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ـــر مـــن ســـَفِرْه عـــاد هـــذا الطي
نا مـــا جـــاء مـــن َخَبـــِرْه َســـرَّ

وازدَهـــى روُض َيِحـــلُّ بـــه
ـــَجِرْه ـــي َش ـــْدِو ف ـــِل الشَّ بجمي

ــا ــاب لنـ ــاُه، وطـ ــاب َمْغَنـ طـ
مـــا تنّشـــقناُه مـــن َزَهـــِرْه

يـــا أثيـــراً فـــي القلـــوب أََتـــى
َبْعـــَد ُبعـــدٍ زاَد فـــي َقـــَدِرْه

ُينكرهـــا ليـــس  وجهـــوٍد 
أيُّ مـــاٍض فـــي َخَطـــى أََثـــِرْه

َشـــبيبُتُه وافتـــه  منـــذ 
حـــَني َشـــدَّ العـــبَء فـــي ِصَغـــِرْه

مـــا تواَنـــى عـــن مكاَبـــَدٍة
أو تخّلـــى - بعُد - عن َوَطِرْه

ملوِطنِـــِه صـــارت  ـــٌة  ِهمَّ
ـــَوِرْه ـــن ُص ـــوه م صـــورًة تدع

َخَطـــٌر دنـــا  إن  يبالـــي  ال 
منـــه دومـــا كان فـــي َحـــَذِرْه

أَْهَبَتـــُه لألمـــر  آِخـــٌذ 
ــِرْه ــى َخَطـ ــه إلـ ــس يدنيـ ليـ

ســـريرته دّلْتـــه  حيـــُث 
َفاْنتَقـــى مـــا الق فـــي َنَظـــِرْه

َيْطَرُحـــُه للـــرأي  ثاقـــٌب 
ـــِرْه ـــَر مـــن ُيُس ـــي الُعْس ال يبال

< < <
َعَبـــرْت بِـــِه  ظلمـــاٍء  رب 

ملْنتِِظـــرْه نـــوٌر  بعَدهـــا 
َفْهـــَو إن يدركـــه ذو خطـــر

ــُم الباغـــي مـــدى َبَطـــِرْه ُيْفهِـ
واِرُدُه لألمـــر  مـــدرك 

ـــَدِرْه ـــدَى َص ـــدري َم ـــارٌف ي ع
الظـــالم بنـــا َعـــمَّ  حينمـــا 

واحتوانـــا الســـوُء فـــي ُســـُتِرْه
أقبـــل الغـــازي مبـــا اقترَفـــْت

يـــده، وامتـــدَّ مـــن َضـــَرِرْه
لـــه الكويـــت  أبنـــاء  كان 

ـــِرْه ـــى َبَص ـــْت عل ـــوكًة َعشَّ ش
كاَبـــَدُه  ، الهـــمَّ منهـــا  ذاق 

ـــِرْه ـــي ُعَس فانطـــوى يشـــتد ف
أهلنـــا فـــي الـــدار مـــا لبثـــوا

ُيْشـــبُِهوَن البحـــَر فـــي ُدَرِرْه
كل مـــا جننيـــه مـــن ِمَنـــِح

ـــَرِرْه ـــاه مـــن ُغ ـــا نلق بعـــُض م
فـــي حفـــاظ ال مثيـــل لـــه

ُيْنبِـــُئ التاريـــُخ عـــن ِعَبـــِرْه
قـــد تنـــادوا بينهـــم زمـــرا

ُزَمـــِرْه إلـــى  كّلهـــم يدنـــو 
َلـــُه فـــي احتـــاد ال َنظيـــَر 

ُنـــُذِرْه َعـــمَّ فـــي  وثبـــاٍت 
ــا ــن كان خاِرَجَهـ ــَرى مـ وانبـ

هـــَر فـــي ِغَيـــِرْه حـــني أَلْفـــَى الدَّ
قاطبـــًة للنـــاس  اعلنـــوا 

