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املراد لـ «األنباء»: ٩٢ منشأة مغلقة مبجمع واحد

بشرى شعبان

أعلن مدير ادارة تفتيش 
العمــل فــي الهيئــة العامة 
للقوى العاملة د.فهد املراد 
عن رصد ٩٢ منشأة مغلقة 
في مجمع جتاري واحد، الفتا 
الى ان املــادة ١٠ من قانون 
العمل ٦ لسنة ٢٠١٠ نصت 
على انه «ال يجوز لصاحب 
العمل ان يستقدم عماال من 
خارج البالد أو ان يستخدم 
عماال من الداخل ثم يعمد الى 
عدم تسليمهم العمل أو يثبت 
عدم حاجته الفعلية لهم»، 
مبينا أن مخالفي املادة ١٠ من 
القانون يعاقبون باحلبس 
مدة ال جتاوز ثالث سنوات 
وغرامــة ال تقــل عــن ألفي 
دينار وال تزيد على عشرة 
او بإحدى هاتني العقوبتني 
عــن كل عامل. وقــال املراد 
في تصريح لـ «األنباء» على 
هامش جولة تفتيشية على 
املنشآت في مجمعات حولي 
أمس، ان إدارة تفتيش العمل 
تقوم بإيقاف امللف في حال 

كانت املنشأة مغلقة. 
وأضاف: فــي حال عدم 
مراجعــة صاحــب العمــل 
لــإلدارة من خــالل مراقبة 
تفتيــش العمــل باحملافظة 
التابــع لهــا للتحقــق مــن 
مزاولته للنشاط وحاجته 
الفعليــة للعمالــة وتقدمي 

االقامــة التخاذ الالزم جتاه 
أصحاب العمل والعمالة. 

فــي  اجلولــة  وتابــع: 
محافظــة حولي ســتكون 
انطالقة التخــاذ االجراءات 
جتاه أصحاب االعمال الذي ال 

يزاولون أنشطتهم من خالل 
املنشــآت املصروفة عليها 
عمالة بجميــع احملافظات، 
وذلك تطبيقا لقانون العمل 
وضمن اختصاصات االدارة 
فــي متابعة تطبيــق املواد 
والقرارات املنفذة له وضبط 

املخالفني.
وبني ان فــرق التفتيش 
تقــوم بعملهــا واجلــوالت 
التفتيشية مستمرة لرصد 
العمــل املخالفني،  أصحاب 
وخالل التفتيش في فترتي 
عمــل صباحية ومســائية 
وبأيــام مختلفــة مت رصــد 
٩٢ منشأة مغلقة في مجمع 
جتاري واحد، وحال التحقق 
من عدم وجود منشأه قائمة 
يتم وقف امللف بصفة دائمة 
وإحالــة املخالــف لــإلدارة 

العامة للتحقيقات.

السجن ٣ سنوات وغرامة من ٢ إلى ١٠ آالف دينار عقوبة استقدام عامل دون حاجة

د.فهد املراد متوسطا فريق التفتيش في أحد املجمعات بحولي

املستندات الدالة على ذلك، 
تتم إحالة امللف الى االدارة 
العامــة للتحقيقات متهيدا 
لرفع دعــوى على صاحب 
العمــل، باإلضافة ملخاطبة 
اإلدارة العامة ملباحث شؤون 

د.فهد املراد خالل التدقيق على األوراق الثبوتية

إيقاف ملف العمل حال كانت املنشأة مغلقة واإلحالة لـ«التحقيقات» التخاذ اإلجراءات القانونية

