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االربعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢ محليات

«األنباء» رافقت فريق التفتيش على العمل باألماكن 
املكشوفة: ضبط ٥٠ مخالفًا في ١٢ موقعًا

بشرى شعبان

أســفرت جولة فريــق مبــارك الكبير 
للتفتيش على االماكن املكشوفة خالل وقت 
الظهيرة على اكثر من ١٢ موقعا ملشــاريع 
بناء في منطقة املسايل أمس، عن تسجيل 
وضبــط اكثر من ٥٠ عامــال لعملهم اثناء 
فترة احلظر من الساعة ١١ الى ٤ عصرا ومت 

حترير انذارات بتالفي املخالفة.
وقال رئيس الفريق م.حســني البناي 
خالل اجلولة التي رافقت «األنباء» خاللها 
الفريق ان احلملة التفتيشية املفاجئة متت 
على ١٢ موقعا في محافظة مبارك الكبير.

 وأضاف البناي في تصريح لـ«األنباء» 
ان الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على 
احملافظة على سالمة العمالة دون االضرار 

باملشاريع ومصالح أصحاب العمل، مؤكدا 
ان تطبيــق القرار يأتــي التزاما باملواثيق 
واالتفاقــات الدولية التــي صادقت عليها 
الكويت للمحافظة على احلقوق العمالية، 
محذرا من مغبة الوقوع في مخالفة القرار 
رقم ٥٣٥/ ٢٠١٥ املعني بحظر تشغيل العمالة 

حتت اشعة الشمس احلارقة.
وبني أن الهيئة ســتتبع كل االجراءات 
القانونية ضد املخالفــني، حيث إن وقوع 
املخالفــة وتكرارها يعــرض صاحبها إلى 
املســاءلة القانونية، وما يترتب على ذلك 
من اغالق ملف الشركة املتورطة إلى جانب 
الغرامات املالية، وفي حال تكرارها سيتم 
حترير مخالفة رسمية بذلك، ويترتب على 
ذلك تفعيل االجراءات بدءا من االحالة إلى 
اجلهة القانونية مرورا بإغالق امللف وتغرمي 

املخالف ١٠٠ دينار عن كل عامل، موضحا 
انه عند تكــرار املخالفة ســتتم مضاعفة 

الغرامات املالية.
ورد على سؤال حول ما اذا كانت العمالة 
مسجلة على شركة اخرى السيما ان املواقع 
التي شملتها احلملة عبارة عن قسائم سكنية 
فهل يتحمل صاحب القسيمة مسؤولية، ذكر 
البناي ان فرق التفتيش تتعامل مع املقاول 
وال عالقة لها مبالك القسيمة وهناك حاالت 
يحصل فيها املقاول على عقد بالباطن من 
الشــركة االساســية وهو قانوني ونحرر 
املخالفة باسم العمالة والشركة، وفي حال 
كانت العمالة ال عالقة لها بالشــركة نرفع 
كشفا بأسمائهم وأسماء الشركات الى ادارة 
تفتيش العمل بالهيئة ملخالفتهم قانون العمل 
وفي هذه احلالة تكون املخالفة مخالفتني.

البناي: حترير املخالفة باسم الشركة والعامل وال عالقة للفريق مبالك القسيمة

جانب من احلملة التفتيشية في منطقة املسايلم.حسني البناي متوسطا املهندسني فيصل الصعفاك وناجي املسابحي ومبارك العازمي

الساير: «الهالل األحمر» تواصل دعم جميع الفئات احملتاجة
شّكلت جمعية الهالل األحمر 
الكويتية مجلس إدارتها اجلديد 
للعــام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ برئاســة 
د.هالل الساير، وأنور احلساوي 
نائبــا للرئيــس، وعبــداهللا 
احلميضي أمينــا للصندوق، 
ومهــا البرجــس أمينــا عاما، 
وعضوية كل من حمد البحر، 
وفوزية النصار ووليد النصف، 
ود.خالــد الصبيــح، ووفــاء 
القطامي. يذكر أن د.هالل الساير 
يتبوأ منصب رئاسة مجلس 
إدارة اجلمعية منذ ٢٠١٤ وذلك 
خلفا للرئيس السابق املرحوم 

برجس حمود البرجس.
بهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية د.هالل 
الساير في تصريح صحافي، 
عقــب عقــد «الهــالل األحمر» 
العادية  جمعيتها العموميــة 
للســنة املنتهية فــي ٢٠٢١ أن 
نتائــج االنتخابات تصب في 
مصلحــة العمــل اإلنســاني، 

كاشفا عن مضاعفة املساعدات 
القيــادة  مــن  بتوجيهــات 
السياسية، مشددا على استمرار 
اجلمعية في تقدمي الدعم جلميع 
الفئات داخل الكويت وخارجها، 
ترسيخا ملبادئ العمل اإلنساني.