َحاِســـُبوا اجلانـــي علـــى ُنُكـــِرْه
فِعلتـــِه اَء  َجـــرَّ وليُكـــْن 

ــِرْه ــن َثَمـ ــا راَم مـ ــراً مـ خاسـ
لـــه كان  الصـــوت  َوَدِويُّ 

أثـــر قـــد َجـــلَّ فـــي ُنـــُذِرْه
بأجمعهـــا الدنيـــا  قامـــت 

َســـَدِرْه ّلـــى منتهـــى  َجتَ إذ 
ـــَة مـــا َمَغبَّ ليـــال  قـــد رآى 

ـــن َوَزِرْه ـــِم م ـــى بالّظل ـــد جن ق
بـــه أراد  عهـــد  وانطـــوى 

ـــِرْه ـــن ُخُس ـــازداد م ـــبا ف مكس
رايُتهـــا للـــدار  ُرفعـــت 

ـــِرْه وانـــزوى املأفـــوُن فـــي ُحَف
< < <

ــا ــت لنـ ــفارات الكويـ ــا سـ يـ
ـــُتِرْه ـــن ُس ـــضَّ م ـــد ُغ بعـــد عه

معهـــا ُنْهدُِكـــُم  َوْقَفـــٌة 
ـــِرْه ـــَوْردِ ُمْزَدِه ـــل ال ـــن جمي م

ــم ــفارات الكويـــت لكـ ــا سـ يـ
َنَفـــِرْه فـــي  َعـــزَّ  َمَثـــٌل 

ــا ــني كان كمـ ــاٍل حـ ــي جمـ فـ
ينظـــر الســـاري إلـــى َقمـــِرْه

أتـــى الظـــالم  وإذا داجـــى 
ــِرْه ــن َقَتـ ــَودَّ مـ ــف املْسـ كشـ

ــوا ــا رغبـ ــاس مـ ــاً للنـ مانحـ
مانعـــا للدهـــر مـــن أََشـــِرْه

ُتُه ســـِجيَّ عنـــه  ُعِرَفـــْت 
ــِرْه ــن َبَطـ ــيَء مـ ، ال شـ ــنيٌِّ هـ

موطنـــه أن  ـــى  نَّ َمتَ قـــد 
ـــِرْه ـــي َظَف ـــاَن ف ـــبق األوط يس

يـــا جمـــال، الشـــكُر نرســـله
ْختِصـــِرْه ليـــس يكفينـــا ِمبُ

ـــوًى ـــوب ه ـــي القل ـــا ف ـــك من ل
يشـــبه الشـــؤبوب مـــن َمَطـــِرْه

ـــا ـــت لن ـــٍر ودم ـــي خي ـــَت ف دم
ـــِرْه ـــي فِك ـــْرَت ف ـــْد ِص ـــا َق كلن

د.يعقوب يوسف الغنيم 

حتية إلى سعادة
 السفير جمال محمد 

الغنيم مبناسبة
عودته إلى البالد

رابطة مدربي الكليات تبارك 
صرف مستحقات «الصيفي»

بارك رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل محمد 
الضاحي البدء الفعلي في صرف مستحقات الفصل الصيفي 
ألعضاء هيئتي التدريب والتدريس، متمنيا لهم قضاء عطلة 

سعيدة مع عائالتهم الكرمية.
وأوضح الضاحي أن اإلدارة العليا للهيئة قامت بصرف 
٧٠٪ من مستحقات الفصل الصيفي، والـ ٣٠٪ املتبقية ستكون 
عند اعتماد امليزانية اجلديدة للهيئة، متوجها بشكره وتقديره 
إلدارة الهيئة لتعاونها املثمر مع الرابطة، والشكر موصول 
لكل القائمني على عملية الصرف ملا بذلوه من جهود مشكورة 

أثمرت إمتام عملية الصرف في وقت قياسي.

