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انطالق مسابقات االبن البار للعام ٢٠٢٢ 
متضمنة ٧ جوائز في العمل االجتماعي

بشرى شعبان

أطلقت مبرة إبراهيم طاهر البغلي لالبن 
البار، مســابقات جائزة البغلــي لالبن البار 
للعام ٢٠٢٢ في نســختها السادســة عشرة، 
متضمنة ٧ مســابقات مختلفــة في مجاالت 
العمل االجتماعــي، التصوير الفوتوغرافي، 
والقصة القصيرة، والشعر الشعبي والفصيح، 
والفنون التشكيلية، العمل التطوعي، باإلضافة 
إلى املسابقتني اجلديدين وسام البغلي لالبن 
البار وفنون الكاريكاتير فضال عن املسابقة 

الرئيسية.
وأكد رئيس املبرة إبراهيم البغلي، أن احلفل 
اخلتامي لتكرمي الفائزين في اجلائزة سيكون 
في شهر ديســمبر املقبل حتت رعاية وزير 
الشــؤون، الفتا إلى أن هناك فريقا حتكيميا 
ســيقوم مبهام التحكيم وتقييم املشــاركات 
متهيــدا لإلعالن عن األســماء الفائزة في كل 

املسابقات.
وشــدد البغلي خالل املؤمتــر الصحافي 
الذي عقده مســاء أمــس األول علــى أهمية 
تعزيز فضيلة بر الوالدين وبر كبار الســن 
وبر الوطن بني أفراد املجتمع، مؤكدا أن هذه 
األهداف الرئيسية التي تسعى املبرة لتحقيقها 
لتأصيل األمن االجتماعي والتنشئة اإليجابية 
لألبناء، حتمال ملسؤوليتهم األدبية واملجتمعية 
في رعاية جميع أنشطة وفعاليات اجلائزة، 
وملسنا حرص وتفاعل كل أفراد املجتمع على 
املشاركة، ما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي 
بأهمية البر بالوالدين وكبار السن، لذا أخذنا 
على عاتقنا توفير احلياة الكرمية لهم وتعميق 
البر في الوطن واملجتمع من خالل التنسيق 
مع كل اجلهات العاملة في مختلف القطاعات 

احلكومية واألهلية واخليرية واخلاصة.
مــن جانبه، أعرب رئيــس اللجنة العليا 
جلائزة البغلي لالبن البار علي حســن، عن 
سعادته بشأن الدور اإلنساني االجتماعي الذي 
تؤديه اجلائزة في نشر التوعية االجتماعية 
في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين، مؤكدا 
انتشارها بني أطياف املجتمع الكويتي وزيادة 
اإلقبال عليها وتنوع فعالياتها هو خير دليل 
على جناحها واستمراريتها لهذه الفترة الزمنية 
وتزايد عدد املشاركني في مسابقات اجلائزة.

وأشار حسن إلى انه سيتم تكرمي عدد من 
أبناء الكويت البررة جريا على عادة اجلائزة 
منذ انطالقها في سنة ٢٠٠٧ وعلى مدى ١٦ سنة، 
مؤكدا أن اللجنة العليا وبناء على توجهات 
مجلس إدارة املبرة مت اســتحداث مسابقتني 
في هذا العام تتمثل قي جائزة وسام البغلي 
لالبن البار للعمل التطوعي وجائزة البغلي 
لالبــن البار لفن الكاريكاتير بالتنســيق مع 
احتاد اجلمعيات واملبرات اخليرية وجمعية 

الكاريكاتير الكويتية.
شروط املسابقة

اشــترطت املسابقة، أال تقل سن املشترك 
عن ١٨ عاما وأن يكون الشخص متلقي الرعاية 
على قيد احلياة، وأن يلتزم املشترك بتعبئة 
جميع البيانات الواردة في استمارة املشاركة، 
وأن يلتزم املشترك بتقدمي جميع املستندات 

املطلوبة من قبل اللجنة العليا.
جوائز الفائزين

أكدت املبرة أنه سيتم اختيار ٧ فائزين على 
أن مينح الفائزان باملركز األول ١٥٠٠ دينارا، 
واملركز الثانــي ١٠٠٠ دينار، بينما الفائزون 
من املركز الثالث حتى املركز السابع جائزة 
مالية تبلغ قيمتها ٥٠٠ دينار، باإلضافة إلى 
املجسم الذهبي جلائزة البغلي لالبن البار.

