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تذليل معوقات تنفيذ المشاريع لتسريع سير األعمال
«الكهرباء» تحتفل باألعياد الوطنية
تحت شعار «بصمتي في حب الكويت»

المقصرين
«السكنية» :ال تهاون في التعامل مع المقاولين
ّ
كتب �ضاحي العلي:

قال املدير العام للم�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية بدر الوقيان،
�إنه مت االجتماع مع جميع متعهدي امل�شاريع للوقوف على �سري العمل
وكفاءته وجودته وتذليل �أية معوقات قد تعيق عجلة �سري الأعمال يف
امل�شاريع.
وا�ضاف على هام�ش زيارته ملدينة املطالع ال�سكنية انه تفقد ب�صورة
خا�صة �سري العمل بالعقد الثاين اخلا�ص ب�إن�شاء و�إجناز و�صيانة �أعمال
الطرق و�شبكات البنية التحتية لـ  18519ق�سيمة وحمطات الكهرباء
الفرعية لل�ضواحي � N5إلى  N12للوقوف على مدى التزام املتعهد مبا
تعهد به �أثناء الزيارة ال�سابقة.
و�أو�ضح ان املتعهد قدم برناجم ًا زمني ًا مكثف ًا للتغلب على الت�أخري
احلا�صل يف تنفيذ العقد وكذلك خطة عمل تت�ضمن زيادة املوارد الالزمة
لتنفيذ امل�رشوع من عمالة ومعدات وم��واد لتعوي�ض مدة الت�أخري
وزي��ادة العمالة حيث ي�تراوح عددها يف املرحلة احلالية ما بني
 3500الى  4000عامل.
و�أكد �أنه حث املتعهد على �رضورة زيادة معدالت الإجناز ال�شهرية
ل�ضمان �رسعة االنتهاء من �إجناز الأعمال ،مبينا �أن امل�ؤ�س�سة �ستقوم
مبتابعة يومية ملدى تقدم الأعمال طبقا للربنامج الزمني املكثف.
و�شدد على ان امل�ؤ�س�سة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات الواردة
يف ن�صو�ص العقد يف حال مالحظة �أي تهاون �أو تق�صري من قبل املقاول
يف الوفاء بالتزاماته املن�صو�ص عليها يف �رشوط العقد.
واملح الى ان بدء تنفيذ �أربع حمطات حتويل رئي�سية جهد « 400ك.ف»
و 18حمطة حتويل رئي�سية جهد « 132ك.ف» ،الفتا �إلى �أن الأعمال
ت�سري ب�صورة جيدة وفق الربنامج الزمني املخطط له.

• بدر الوقيان خالل اجتماعه بالقائمني على م�رشوع مدينة املطالع

بينهم  5مرشحات بالدائرتين الثانية والثالثة

• من احتفاالت فريق الب�صمة بوزارة الكهرباء

 41مرشح ًا لتكميلية مجلس األمة حتى اآلن
كتب فار�س عبدالرحمن:

كتب فار�س عبدالرحمن:

�شهد الیوم الثامن من فتح باب الرت�شح لالنتخابات التكمیلیة لع�ضویة
جمل�س الأمة يف الدائرتنی الثانیة والثالثة واملقررة يف  16مار�س املقبل
تقدمی �ستة طلبات تر�شح.
وتقدم �إلى �إدارة �ش�ؤون االنتخابات مر�شحان بطلبات تر�شحهما يف الدائرة
الثانیة وتقدم مر�شحني ب�أوراق تر�شحهم يف الدائرة الثالثة وبذلك ی�صبح
�إجمايل عدد املتقدمنی بطلبات الرت�شح منذ فتح الباب حتى یوم �أم�س 41
مر�شحا بینهم  5مر�شحات .
وكان جمل�س الوزراء كلف يف جل�سته يف الرابع من فربایر احلايل نائب رئی�س
جمل�س الوزراء وزیر الداخلیة اتخاذ الإجراءات الالزمة لإجراء االنتخابات
التكمیلیة لع�ضویة جمل�س الأمة يف الدائرتنی االنتخابیتنی الثانیة والثالثة
�إثر خلو مقعدي النائبنی ال�سابقنی ولید الطبطبائي وجمعان احلرب�ش
اللذین حكمت علیهما حمكمة التمییز يف جل�سة  8یولیو  2018باحلب�س مدة
ثالث �سنوات و�ستة �أ�شهر.
وی�شرتط يف من یرید الرت�شح لع�ضویة جمل�س الأمة �أن یكون كویتي اجلن�سیة
ب�صفة �أ�صلیة وفقا للقانون ویكون ا�سمه مدرجا يف �أحد جداول االنتخاب و�أال
یقل �سنه یوم االنتخاب عن ثالثنی �سنة.
ومن ال�رشوط �أی�ضا �أن یجید قراءة اللغة العربیة وكتابتها و�أال یكون قد
�سبق احلكم علیه بعقوبة جنایة �أو يف جرمیة خملة بال�رشف �أو بالأمانة ما
مل یكن قد رد �إلیه اعتباره كما یحرم من االنتخابات كل من �أدین بحكم نهائي
يف جرمیة امل�سا�س بالذات االلهیة �أو الأنبیاء �أو الذات الأمرییة.