احلربي: حقوق العاملني في القطاع النفطي خط أحمر
أسامة أبو السعود

اســتنكر رئيس نقابة العاملني في 
شركة ناقالت النفط الكويتية نادر زياد 
احلربي االســتهانة بحقوق ومقدرات 
العاملــني في القطــاع النفطي، خاصة 
فيما يتعلق بعدم إدراجهم في املكافآت 
اخلاصة بالصفوف األولى خالل جائحة 
«كورونا» رغم مجهوداتهم الواضحة 
للعيان والتي أشاد بها القاصي والداني 
وال ميكن جتاهلها. وأضاف احلربي في 
تصريح صحافي أنه كان من الواجب أن 
يتصدر العاملون في «النفطي» قوائم 
من متت مكافأتهــم، إال أن واقع احلال 

جاء مغايرا ملا يجب أن يكون، وأصبح 
فيــه ظلم واضح على حقوق العاملني 
الذين واجهوا الصعاب خالل اجلائحة 
في الوقــت الذي تخلى فيه عن العمل 
أغلب العمالــة الوافدة، وتصدى أبناء 
الوطن من الكويتيني العاملني في القطاع 
النفطي للعمل فــي ظل الظروف التي 
أثرت على كل دول العالم. كما استغرب 
احلربي تأخير صرف بدل بيع اإلجازات 
والذي مت إقراره وحتديد مواعيد صرفه 
من قبل اجلهات املعنية، وأكد أنه يجب 
أال يكون هناك فرق في صرف بدل بيع 
اإلجازات للعاملني في القطاع النفطي 
مــع غيرهم. وأوضح أن تأخير صرف 

مقابل بدل بيع اإلجازات سيحمل خزينة 
الدولة خســائر كبيرة، ألن من العمال 
من ســتتم ترقيتهم وبالتالي ســتزيد 
أجورهم، وحســب القوانني واللوائح 
املنظمــة للعمل يتم احتســاب مقابل 
اإلجازات على آخر أجر يصل إليه العامل. 
واختتم احلربي تصريحه مطالبا اجلهات 
املعنية في الدولة باإلسراع في تلبية 
مطالــب العاملني في القطــاع النفطي 
الذين يشكلون القوة احلقيقية لعصب 
االقتصاد الوطني بإدارتهم ألهم مرافقه 
وهو القطاع النفطي، مؤكدا أن املساس 
بحقوق موظفي القطاع «خط أحمر» ال 

نقبل به أبدا.

العتيبي: ٢٠٠ مهندس بترول متعطلون عن العمل 
بسبب تأخر إعالنات التوظيف في القطاع النفطي

أسامة أبوالسعود

كشف رئيس احتاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات محمد مشعان 
العتيبي عن ان عدد املتعطلني عن العمل 
مــن الشــباب الكويتــي احلاصل على 
هندسة بترول يفوق ٢٠٠ مهندس بسبب 
تأخــر اعالنات التوظيف فــي القطاع 
النفطي والشروط التعجيزية للتوظيف. 
جاء ذلك خــالل مؤمتر صحافي عقده 
احتاد عمال البترول ظهر امس الطالق 
حملة لدعم توظيف حملة البكالريوس 
والدبلوم في القطاع النفطي وعدد من 
القضايا االخرى التي تخص العاملني 

في القطاع النفطي.
واشار الى ان آخر إعالن مت قبل عامني 

قدرتهم وكفاءتهم خالل مختلف األزمات. 
وأعلن العتيبي ان احتاد عمال البترول 
بالتعاون مع النقابات النفطية سيتم 
قريبا اطــالق وثيقة مبطالب العاملني 
في القطاع النفطي ليتبناها مرشــحو 

مجلس األمة ونواب املجلس القادم.
ولفت الى ان الوثائق الســابقة لم 
يتم تنفيذها بسبب تعطل الكثير من 
القوانــني وهو امــر ال يخص العاملني 
بالقطاع النفطي وحدهم. وشدد على ان 
هناك خلال كبيرا في مخرجات التعليم 
العالي حيث ال يوجد ربط بني مخرجات 

التعليم وسوق العمل الفعلي.
وختم العتيبي، متمنيا ان يتم اصدار 
إعالن توظيف للعاملني بالقطاع النفطي 

قريبا وإلغاء الشروط التعجيزية.