مشاركة املجتمع املدني
شارك في املؤمتر الصحافي، علي حسن 
رئيــس اللجنــة العليا للجائــزة، ومنصور 
الســالمني رئيس جلنة التحكيــم والتقييم 
جلائزة البغلي لالبن البار، ود.ناصر العجمي 
رئيس مجلس إدارة احتاد اجلمعيات واملبرات 
اخليرية وعبدالرسول سلمان رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية، 
ود.ســعاد احلمر رئيس اجلمعية الكويتية 
للتصوير الفوتوغرافي، والزميل محمد ثالب 
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الكاريكاتير 
الكويتية، وعبداهللا الفيلكاوي ممثل رابطة 
األدبــاء الكويتيني، وباســمة العنزي عضو 
فريق حتكيم وتقييم مســابقة البغلي لالبن 
البار للقصة القصيرة، وأعضاء فرق حتكيم 
وتقييم مسابقات البغلي لالبن البار املختلفة.

البغلي: نسعى لتأصيل األمن االجتماعي والتنشئة اإليجابية لألبناء

إبراهيم البغلي وعلي حسن ومنصور الســالمني والزميل محمد ثالب خالل املؤمتر 
ملشاهدة الڤيديوالصحافي                (زين عالم)

مجلس بلدي

مت أعضاء اللجنة  «نفط الكويت» كرَّ
الفرعية للمرافق العامة واخلدمات

عقدت اللجنة الفرعية للمرافق العامة 
واخلدمات اجتماعها مببنى معرض الشيخ 
أحمد اجلابر للنفط والغاز بشركة نفط 
الكويت مبنطقة األحمدي برئاسة بلدية 
الكويت ومشاركة ممثلي وزارات الكهرباء 
واملاء واألشغال والداخلية والهيئة العامة 
للطــرق والنقل البــري والهيئة العامة 

للبيئة وشركة نفط الكويت.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة 
وممثل بلدية الكويت م.حمود املطيري 
أن هذا االجتمــاع جاء في إطار التكرمي 
شــبه ســنوي الذي تقيمه شركة نفط 

الكويت ألعضاء اللجنــة، مبينا انه مت 
استعراض جدول أعمال اللجنة بطاولة 
االجتماع ومن ثم عمل جولة داخل مبنى 
الشيخ أحمد اجلابر للنفط والغاز لالطالع 
على نشــأة احلياة النفطية في الكويت 
والتحديــات التي واجهتها الدولة أثناء 
حرائق اآلبار التي خلفها العدوان اآلثم 

على الكويت.
وفي ختام االجتماع واجلولة، تقدم 
رئيس اللجنة م.حمود املطيري بالشكر 
لشــركة نفط الكويت وفريق العالقات 

احلكومية.

صورة جماعية للمشاركني في اجتماع اللجنة

حترير ٣٧ مخالفة في «مبارك الكبير»

نظافة عامة واســتغالل مســاحة حملالت 
لعــدم وجود ترخيص من البلدية وباعة 
متجولني، وذلك بعد اتخاذ كل اإلجراءات 
القانونية، إلــى جانب رفع بقالتني لعدم 

وجود ترخيص من البلدية.

أعلــنــــت إدارة 
العالقات العامة في 
البلدية، عــن قيام 
ادارة النظافة العامة 
الطرق  واشــغاالت 
بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير بجولة 
ميدانية في منطقتي 
الســالم  صــبــــاح 

وأسواق القرين.
وفي هذا السياق 
إدارة  مديــر  أكــد 
العامــة  النظافــة 

واشــغاالت الطرق بفــرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير نواف املطيري، أن اجلولة 
امليدانية التي مت تنفيذها من قبل الفريق 
الرقابي بقسم متابعة املخالفات قد أسفرت 
عن حترير ٣٧ مخالفة تضمنت مخالفات 

حترير إحدى املخالفات

بدء تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة: 
توجيه ٤٠ إنذارًا ملخالفني في ٥٠ موقعًا