«بقشة رمضانية» يبرز مواهب ذوي اإلعاقة
بشرى شعبان

 أكــدت رئيســة فريق 
اصدقاء املعاقني والرئيس 
الفخري لنادي اإلرادة لذوي 
اإلعاقة الشــيخة ســهيلة 
الصباح احلرص على إبراز 
إبداعات األشــخاص ذوي 
اإلعاقة والعمل على دمجهم 
فــي املجتمع. جاء ذلك في 
تصريح لـــ «األنباء» على 
هامش املعرض الرمضاني 
الذي نظمته الهيئة العامة 
االعاقــة  ذوي  لشــؤون 
بالشــراكة مع «الشؤون» 
القطاع  ومؤسســات مــن 
اخلــاص وجمعيات النفع 
العام مبركز تنمية املجتمع 
الزهراء حتت شعار «بقشة 
كويتية رمضانية»، معربة 
عن سعادتها ملا شاهدته في 
املعرض من اعمال إبداعية 
ألبنائنا ذوي اإلعاقة ومبا 
يحقق الشراكة املجتمعية 
بــني املعاقــني وأقرانهــم 
مــن املجتمــع. وأشــادت 
مبشــاركات ذوي االعاقــة 
املتميزة وابــراز مهاراتهم 
في هذه املعارض املتميزة، 
متمنية ان تكون الفعالية 
بداية االعمال املشتركة بني 
الهيئــة ووزارة الشــؤون 
ممثلــة فــي ادارة تنميــة 
املجتمع، معتبرة ان الهدف 
من وجود فريــق اصدقاء 
املعاقني هو دعم األشخاص 
ذوي وابــراز طاقاتهم في 

املجتمع. 
بدورها، توجهت مديرة 
ادارة تنمية املجتمع بوزارة 

سهيلة الصباح لـ «األنباء»: املعرض يجّسد الشراكة املجتمعية في أبهى صورها

(أحمد علي) الشيخة سهيلة الصباح وضحى اخلميس ودالل املطيري خالل جولة باملعرض 

املطيــري  دالل  الشــؤون 
بالشكر لصاحبة فكرة تنظيم 
هــذا املعــرض الرمضانــي 
مراقبة ادارة العالقات العامة 
بالهيئــة ضحــى اخلميس، 
الفتة الــى ان االدارة كانت 
تعمــل على تنظيم معرض 
«بقشــة كويتية» في مركز 
تنميــة املجتمــع بالزهراء، 
موضحة ان ابــواب املراكز 
مفتوحة للجميع من أبنائنا، 
داعيــة للمشــاركة في هذه 
األنشــطة.  وعن األنشــطة 
املشــتركة مع الهيئة قالت: 
من ضمن اخلطة التشغيلية 
ملراكز تنمية املجتمع هناك 
أنشطة متعددة منها ليالي 
القرقيعان ومعارض مستمرة 
لألسر املنتجة ونرحب بأي 
مبادرة من الهيئة للمشاركة 

في هذه األنشطة. 
من جانبها، أشادت مراقب 
العالقــات العامــة واإلعالم 
بالهيئــة العامــة لشــؤون 
ذوي اإلعاقة ضحى اخلميس 

مبينة ان الهدف من املعرض 
دمج ذوي اإلعاقة مع اقرانهم 

وإبراز مواهبهم. 
وأشادت اخلميس بتنوع 
املشــاركات والتي تتضمن 
لوحات رسم حر، مأكوالت 
رمضانية، ديكوباج، عطورا 
وبخورا، دراريع وحجابات.  

مبشــاركة اكثــر من ٢٠ من 
ذوي اإلعاقــة فــي املعرض 
الرمضانــي الــذي نظمتــه 
الهيئة بالشراكة مع وزارة 
الشؤون وملدة ثالثة أيام على 
فترتني صباحية ومسائية، 
حيث يعــرض مــن خالله 
املتميزة،  ابداعاتهم  أبناؤنا 

ملشاهدة الڤيديوجانب من إبداعات ذوي اإلعاقة

الفاضل: املسابقات الشبابية تصنع العلماء مستقبًال
عبداهللا الراكان

اختتمــت الهيئــة العامة 
للشباب مساء أول من أمس 
التصفيات النهائية للدوري 
االبداعي الشبابي في موسمه 
البرمجة  الثالــث لبرنامــج 
الروبــوت  والرياضيــات 
(كــود) للطلبة من ٤ إلى ١٤ 
عاما، بحضور مدير مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي د.خالد 
الفاضــل وأعضــاء مجلس 