�شارك فريق الب�صمة يف وزارة الكهرباء واملاء باحتفاالت الأعياد الوطنية
حتت �شعار « ب�صمتي يف حب الكويت» وذلك لت�أكيد ان جميع املوظفني
يعملون ب�إخال�ص وتفان للكويت ،وقام الفريق بع�ض ال�صور الوطنية على
�أجهزة الب�صمة �سواء اعالم البالد و�صور �سمو الأمري.
وتقدم الفريق ,برئا�سة م.عبدالله ال�رصاف ,بالتهاين والتربيكات لوزير
الكهرباء واملاء والنفط خالد الفا�ضل مبنا�سبة اليوم الوطني ويوم التحرير
يف ظل قيادة �سمو امري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد.

«الشؤون» :لن نتنازل عن حق

المراقب المالي المعتدى عليه
في جمعية النعيم
كتب �أحمد احلربي:
اك��د امل��ت��ح��دث الر�سمي ل���وزارة
ال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون التعاون عبد
العزيز �شعيب �أن ال��وزارة تتابع
ق�ضية االعتداء على املراقب املايل
التابع للوزارة يف جمعية النعيم
التعاونية م��ن قبل اح��د اع�ضاء
جمل�س االدارة ول��ن تتهاون يف
ح�صول املراقب على كافة حقوقه
القانونية.
واو���ض��ح �شعيب ان��ه وف���ور علم
الوزارة باالعتداء الذي تعر�ض له
• عبدالعزيز �شعيب
املراقب املايل تابعت الوزارة معه
حلظة بلحظة منذ ان توجه الى خمفر املنطقة وت�سجيل بالغ �ضد املعتدي،
م�شري ًا �إلى �أن ال��وزارة �ستوا�صل متابعة هذه الق�ضية و�سوف تتخذ كافة
االجراءات القانونية التي يح�صل من خاللها املراقب على حقه القانوين
دون �أدنى تهاون مع �أي معتد على �أي موظف من موظفي الوزارة.
و�أ�ضاف �شعيب �أن وزارة ال�ش�ؤون ويف اطار اهتمامها بالق�ضية قامت ممثلة
يف وكيل الوزارة باالنابة هناء الهاجري مبخاطبة مدير عام االدارة العامة
للتحقيقات و�رشحت الواقعة مطالبة بالتحقيق واالدعاء فيها.
وك�شف �شعيب ان وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ت�سعى الى اعداد ت�رشيع قانوين
يوفر حماية �أكرث للموظفني ويخفف االعباء عن املراقبني التابعني لها يف
اجلمعيات التعاونية.
وحذر �شعيب من �أي اعتداء يف امل�ستقبل على �أي موظف تابع لها �أو على
املراقبني املاليني والإداريني يف اجلمعيات التعاونية الذين يعتربون خط
الدفاع االول حلماية اموال امل�ساهمني يف اجلمعيات التعاونية.

• ا�ستمرار الت�سجيل يف تكميلية جمل�س الأمة

نقابة «نفط الخليج» ليست ضد وضع ضوابط للعمل

العجمي :عدم إلغاء البصمة إداري ًا
للعاملين بالخفجي تعسف واضح
قال رئي�س نقابة العاملني بال�رشكة الكويتية
لنفط اخلليج فهد العجمي �إن العاملني
الكويتيني بعمليات اخلفجي ي���ؤدون دور ًا
وطني ًا مهم ًا يف �إدارة ح�صة الكويت باملنطقة
املق�سومة من النفط و الغاز وهم مثال يحتذى
به لالن�ضباط والدقة واملواظبة يف العمل،
مو�ضحا �أن نقابة العاملني بنفط اخلليج
لي�ست �ضد و�ضع �ضوابط للعمل.
و�أكد العجمي �أن عدم تطبيق القرار ال�صادر
من الرئي�س التنفيذي بالوكالة عبدالله
ال�سميطي ب�إلغاء كافة �إجراءات العمل بنظام
الب�صمة �إداري�اً ،والإبقاء عليها �أمني ًا فقط،
من قبل املدير التنفيذي للموارد الب�رشية

