
الذيــن يلحقون بدور الرعاية 

أموالهم في الفقه اإلسالمي، كما 
حتدث عن شــروط وضوابط 
اســتثمار أموال القصر وأهم 
الصيغ االستثمارية الشرعية 
ألموالهم ومقاصد الشريعة في 

استثمار هذه األموال.
وفي البــاب الثاني تناول 
الكاتب جتارب الدول العربية 
فــي مجــال شــؤون القصــر 
والدروس والعبر املســتفادة 
منهــا وحتــدث عــن التجربة 
الكويتيــة في مجال شــؤون 
القصر والتجربة الســعودية 
في مجال الواليــة على أموال 
القاصرين ومن فــي حكمهم، 
وأيضــا حتدث عــن التجربة 
األردنية في مجال تنمية أموال 
األيتام وفي الفصل األخير تناول 
الدروس والعبر املستفادة من 
بعــض التجــارب العربية في 
مجال شؤون القصر، والكتاب 
قيم يستحق القراءة واالستفادة 
منه. والكتاب معتمد من وزارة 
الثقافــة  إدارة   - األوقــاف 

اإلسالمية.

االجتماعيــة وبني مؤسســات 
تنميــة أموالهــم، وفــي الباب 
اخلامس وضح د.السنان أمناط 
تنشئة ورعاية اليتيم ونتائج 
املفاضلة بينهما من حيث إحلاق 
اليتيم بدار حكومية أو أهلية 
تطوعيــة لرعايــة األطفــال، 
وأيضا أوضح النواحي العلمية 
خاصة في دراســتهم وتوفير 
مستلزماتهم، وكذلك حتدث عن 
األنشطة الرياضية والثقافية 
والترفيهية، ورصد إبقاء اليتيم 
في إطار أسرته القرابية وتكفل 
أحد صناديق العون االجتماعي 

به.
ثم تناول املؤلف احلجر على 
أموال اليتيم ورعايته في إطار 
أسرته القرابية، أو دار لرعاية 
األيتــام. أما الفصل الســادس 
واألخير فتناول الكاتب: مقدمات 
املقاصد الشرعية لتنمية أموال 
القصــر ونتائجهــا، شــارحا 
ر  حكم وأســس رعايــة الُقصَّ
في اإلســالم وفوائد وفضائل 
رعايتهم وأيضا حكم استثمار 

غالف الكتابد.عبداللطيف السنان

الفصل الثاني حقوق اليتيم في 
الشريعة اإلسالمية قبل والدته 
وبعد والدته. أما الفصل الثالث 
الكاتــب حقوق  فتنــاول فيه 
القانون الوضعي،  اليتيم في 
التاريخــي  التطــور  شــارحا 
حلقوق الطفل على املســتوى 
الدولي وعرض أبرز املواثيق 
واالتفاقيات الدولية املرتبطة 
بحقوق الطفل بشــكل مباشر 
وغير مباشــر، ثم بني املؤلف 
حقــوق الطفــل املضمنــة في 

الكندري لـ «األنباء»: أفرع التموين خدمة حيوية تقدمها التعاونيات منذ زمن
محمد راتب

شــدد رئيس مجلس إدارة جمعية 
القادسية التعاونية د.علي الكندري في 
تصريح لـــ «األنباء» على أن جمعية 
القادســية وســائر التعاونيات تولي 
فــروع التموين على مــدار عقود من 
الزمن أهمية كبيرة من حيث اخلدمات 
املقدمة والنظافة وطاقم العمل ونقل 
ومناولة املواد التموينية وتقدمي كل 
التسهيالت لرواد الفرع، مبينا حرص 

جمعية القادســية بشكل خاص على 
املتابعة املستمرة والدائمة لهذا املرفق 
احليوي من خالل جهازها التنفيذي.

ولفــت إلــى أن ما نشــرته إحدى 
الصحف من أن إحدى اجلهات املعنية 
قامت بتحويل ٥١ محاسبا إلى النيابة 
العامــة فيما يخص فــروع التموين، 
ومن هذا املنطلق كنا نأمل من اجلهة 
التي قامت بالتصريح كشف احلقائق 
أمام عموم املواطنني وذكر اجلمعيات 
احملال محاسبوها للنيابة العامة وبيان 

أن األمــور قيد التحقيق بــدال من أن 
يكون الكالم مبهما دون حتديد، فبهذا 
العدد يكون أكثر من ثلثي اجلمعيات 
التعاونية في مرمى الشكوك من قبل 
أبناء املنطقة وأمام الرأي العام وزعزعة 
الثقة في اجلمعيات التعاونية، وأنها 
لــم تــراع األمانة امللقاة علــى عاتقها 
حق رعايتها من وجهة نظرهم، فكان 
األجدر واألحوط ذكر هذه اجلمعيات، 
وذلك لتبرئة ساحات اتهام اجلمعيات 

د.علي الكندرياألخرى.

إيقاف تسجيل طالبات «املسائي» في اجلهراء
عبدالعزيز الفضلي

أوقفــت منطقــة اجلهراء 
التعليمية تســجيل طالبات 
املسائي في املرحلة الثانوية، 
وذلك بسبب الكثافة الطالبية 

إلحدى املدارس.
وأوضحت مصادر تربوية 

الدراســة فــي الصفــوف من 
العاشر حتى الثاني عشر.

وذكــرت املصــادر ان عدد 
املســجالت حتــى اآلن وصل 
الى ١٦٠٠ طالبة ودارســة في 
املدرســة، مشيرة الى ان ذلك 
ادى الى ايقاف التسجيل وعدم 
قبــول أي طالبة الســتكمال 

الطالبات بعد رفض قبولهن 
في املدرسة خاصة انه ال يوجد 
ما مينع من استكمال دراستهن.
ودعــت املصــادر وزارة 
التربية الى سرعة االستجابة 
وإيجاد حل لهذه املشكلة التي 
يعاني منها فئة كبيرة من أبناء 

اجلهراء.

دراستها.
وبينت املصــادر ان هناك 
توجها من املنطقة التعليمية 
التربية  الى مخاطبــة وزارة 
بالســماح لها بفتح مدرســة 
بقيــة  الســتيعاب  أخــرى 
الطالبات، الفتة الى ان استياء 
وإحباطــا شــديدين أصابــا 

مدرسة واحدة باحملافظة وصل العدد فيها إلى ١٦٠٠ طالبة

مطلعة لـ «األنباء» ان محافظة 
اجلهراء التي تضم ما يقارب 
٩ مناطق ســكنية توجد فيها 
مدرســة واحدة فقــط للدوام 
املســائي للبنــات للمرحلــة 
الثانوية، مشيرة الى ان الفترة 
احلالية شهدت إقباال كبيرا على 
املدرسة للتسجيل الستكمال 