وأضاف الساير أن اجلمعية 
تسعى دائما إلى تقدمي أفضل 

واملــواد االســتهالكية ومواد 
التنظيف واملستلزمات الطبية 
والكمامات على األسر احملتاجة 
والعمالة الهامشية ومؤسسات 
الدولة وسعت لتقدمي خدمات 
إنسانية متميزة لسد احتياجات 

احلاالت األشد ضعفا.
وفي ســياق متصل، أشاد 
ســفير جمهوريــة قبــرص 
لــدى الكويت مايكل مافروس 
باجلهود اإلغاثية واإلنسانية 
الكبيرة التي تبذلها اجلمعية 
استجابة لألوضاع اإلنسانية 
الصعبــة في الكثير من بلدان 
العالم، مشيرا إلى أنها جهود 
ستظل محل عرفان وتقدير من 

العالم واملنظمات الدولية.
وأعــرب مافــروس عقب 
لقائــه الســاير أمــس، عــن 
تقديره لدورها في مســاندة 
التــي تتعــرض  الشــعوب 
للكــوارث الطبيعيــة واحلد 

من معاناتهم اإلنسانية.

خالل متطوعيهــا في األعمال 
التطوعية لدعم جهود الدولة 
في عدة أماكــن ومنها محجر 
اخليران الصحي ومركزا مشرف 

وجسر جابر للتطعيم.
وذكــر أن «الهالل األحمر» 
عملــت خــالل اجلائحــة على 
توزيــع املســاعدات الغذائية 

اجلمعية شّكلت مجلس إدارتها: د. هالل الساير رئيساً وأنور احلساوي نائباً وعبداهللا احلميضي أميناً للصندوق

اليعقوب استقبل املراجعني: نتبع سياسة الباب املفتوح
عبدالعزيز الفضلي

استأنف وكيل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب أمس استقبال املراجعني بعد 
توقف خــالل الفترة املاضية بســبب 
جائحــة كورونا. وقــال اليعقوب في 
تصريــح للصحافيــني إنه بتشــجيع 
ودعم من وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف، 
نعــود مرة أخرى للميدان واســتقبال 
املراجعــني وأولياء األمور ومنتســبي 
الــوزارة، وذلك ضمن سياســة القلب 
والباب املفتوح، مضيفا: اليوم بالنسبة 
لنا يــوم بهجة وســرور، حيث نقوم 
بالتواصــل مــع اجلمهــور وخدمتهم 

لتحسني االتصال عبر جميع مستويات 
العمل، واملساعدة في تلبية احلاجات 
وحل مشكالت منتسبي «التربية» سواء 
بالقطاع اإلداري أو اإلشرافي أو التعليمي 
أو أوليــاء األمــور ومعاجلــة القضايا 
والتحديات بشكل استباقي. وأضاف: 
نعمل على تشجيع املناقشات السليمة 
والبناءة وقياس وجهات النظر املختلفة 
حول الرضا الوظيفي واإلدراك في مكان 
العمل، مشــددا على أهمية بناء الثقة 
مع املوظفني فيما بينهم ومؤسســتهم 
ونشــر ثقافة اتقان العمل وقدســيته 
وتعزيز بيئة من التعاون واألداء العالي 
واالحترام املتبادل بــني اإلدارة العليا 
د.علي اليعقوب مع الفريق اخلاص باستقبال املراجعنيواملوظفني وتشجيع التواصل الدائم.

اخلدمات للمحتاجني في دول 
العالــم، مبينا أن ذلك يتزامن 
مــع تطويــر دائــم ألســاليب 
اجلمعية وخططها في سبيل 
إجنــاح مهامهــا اإلنســانية، 
موضحا أنها واصلت جهودها 
الوطنيــة املبذولــة للحد من 
جائحة كورونا وشاركت من 

د.هالل الساير وأنور احلساوي ومها البرجس خالل استقبال السفير القبرصي لدى الكويت

رئيس الوزراء بحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي
سبل تعزيز العالقات املشتركة خلدمة استقرار اليمن

عقد ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في قصر بيان مساء أمس األول 
جلســة مباحثات رسمية مع 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
في اجلمهورية اليمنية الشقيقة 