بشرى شعبان

مــع بدايــة شــهر يونيو، 
أطلقت الهيئــة العامة للقوى 
العاملــة أمس أولــى حمالتها 
املفاجئــة علــى  التفتيشــية 
مواقــع العمل املكشــوفة في 
منطقة جنوب عبداهللا املبارك 
إيذانا ببدء تفعيل قرار حظر 
تشغيل العمالة خالل الظهيرة 
مــن الســاعة ١١ صباحا حتى 
٤ عصــرا، حيــث زار الفريق 
٥٠ موقعــا وســجل ٤٠ إنذارا 
باملخالفة منهم ١٣ عامال مادة ١٨ 
و١٩ مادة ٢٠، وذلك حرصا من 
الهيئة على سالمة العمالة دون 
اإلضرار باملشــاريع ومصالح 
العمــل، والتزامــا  أصحــاب 
باملواثيق واالتفاقات الدولية 
التي صادقــت عليها الكويت 
للمحافظــة علــى احلقــوق 
العماليــة. وأكد رئيس فريق 
عمل جلنة التفتيش ورئيس 
قسم السالمة املهنية مبحافظة 
اجلهراء حمد املخيال ضرورة 
االلتــزام بالقــرار محــذرا من 

هامش احلملة التفتيشية إنها 
انطلقــت في «جنوب عبداهللا 
املبــارك» وشــملت مختلــف 
نواحــي املنطقــة، حيث تفقد 
الفريق مواقع العمل املكشوفة 
ورصد العمالة املخالفة، مبينا 
الفريــق يقــوم بتوجيــه  أن 
املخالفــة  بتالفــي  إخطــار 
للشــركة املتجاوزة، ويلحق 
ذلك بتفتيش مفاجئ في يوم 

من الشركات متعاونة وملتزمة 
بتطبيق القرارات الصادرة عن 
الهيئة. جدير بالذكر، أن مدير 
عام الهيئة أحمد املوســى، قد 
اكــد أن تطبيق القــرار خالل 
القــى  املاضيــة  الســنوات 
استحسان وقبول العديد من 
الشركات وجاء مراعيا للصالح 
العام ومتوافقــا مع التزامات 
الكويت بتطبيق معايير العمل 
الدولية، وتنفيذه يعني التزام 
أصحاب العمل بضمان صحة 

وسالمة العاملني لديهم.

آخر، مؤكدا انه في حال تكرار 
املخالفة سيتم حترير مخالفة 
رسمية وتفعيل االجراءات بدءا 
من اإلحالة إلى اجلهة القانونية 
وإغــالق امللــف وغرامــة ١٠٠ 
إلى ٢٠٠ دينــار عن كل عامل 
يتحملها صاحب العمل، وعند 
تكرار املخالفة ستتم مضاعفة 
الغرامات املالية. وأضاف: تأتي 
هذه االجراءات للمحافظة على 
سالمة العمالة مبا يتماشى مع 
املعاييــر واالتفاقات الدولية، 
الســيما أن العمل في املناطق 
املكشوفة أوقات الظهيرة بني 
بداية يونيو ونهاية أغسطس 
شاق نظرا للظروف املناخية 
القاسية، موضحا انه ال مانع 
من تعويض العمل في ساعات 
الصباح أو بعد الرابعة عصرا، 
والقرار يستهدف تنظيم العمل 
ال تقليل ساعاته، مشددا على 
أن فــرق التفتيــش ســتكون 
لهــا حمــالت مفاجئــة علــى 
مــدى ٣ أشــهر مبواقع العمل 
لرصــد املخالفات حتى نهاية 
أغسطس املقبل، وهناك الكثير 

١٠٠ إلى ٢٠٠ دينار غرامة عن كل عامل مخالف يتحملها صاحب العمل

(محمد هاشم) حترير إنذار ألحد العمال خالل اجلولة  

جانب من اجلولة

حمد املخيال متحدثا

عمال بأحد املواقع

أحد أعضاء الفريق في حديث مع عامل

تشــغيل العمالة حتت أشعة 
الشمس احلارقة، الفتا الى أن 
الهيئة ســتتبع كل االجراءات 
القانونية ضد املخالفني، مبينا 
أن وقوع املخالفــة وتكرارها 
يعرض صاحبها إلى املساءلة 
القانونيــة، ومــا يترتب على 
ذلك من إغالق ملف الشــركة 
املاليــة. وقــال  والغرامــات 
املخيــال فــي تصريــح علــى 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

عاطف رمضان

علمت «األنبــاء» ان وزارة 
األشــغال العامة شكلت جلنة 
فنية وقانونية لدراسة املطالبات 
الزمنية واملالية اخلاصة بأعمال 
عقد إنشــاء وإجنــاز وصيانة 
احلزمة رقم ٢ املباني اخلدمية 
والطــرق املؤدية ملبنى الركاب 
اجلديد ومواقف السيارات مبطار 