الشباب.
وقــال د.خالد الفاضل ان 
هذه املسابقات الشبابية من 
شــأنها صنع علماء الكويت 
فــي املســتقبل، مضيفــا ان 
تواجــده في هذه املســابقة 
ممثال لـ «التقدم العلمي» جاء 
لدعم الكوكبــة املتميزة من 
ابناء الكويت الصغار الذين 
يقومون باملشاركة والتسابق 
العلمية  لتحقيق االجنازات 
في مجال برمجة الكمبيوتر 
وصناعة الروبوت واملسابقات 
الرياضيــات  العلميــة فــي 
والفيزياء. ونطمح ألن نرى 
هذه املشــاركات مبســتوى 
دولي وحصول شباب الكويت 

على مراكز عاملية متقدمة.
بدورهــا، قالــت املديــرة 
الفنيــة للــدوري االبداعــي 
التابــع للهيئــة  الشــبابي 
العامــة للشــباب د.عبيــر 
العميــري فــي تصريــح لـ 
فــي  نتواجــد  «األنبــاء»: 
التصفيات النهائية للدوري 
االبداعي والــذي يتضمن ٧ 
مســابقات، مشــيرة إلى انه 
مت االنتهاء االسبوع املاضي 
من ٤ مسابقات وهي: القرآن 
والرســم والقصة القصيرة 
واملناظرات ولدينا التصفيات 
الروبــوت  فــي  النهائيــة 
والبرمجــة والرياضيــات، 
مؤكــدة ان االقبال كبير جدا 
على املشاركة في املسابقات 
وافتتحنا دورتــني للتأهيل 
وقاربت املشــاركات ١٠٠ في 
الروبوت و١٠٠ في الرياضيات 

و٨٠ في البرمجة.
وأضافت العميري ان هذا 
املشــروع خاص بالسياسة 
الوطنيــة الســتهداف الفئة 

الوطنية للشــباب ويشجع 
اإلبــداع املبني على أســس 
علميــة وثقافية الكتشــاف 
املوهوبني واملبدعني الستثمار 
طاقاتهم ودعمهم منذ الصغر، 
مضيفة انه خالل العام املاضي 
نفذت الهيئة العامة للشباب 
مشاريع استفاد منها ١٢ ألف 

شاب وشابة.
مــن جهتــه، أكــد عضو 
الكويتي  الشــباب  مجلــس 
م.ياســر احلمد ان تواجدنا 
لدعم برنامج الدوري وهذه 
املبــادرة ممتــازة لتضمنها 
التــي  الفعاليــات  بعــض 
تتعلــق بالروبــوت والذكاء 
االصطناعي، مشــيرا الى ان 
هذه البطوالت تشجع الشباب 
وتساعدهم في حل الكثير من 

املشكالت.
وذكــر م.احلمــد ان هذه 
املسابقات هي السبيل لدعم 
الشباب واالستثمار في هذه 
املواهب الكبيرة التي تزخر 
بها الكويت، مشــيرا الى ان 

مجلس الشــباب يحاول ان 
يكــون حلقــة الوصــل بني 
املواهب واصحاب املشكالت او 
اصحاب االحتياج، مشيرا الى 
ان الشباب يحتاج للتمكني، 
ودورنا في مجلس الشباب 
الكويتــي ان نكــون عنصرا 

فعاال في هذا اجلانب.
وفــي الســياق ذاته، بني 
الشــباب  مجلــس  عضــو 
صالح الشــمري انــه مهتم 
بالتكنولوجيا بشــكل عام، 
معربا عن سعادته لهذا الدعم 
الــذي تقدمه الهيئــة العامة 
للشباب، مشيدا بدور الدوري 
فــي صقل مهارات الشــباب 

الكويتي.
وقــال عضــو مجلــس 
الشباب الكويتي عبدالرحمن 
القصبا ان مثل هذه البرامج 
مــن شــأنها دعــم املواهــب 
الشــبابية وصقــل مهارتهم 
بشكل عام، مؤكدا ان مجلس 
الشباب جهة استشارية ترفع 
توصياتها للوزير املختص.