د.رشاد محمد العليمي.
حضر املباحثات عن اجلانب 
الكويتي النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الفريــق أول متقاعد الشــيخ 
أحمد النــواف، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ طالل اخلالد، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء د.محمد الفارس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد، ورئيس ديوان 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
عبدالعزيــز الدخيــل، ووزير 

د.باســل الصبــاح، ومســاعد 
وزير اخلارجية لشؤون الوطن 

العربي ناصر القحطاني.
جلســة  خــالل  وجــرى 
املباحثات التي سادتها أجواء 
وديــة اســتعراض العالقــات 

اإلقليمية الراهنة والتأكيد على 
مساندة البلدين للجهود الدولية 
القائمة حلل النزاعات وإرساء 
دعائم األمن والسلم الدوليني 
وحتقيق االستقرار املنشود في 

املنطقة والعالم.
هذا وقد أقام ســمو رئيس 
مجلس الوزراء مأدبة عشــاء 
رســمية علــى شــرف رئيس 
مجلس القيادة الرئاســي في 
اجلمهورية اليمنية الشــقيقة 

والوفد املرافق له.
هذا والتقى وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، في 
قصر بيان مع رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي في اجلمهورية 
اليمنية الشقيقة د.رشاد محمد 
العليمي أمــس الثالثاء وذلك 
مبناســبة الزيــارة الرســمية 
التــي يجريها والوفــد املرافق 

إلى الكويت.

الثنائية الوطيدة بني البلدين 
وســبل تعزيزهــا مبــا يخدم 
االستقرار في جمهورية اليمن 
الشــقيق وتطلعات ومصالح 
البلدين والشعبني الشقيقني.

كما جرى بحــث األوضاع 

استعرضا القضايا الثنائية الوطيدة بني البلدين واألوضاع اإلقليمية

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن د.رشاد العليمي بحضور الشيخ أحمد النواف

الصحة د.خالد السعيد، ووزير 
األشغال ووزير الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة علي املوسى، 
واملستشــار في ديوان ســمو 
رئيس مجلس الوزراء رئيس 
بعثة الشــرف املرافقة الشيخ 

صاحب السمو عّزى رئيس بنغالديش
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تعزية إلــى الرئيس محمد 
عبداحلميد رئيس جمهورية بنغالديش الشعبية 
الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته لفخامته وألسر ضحايا احلريق 
الذي اندلع مبنطقة (ســيتاكوندا) في جنوب 
شرق بنغالديش وأسفر عن سقوط العشرات 
من الضحايا ومئات املصابني، ســائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته، وأن يســكنهم فسيح جناته ومين 

على املصابني بسرعة الشفاء ومتام العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزيــة إلى الرئيس محمد عبداحلميد 
رئيس جمهورية بنغالديش الشعبية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
له وألسر ضحايا احلريق الذي اندلع مبنطقة 
(سيتاكوندا) في جنوب شرق بنغالديش، مبتهال 
سموه الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته، وأن يســكنهم فسيح جناته 

ومين على املصابني بالشفاء العاجل.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

الرومي:  نرفض التدخالت في جامعة الكويت
آالء خليفة

الكويت  أكد مدير جامعة 
د.يوســف الرومي أن جامعة 
الكويت صرح أكادميي زاخر 
باخلبرات العريقة واملتنوعة 
مــن أعضاء هيئــة التدريس 
وهيئاتها املساندة واإلداريني 
والطلبة واخلريجني، مشيرا 
إلى أن إجنازاتها املؤسســية 
وألكثر من نصف قرن قامت 
على أيدي منتسبيها ومجلسها 
وفريق اإلدارة. وقال الرومي 

عقب اجتماع جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واإلرشــاد البرملانيــة أمس أن هــذا الصرح 
مازال حريصا على ريــادة املجتمع بتعليم 
أبنائــه وتخريج طاقاته ومشــاركة خبرات 
أعضائه في كل مؤسســات الدولة مبجاالت 
الهندســة والطب والعلوم والقانون واملال 
واألعمال والعلوم األدبية واإلنسانية والتعليم 
والشــريعة وغيرها الكثيــر، معتمدة فقط 
على كوادرها ولوائحها املنظمة لذلك، مبينا 
أن فريــق اإلدارة اجلامعية متمثال مبجلس 
جامعــة الكويت والعمــادات وفريق اإلدارة 

وجميع منتسبيها كان ومازال 
يعمل مبنهج أكادميي وبصمت 
للنهوض باملؤسســة لتكون 
في عداد اجلامعات املرموقة.