الكويت الدولي.
وأضافت املصــادر ان هذه 
اللجنة برئاسة م.مهند اخلياط 
مديــر إدارة محافظــة حولــي 
للطــرق والشــبكات بقطــاع 
هندســة الصيانــة، وعضوية 
٥ أعضاء آخريــن من قطاعات 
«الهندسة الصحية» و«املشاريع 
اإلنشائية» و«املركز احلكومي» 

و«الرقابة والتدقيق».
وأشــارت املصــادر إلى ان 
اللجنة تتولى بحث ودراســة 
عناصرهــا،  بــكل  املطالبــة 
ومراجعة دراسة القطاع الفني 
املختص بشــأن تلك املطالبة، 
وإعــداد تقرير شــامل بنتيجة 

الدراسة وتوصياتها بهذا الشأن، 
وحتديــد مســتحقات املقــاول 
إن كان لــه وجه حــق فيها مع 
بيان األســباب التــي اعتمدت 
عليها اللجنة فيما انتهت إليه. 
وتضع اللجنة النظام الذي تراه 
مناســبا ملباشرة أعمالها، ولها 

طلب ما تراه الزما من مراسالت 
ومستندات وإيضاحات من كل 
قطاعات الوزارة، وعلى جميع 
اجلهات املعنية بالوزارة موافاة 
اللجنة مبــا تطلبه من بيانات 
أو مستندات تعينها في إجناز 
مهامها. وأوضحت املصادر ان 

اللجنة تنهي أعمالها خالل ٦٠ 
يوما على أن ترفع تقريرا مفصال 
بنتائــج أعمالهــا إلــى الوكيل 
املساعد لقطاع الرقابة والتدقيق 
الذي يقوم بدوره بعرض نتيجة 
تلك الدراسة على وكيل الوزارة 
التخاذ اإلجراء املناسب بشأنها.

«الكهرباء» تقطع التيار عن قسائم صناعية مخالفة في الشويخ
دارين العلي

قطــع فريــق الضبطية 
التابــع لوزارة  القضائيــة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة التيــار الكهربائي 
عن عدد من قسائم الشويخ 
الصناعيــــــة ملخالفتهـــــا 
للقرارات املنظمة ولتعديها 
املائيــة  الشــبكتني  علــى 

والكهربائية.
وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري ان احلملة على 
املنطقة كانت بالتعاون مع 
اللجنة املشتركة من وزارة 
الداخليــة والهيئــة العامة 
الكويت  للصناعة وبلديــة 
وعدد من اجلهات املعنية في 
الدولة، حيث رصد الفريق 
عددا كبيرا من التعديات، قام 
على أثرها بتحرير محاضر 
ضبط وإثبات حالة وفصل 

التيار عن املخالفني. وقال ان 
احلمالت مع اللجنة املشتركة 
على املدن الصناعية مستمرة 
التعديــات ووضع  لرصــد 
حد للمخالفات فيها كل في 
نطاق عمله. وأكد الشمري 

ان حمالت الفريق متواصلة 
وعلى مختلف القطاعات ولن 
يتم استثناء أي جهة أو أي 
شــخص ولن يتم التهاون 
مــع أي مــن املخالفــات أيا 

كانت.

أحمد الشمري مع فريق الضبطية خالل اجلولة

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» تشّكل جلنة لدراسة املطالبات 
(T٢) الزمنية و«املالية» لعقد احلزمة ٢ ملباني الركاب في

تُعّد تقريراً بنتيجة الدراسة وتوصياتها وحتديد مستحقات املقاول

املؤشر الكهربائي يعلن بدء موسم 
الذروة بارتفاع األحمال

دارين العلي

بدأت األحمال الكهربائية تشهد 
ارتفاعــا ملحوظا مع ارتفاع 
درجات احلــرارة التي بلغت 
٤٤ درجة مئوية، وقد سجل 
املؤشر الكهربائي امس ارتفاعا 
بلغ ١٣٩٠٠ ميغاواط في ظل 
وجود احتياط بلغ حوالي ١١٠٠ 
ببدء موسم  ميغاواط، منذرا 
الذروة الذي عادة ما تتحضر 

له الوزارة مع بداية يونيو من كل عام. وقالت مصادر ان اإلنتاج 
الكهربائي مطمئن وأن عمليات الصيانة متت على مختلف احملطات 
سواء اإلنتاج أو النقل والتوزيع، الفتا إلى ان ارتفاع األحمال متوقع 
فــي الفترة احلالية وميكن ان تصل األحمال إلى أكثر من ١٦٥٠٠ 

ميغاواط وفق القياسات التي تعتمدها الوزارة.