رئيس احتاد عمال البترول كشف خالل مؤمتر صحافي عن إطالق حملة لدعمهم

محمد مشعان العتيبي مع احلضور خالل اللقاء

وال يسير وفق اخلطط املوضوعة، داعيا 
الى ضرورة االسراع في آلية التوظيف 
الستيعاب الكفاءات الوطنية من حملة 
البكالريوس والدبلوم. واعرب العتيبي 
عن امنيته بأن تكون اعالنات التوظيف 
في القطاع النفطي وفق آلية منتظمة 
وفــي مواعيد محددة بحيث تتماشــى 
مع استراتيجة التوسع املستقبلي في 
القطاع النفطي لزيادة االنتاج، وضرورة 
ان يعرف اخلريج متى موعد توظيفه 
وفق اآلليــات املتبعة. واشــار الى ان 
هدف احلملة يتوافــق مع رؤية ادارة 
مؤسســة البترول والشركات التابعة 
لها لزيادة االنتاج إلى ٣-٤ ماليني وهو 
ما لن يتحقق اال بسواعد ابناء الكويت 
مــن الكفــاءات الوطنية الذيــن اثبتوا 

احلمود وأبواحلسن بحثا تكاتف اجلهود 
لتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني

التقى املستشار في الديوان األميري الشيخ 
فيصل احلمود، املستشار محمد أبواحلسن 
امس بقصر السيف، خالل لقاء عمل تشاوري، 
تبادال فيه اآلراء واألفكار والتطلعات، حيث 
تطرق احلديث نحو ضرورة تكاتف اجلهود 
وتعزيزها للسعي في املشاركة الفعالة التي 
تهدف إلى تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني.

وأعرب الشيخ فيصل احلمود عن أهمية 
مثــل هذه اللقاءات التي حتمــل في معناها 
وجوهرها ترجمة التعليمات السامية للقيادة 
السياسية والتي دائما تهتم باملواطن وتذليل 
كافة العقبات والصعوبات السيما فئة النشء 
والشــباب الذيــن هم نواة املســتقبل وأمل 
الشيخ فيصل احلمود خالل اللقاء مع املستشار محمد أبواحلسناحلاضر في أحداث التطور واالزدهار للبالد.

السيما فئة النشء والشباب الذين هم نواة املستقبل

الشريعان: تشكيل جلنة حتقيق في مخالفات «التعاونيات»

بشرى شعبان - عاطف رمضان

أصدر وزير التجارة والصناعة 
وزير الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة فهد الشــريعان قرارا 
بشــأن تشــكيل جلنة حتقيق في 
مجال العمل التعاوني مؤلفة من:

املستشــار علي حمــود محمد 
البرجــس (وكيــل اإلدارة بإدارة 
الفتــوى والتشــريع) رئيســا، 
واملستشــار عبدالعزيــز جاســم 
العون (إدارة الفتوى والتشريع) 
نائبا للرئيس، وعضوية كل من: 
املستشــار مبارك محمد بوكحيل 
والتشــريع)،  الفتــوى  (إدارة 
واملستشــار بدر حمود الشــمري 
الكويتــي للتنميــة  (الصنــدوق 
االقتصاديــة العربيــة)، وأســعد 
مصطفى الفهد (مستشــار مكتب 
الوزير)، وخالد جمال الســويفان 
الكويتيــة)،  (جمعيــة احملامــني 
وشرف الشرف (جامعة الكويت)، 
القحطانــي (جامعــة  ود.أحمــد 
الكويــت)، وفيصل عيادة الدرعه 

عضوا ومقررا.
وتختص اللجنة بالتحقيق في 

اآلتي:
١ - كافــة الشــكاوى اخلاصة 

بقطاع التعاون.
٢ - ما يتكشــف من مخالفات 
باجلمعيــات  وماليــة  اداريــة 

التعاونية.
٣ - مــا يــرد مــن قبــل جلان 
التحقيــق واملراجعــة على اعمال 
وحســابات اجلمعيات التعاونية 