بالإنابة تع�سف وا�ضح �ضد العمالة الوطنية
حت��دي��دا م��ن �أج��ل «الت�ضييق على العمال
وتفريغ املنطقة املق�سومة و�إجبارهم على
الهجرة العك�سية وهو �أمر غري مقبول و�سيتم
الت�صدي له بكل الطرق القانونية والنقابية
امل�رشوعة.
ورف�ض العجمي �أي �أ�ساليب تع�سفية �ضد
العاملني الكويتيني يف عمليات اخلفجي
امل�شرتكة الذين يتكبدون م�شاق وخماطر
الطريق يومياً ،حيث كان يجب عليه كم�س�ؤول
كويتي وممثل عن ال�رشكة باخلفجي مراعاته،
ال �أن يتخذ قرارات جمحفة بحق العمال.
وق��ال العجمي �إن املدير املعني قد �أحلق

ال�رضر بالعاملني و�أ�ضاع حقوقهم ،ما �سي�ؤدي
�إلى حرمان العاملني الكويتيني من حقهم
يف الرتقية والدرجات وال��دورات اخلارجية
والزيادات ال�سنوية و�صو ًال �إلى الف�صل من
العمل.
ونا�شد العجمي الرئي�س التنفيذي بالوكالة
عبدالله ال�سميطي التدخل الفوري لنزع فتيل
الأزم��ة ومنع التعدي على ق��رارات ال�رشكة
و�إهدار حقوق العاملني الكويتيني باملنطقة
املق�سومة باخلفجي والتعدي على حقوقهم
القانونية والتي يتمتع بها جميع العاملني يف
ال�رشكات النفطية التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.

• فهد العجمي

خالل افتتاح الندوة السادسة والعشرين باألردن

العتيبي :بيت الزكاة استطاع أن يشق طريقه بخطى ثابتة ونجاح متميز
�أكد مدير عام بيت الزكاة حممد
العتيبي �أم�����س �أهمية معاجلة
الكثري من �أحكام فري�ضة الزكاة
وق�ضاياها املعا�رصة لتواكب ما
ي�ستجد من تطورات يف الأنظمة
املالية.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها العتيبي
يف افتتاح الندوة الـ 26لق�ضايا
الزكاة املعا�رصة التي ينظمها
«بيت الزكاة» بالتعاون مع وزارة
الأوق���اف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية الأردنية بح�ضور �سفري
الكويت لدى الأردن عزيز الديحاين
وم�شاركة علماء ومفكرين من
خمتلف الدول الإ�سالمية.
و�شدد العتيبي على �رضورة درا�سة
ه��ذه الق�ضايا و�إي��ج��اد احللول
املنا�سبة ل��ه��ا «والإف������ادة مبا
يحفل به الفقه الإ�سالمي من �صيغ
و�أ�ساليب تالئم كل ع�رص وبيئة
بعيدا عن الوقوع يف املحرمات �أو
مالب�سات ال�شبهات �أو منع احلقوق
عن �أ�صحابها».
ولفت �إل��ى �أن بيت ال��زك��اة د�أب
�سنويا على عقد مثل هذه الندوات
العلمية يف خمتلف الدول الإ�سالمية
لبحث ودرا�سة امل�سائل امل�ستجدة
و�إ���ص��دار التو�صيات والفتاوى

ال�رشعية بخ�صو�صها ،وا�ستطاع
بيت الزكاة ان ي�شق طريقه بخطى
ثابتة وجناح متميز.
و�أ�شار �إل��ى �أن الندوات ال�سابقة
�أ�سفرت عن �إ�صدار عدد من املراجع
املتخ�ص�صة يف الزكاة مثل «دليل
الإر�شادات حل�ساب زكاة ال�رشكات»
وم�رشوع القانون النموذجي للزكاة
وغريهما من الإ�صدارات التي ا�ستفاد
منها باحثون ودار�سون �إ�ضافة �إلى

• جانب من امل�شاركني بالندوة

جمامع الفقه ودور الإفتاء.
وذكر �أن «بيت الزكاة» ا�ستطاع على
مدى  35عاما عقد م�ؤمترات وندوات
كان لتو�صياتها ولفتاواها �أكرب
الأثر يف العمل الزكوي واملايل.
م��ن جانبه ق��ال رئي�س الأم��ان��ة
العامة ل��ن��دوات ق�ضايا الزكاة
املعا�رصة يف بيت الزكاة د.خالد
العتيبي على هام�ش حفل افتتاح
الندوة ان امل�شاركني �سيبحثون