وأضاف: لألسف الشديد، 
الحظــت اإلدارة محــاوالت 
الستباق نتائج هذه اإلجنازات 
ال لشــيء ســوى حملاولــة 
قرصنتها للتكسب الشخصي 
فقــط، فالتصريــح بعبارات 
كالفصل الصيفي أو اختبارات 
القدرات أو مقابالت العمادات 
والكليات وغيرها ال يعد إجنازا 
يشكر عليه املتكسبون، وإمنا الشكر موصول 
ملن عمل بصمت من أقسام علمية وعمادات 

ومجلس اجلامعة فقط.
وتابع: مــن هذا املنطلــق، وكمدير لهذه 
املؤسسة أؤكد على استقاللية قراراتها ورفض 
اإلدارة اجلامعية ملبدأ التكســب الشــخصي 
أو التدخالت اخلارجية في شؤون اجلامعة 
وإجنازاتهــا ومبــادرات املجلــس والكليات 
واألقســام وفريــق اإلدارة أو الترويج لهذه 
الفكرة املغلوطة عــن منهجية اجلامعة مبا 

يعيق سير العمل.

د.يوسف الرومي

اختراق إلكتروني لقواعد وبيانات كليات جامعية
ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في جامعة 
الكويت عن تعرض قواعد البيانات واألنظمة اآللية 
لعدد من الكليات بجامعة الكويت لعملية اختراق 
إلكتروني طالت كافة البيانات املتعلقة بالطلبة 
واملباني مما أثر سلبا على سير عمل هذه الكليات 
خاصة في نهاية الفصل الدراســي واالختبارات 
النهائية. وأكــدت املصادر أنه وفقا للمخاطبات 

الرسمية، فقد أعلن مركز نظم املعلومات باجلامعة 
عدم إمكانية استرجاع النسخ االحتياطية للخوادم، 
حيث كشــف تقرير ملركز نظم املعلومات أنه مت 
تشفير ملفات النسخ االحتياطي اخلاص بالكليات. 
ولفتت إلى انه بناء على املعلومات، فإن الڤيروس 
املستخدم في عملية االختراق هو «ڤيروس بالك 
كات» وهو ڤيروس «فدية» مطور، حيث يشفر 
الڤيروس البيانات ويقفلها ويقوم بطلب مبالغ 

مالية لفك الشفرات عن البيانات.

«الدستورية» تنظر اليوم طعنًا بعدم معادلة درجات 
املوظف دون احلصول على إجازة أو بعثة دراسية

عبدالكرمي أحمد

تنظر احملكمة الدستورية اليوم طعنا محاال 
من احملكمة اإلدارية ضد وزارة التعليم العالي 
وديوان اخلدمة املدنية يعترض على نص الفقرة 
اخلامسة من املادة ١١ من الئحة معادلة الدرجات 
العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة بقرار 

وزير التعليم العالي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.
ويــرى الطعــن املقــام من احملامــي نواف 
التويجري عدم دستورية الفقرة املشار إليها 
فيما تضمنته من عــدم النظر في أمر معادلة 
الدرجات العلمية التي يحصل عليها املوظف 
في اجلهات احلكومية أو العامل في اجلهات غير 
احلكومية دون احلصول على إجازة دراسية أو 
بعثة دراسية لكامل املدة احملددة للحصول على 
الدرجة العلمية. وأكد التويجري لـ «األنباء» 
أن طعنــه يرتكز على مخالفة الفقرة املشــار 

إليها للمادتني ١٣ و٤٠ من الدستور اللتني كفلتا 
احلق في التعليم واعتبار التعليم العالي ركيزة 
أساسية لتزويد املجتمع باملتخصصني والفنيني 
واخلبراء الذين تقع على عواتقهم مســؤولية 

العمل في مختلف مجاالته.
وأشــار إلى أنه كان لزاما ارتباط التعليم 
في أهدافه وأســس تنظيمه بحاجات املجتمع 
ومتطلبات تنميته، إال أن ســلطة تنظيم هذا 
احلــق مقيــدة بأن يكــون هــذا التنظيم وفق 
شــروط موضوعيــة دون متييز حتكمي نهى 
عنه الدســتور، ذلك أن كل تنظيم تشــريعي 
أيــا كانت أداتــه ال يعتبر مقصــودا لذاته بل 
لتحقيق أغراض بعينهــا يعتبر هذا التنظيم 
ملبيا لها، وتعكس مشــروعية هذه األغراض 
إطارا للمصلحة العامة التي يســعى املشــرع 
لبلوغهــا متخــذا من القواعــد القانونية التي 

يقوم عليها هذا التنظيم سبيال لها.