ومن بينهم الرئيس او نائبه.
وتصــدر اللجنــة توصياتهــا 
بأغلبية اصوات احلاضرين وفي 
حالــة التســاوي يرجــح اجلانب 
الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر 
اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع 

االعضاء احلاضرين.
وللجنة ان تستعني بأي شخص 
ترى فائدة فــي حضوره دون ان 

يكون له حق التصويت.
مــن جهة اخــرى، أصدر وزير 
التجارة والصناعة ووزير الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشــريعان قرارا وزاريا حصلت 
«األنباء» على نســخة منه بشأن 
العمــل  تعديــل الئحــة تنظيــم 
التعاوني الصادر بالقرار الوزاري 

رقم ٤٦/ ت لسنة ٢٠٢١.
ووفق القرار، تستبدل نصوص 
املادتني ٤٢ و٤٦ من الئحة تنظيم 

ت - حتويل ملكية الشركة إلى 
أشخاص آخرين.

وفي املــادة الثانية من القرار، 
تضاف املــواد التاليــة أرقام (٥٨

مكررا، ٧٣ مكــررا لالئحة تنظيم 
العمل التعاوني الصادرة بالقرار 
الوزاري رقم (٤٦/ ت) لسنة ٢٠٢١

يكون نصها على النحو التالي:
مــادة (٥٨ مكررا): يحظر على 
اجلمعيــة فصــل أي موظف مهما 
كان مركزه الوظيفي إال بقرار من 
مجلس اإلدارة وبعد موافقة الوزارة 

مع وجوب بيان أسباب الفصل.
مــادة (٧٣ مكــررا): يجب على 
اجلمعية التعاونية أن تبرم عقودا 
مع جميع املوردين بالنســبة لكل 
صنف مــورد للجمعية ألول مرة 
(وفق العقــد النموذجي املعد من 
قبل الوزارة). وأن يتم فتح ملف 
لكل مورد مقابل مبلغ مالي ال يقل 
عــن ٥٠ دينارا وال يزيد على ٢٠٠

دينار مبا يتناسب مع املنتج املراد 
توريده.

وفي املادة الثالثة من القرار، 
تلغى املادة (٤٢ مكررا) من الئحة 
تنظيم العمل التعاوني الصادرة 
بالقــرار الوزاري رقــم (١٤٦ ت) 
بالقــرار  لســنة ٢٠٢١ واملعــدل 
الــوزاري رقــم (٤٥/ت) لســنة 
٢٠٢٢ ويلغى كل نص يتعارض 

مع أحكام هذا القرار.
ووفق املادة الرابعة من القرار، 
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره 
باجلريدة الرسمية وعلى جهات 

االختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

العمل التعاوني الصادرة بالقرار 
الــوزاري رقم ٤٦/ ت لســنة٢٠٢١

واملعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٥/ 
ت لسنة ٢٠٢٢ بالنصوص التالية:
مــادة (٤٢): ال يجوز للجمعية 
القيــام مبا يلــي: أ - تخفيض أو 
إعفاء أو تأجيل القيمة االستثمارية 

للفروع املستثمرة ألي سبب.
ب - منــح أي محــل أو موقع 
باجلمعية للغير حتت أي مسمى 
(مســتثمر عرض خاص وغيره) 
اال بعد الطرح حســب الشــروط 
والضوابط الواردة في هذه الالئحة.
ت - تغيير النشاط املستثمر 
إلى نشــاط آخر أو إضافة نشاط 

ألي سبب.
مادة (٤٦): يحظر على املستثمر 
التنــازل عن الفــرع للغير وعلى 
اجلمعية اتخاذ اإلجراءات القانونية 
لفســخ العقد وســحب الفرع من 
املســتثمر إذا ما ثبت تنازله عنه 
ويستثنى من ذلك احلاالت التالية:
 أ - فــي حالة وفاة املســتثمر 
يجوز للورثة االتفاق فيما بينهم 
على حتويل عقد االســتثمار إلى 
أحدهــم شــريطة أن يكــون لديه 
ترخيص جتاري ملزاولة النشاط.