ختام تصفيات الدوري اإلبداعي الشبابي الثالث في الروبوت والرياضيات

د.خالد الفاضل متوسطا عددا من املشاركني بالدوري اإلبداعي الشبابي        (زين عالم)

العمرية مــن ٧ الى ١٨ عاما، 
هدفه االستثمار في الشباب 
املواهب  الكويتي واكتشاف 
الفجــوات  ودعمهــم وســد 
وتأهيلهــم للمشــاركة فــي 
منافســات عامليــة ليمثلــوا 
الكويــت، متقدمــا بالشــكر 
ألولياء األمور على تشجيع 
ابنائهــم للمشــاركة، مبينة 
ان االختبــارات التي تطبق 
مقاربــة  املشــاركني  علــى 
العاملية، الفتة  للمنافســات 
الى ان مســابقة الرياضيات 
مقاربــة ألســئلة اختبارات 
االوملبياد والبرمجة، وهيئة 
الشباب ستســتمر في دعم 
هذه املواهب في املســابقات 

الدولية.
من جانبها، أكدت املتحدث 
العامــة  الرســمي بالهيئــة 
للشباب أسرار االنصاري ان 
دوري االبــداع أحد البرامج 
اخلطــة  املعتمــدة ضمــن 
اإلمنائية اخلمســية ٢٠٢٠ ـ 
٢٠٢٥، ومن برامج السياسة 

اثنان من املشاركني في املسابقات

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

مذكرة تفاهم بني «األهلي املتحد» واجلامعة األسترالية
في إطار جهوده الرامية إلى 
دعم الكوادر الوطنية الشــابة 
ودعمهــا، أعلن البنــك األهلي 
املتحد عن توقيع مذكرة تفاهم 
مع اجلامعة األسترالية بهدف 
تعزيــز التعــاون والتنســيق 
بــني اجلانبــني، حيث جتســد 
هذه املذكرة املشــاركة الفعالة 
بني البنــك واجلامعة لتوطيد 
التعــاون فــي تدريــب طلبــة 
الدراســات العليــا وخريجــي 
اجلامعة على أفضــل تقنيات 
العمل املصرفي وتقريبهم من 
املمارسات الواقعية العملية عبر 
برامج تدريبية فعالة، وإتاحة 
برامج تدريبية متميزة ملوظفي 
البنك من خالل أساتذة واجلامعة 
األسترالية. ووقع املذكرة ممثًال 
عن «األهلي املتحد» مدير عام 
املــوارد البشــرية نقيب أمني، 
ووّقــع نيابــة عــن اجلامعــة 
رئيــس  نائــب  األســترالية 
اجلامعــة للخدمات املســاندة 
م.صقــر الشــرهان، بحضور 
مدير التدريب والتطوير بالبنك 
األهلــي املتحد عــالء محمود، 
ومســؤولة في إدارة التدريب 
والتطويــر بالبنــك شــريفة 
احلوطي، كمــا حضر التوقيع 

نقيب أمني وصقر الشرهان وعدد من مسؤولي البنك واجلامعة بعد توقيع االتفاقية

نقيب أمني وصقر الشرهان أثناء توقيع مذكرة التفاهم

رئيــس اجلامعة األســترالية 
أ.د.عـصــــام زعبالوي، وعدد 
مــن كبار مســؤولي اجلامعة. 
وتوفر مذكــرة التفاهم لطالب 
«األســترالية» برامــج تدريب 
عملي متكامل تســاعدهم على 
تنميــة مهاراتهم الشــخصية، 
كما أنها مبنزلة ركيزة تعاون 
أساســية فــي إقامــة صــالت 
مباشرة بني التعليم األكادميي 
والتطبيق العملي في مجاالت 
اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال، 
البحــث  وتعزيــز مشــاريع 

والتطوير.