على مدى ثالثة �أي��ام ق�ضايا ذات
ال�صلة بالزكاة.
وب�ي�ن ال��ع��ت��ي��ب��ي ان اب����رز تلك
الق�ضايا ه��ي «�أث���ر خم�ص�صات
اال�ستثمار والتمويل على الوعاء
الزكوي يف �ضوء املعيار الدويل
للتقارير املالية �آي�.أف�.آر�.أ���س»
و«�إجراءات احت�ساب و�رصف الزكاة
يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية»
و«ت��ع��ج��ي��ل ال��زك��اة وت�أجيلها:

امل�سوغات والآثار».
و�أعرب عن ال�شكر والتقدير للقيادة
ال�سيا�سية العليا يف الكويت
لرعايتهم الكرمية لبيت الزكاة
الكويتي ودعمهم الكبري للجهود
املبذولة يف خدمة فري�ضة الزكاة.
كما ا�شاد باجلهد ال��ذي يقوم به
العلماء والباحثون يف ق�ضايا
الزكاة املعا�رصة مثمنا ا�ست�ضافة
الأردن الندوة الـ 26لبيت الزكاة
الكويتي التي تهدف الى معاجلة
�أحكام فري�ضة الزكاة وتطويرها
وفقا لل�رشيعة الإ�سالمية.
م��ن جهته �أك���د وزي���ر الأوق����اف
وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية
الأردنية عبدالنا�رص �أبوالب�صل يف
كلمة خالل افتتاح الندوة �أهمية
الندوات التي يقيمها بيت الزكاة
الكويتي كونها ت�شكل ملتقى علميا
وفقهيا واقت�صاديا وحما�سبيا.
وا�شار الى �أن ال�رشاكة الفاعلة
بني امل�ؤ�س�سات الدينية الأردنية
وال��ك��وي��ت��ي��ة ت���أت��ي �ضمن �إط���ار
ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة الأخ��وي��ة
والتاريخية بني البلدين والتي
توجت �أخ�يرا بتوقيع  15وثيقة
للتعاون امل�����ش�ترك يف خمتلف
املجاالت.

الكويت تشارك في مؤتمر
ميونيخ لألمن

�أعلن �سفري الكويت لدى �أملانيا جنيب البدر �أم�س عن م�شاركة
الكويت يف �أعمال الدورة الـ 55مل�ؤمتر ميونيخ لالمن الذي تبد�أ
�أعماله اليوم بح�ضور الع�رشات من ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات
ووزراء اخلارجية والدفاع واخلرباء االمنيني والع�سكريني.
وقال البدر ان رئي�س جهاز االمن الوطني ال�شيخ ثامر العلي
�سيرت�أ�س وفد الكويت بامل�ؤمتر الذي يعد فر�صة لتعزيز االمن
الدويل.
وذك��ر ان امل�ؤمتر يعد �أب��رز جتمع �أمني عاملي واح��د اهم
امل�ؤمترات الدولية املعنية مبناق�شة ال�سيا�سات والتحديات
االمنية على م�ستوى العامل ،مو�ضحا ان اجندة امل�ؤمتر �ستتناول
عددا من املوا�ضيع من بينها امل�سائل املت�صلة بال�سيا�سات
الدفاعية واالمنية والتجارة العاملية وال�رصاعات.
و�أ�ضاف ان اجندة امل�ؤمتر �ستناق�ش �أي�ضا النزاعات يف منطقة
ال�رشق االو�سط بالإ�ضافة الى ق�ضايا الإرهاب والهجرة والأمن
الإلكرتوين ونزع الت�سلح واملناخ.
و�أ�شار ال�سفري البدر الى ان امل�ؤمتر �سيوفر فر�صة مهمة لتبادل
االفكار ووجهات النظر حلل النزاعات واملخاطر املتعددة
التي ي�شهدها العامل ا�ضافة الى توفري فر�صة لعقد لقاءات
ثنائية لوفد دولة الكويت مع العديد من الوفود امل�شاركة يف
امل�ؤمتر.
ود�أبت مدينة «ميونيخ» الواقعة جنوب �أملانيا على عقد امل�ؤمتر
ال�سنوي على مدى ثالثة اي��ام ملناق�شة التحديات االمنية
املت�صلة بعدد من الق�ضايا واالزم��ات ال�سيا�سية والع�سكرية
والأمنية.