ب - حتويل النشاط املستثمر 
من مؤسسة فردية إلى شركة يكون 
أحد شركائها املستثمر في النشاط 
املراد حتويله على أن يكون رأس 
مال الشركة مملوكا بنسبة ال تقل 
عــن ٥١٪ للمســتثمر وأن يكــون 
نشاط الشركة متوافقا مع النشاط 

موضوع عقد االستثمار.

تضم ٩ أعضاء بينهم ٣ مستشارين من «الفتوى والتشريع»

فهد الشريعان

بشأن اخلالفات املنسوبة لها.
٤ - ما نرى إحالته للجنة من 
مواضيع ذات صلة بقطاع التعاون 

او اية مواضيع اخرى.
كما تتولى اللجنة في ســبيل 
القيــام مبهمتها اتبــاع االجراءات 

التالية:
١ - استالم الشــكاوى املقدمة 
للوزارة واخلاصة بقطاع التعاون 
والتأكــد مــن اســتيفائها لكافــة 
البيانات واملســتندات املؤيدة لها 
ومن ثم دراســتها والتحقيق فيها 

بناء على افادات اجلهات التالية:
- ادارة اجلمعية.

- االدارة املختصــة بقطــاع 
التعاون (االدارة املعنية مبوضوع 

الشكوى).
- املراقب املالي واملراقب االداري 

للجمعية.
- احدى اإلدارة املختصة بقطاع 

التعاون ومن مراقبي اجلمعية.
٢ - التعهد بالتقارير الرقابية 
على اعمــال اجلمعيات التعاونية 

ومناقشتها مع اجلهة املعدة لها.
٣ - يجوز للجنة االطالع على 
كافة الســجالت والدفاتــر املالية 
واالدارية للجمعية للتأكد من صحة 

ما ورد بالشكوى.
٤ - تتــم دعوة رئيس مجلس 
ادارة اجلمعيــة او القائمــني على 
تســييرها او اي مســؤول بقطاع 
التعاون اذا تطلب التحقيق ذلك.

وجتتمــع اللجنة بدعــوة من 
رئيســها، وال يكــون اجتماعهــا 
صحيحا اال بحضور اغلب اعضائها 

تعديـل الئحة تنظيم العمـل التعاوني: ال يجـوز للجمعية تخفيض أو إعفاء أو تأجيل قيمة اسـتثمار الفروع املسـتثمرة ألي سـبب

وكيل «الداخلية» بحث مع السفير 
األوكراني  موضوعات متعلقة 

باجلوانب األمنية

اســتقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس 
مبكتبــه في الوزارة أمس ســفير أوكرانيــا لدى الكويت 

د.أوليكساندر باالنوتسا.
وفــي بداية اللقاء رحــب الفريق البرجس بالســفير 
باالنوتســا، مؤكدا عمق العالقات بني الكويت وأوكرانيا 
الصديقة، ومت خالل اللقاء استعراض عدد من املوضوعات 
ذات االهتمــام املشــترك بني الكويت وأوكرانيا، الســيما 

املتعلقة منها بالشأن األمني.
من جانبه، أعرب السفير د.باالنوتسا عن شكره وتقديره 
لوكيل وزارة الداخلية على حسن االستقبال، مثمنا ما تقوم 
به الكويت من جهود كبيرة في تعزيز األمن واالستقرار 
في املنطقة والعالم، مشيراً الى دورها املتميز انسانيًا في 
كل ما تقدمه من مساعدات للدول التي تتعرض لالزمات 
والكوارث الطبيعية وغيرها كاحلروب والنزاعات. واشاد 
د. باالنوتسا  بالديبلوماسية الكويتية ومبواقفها جتاه 

القضايا الدولية. 
وفي ختام الزيارة قــام الفريق البرجس بتقدمي درع 
تذكارية للســفير االوكراني تقديــراً جلهودة في توطيد 

العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.

الفريق أنور البرجس يقدم درعا تذكارية للسفير د.أوليكساندر باالنوتسا 


