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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 8
السمكية انها قامت بتحويل مبلغ 3 ماليني دينار 
قيمة الدعم النباتي للفترة االولى لس����نة 2009 
للمزارعني الذين قاموا بسداد القيمة اإليجارية 
املستحقة عن السنة املالية 2010/2009. وأشارت 
الهيئ����ة في بيانها انها قام����ت بإيقاف عدد 400 
معاملة لم تقم بتحوي����ل الدعم املالي لها وذلك 

لتخلف أصحاب هذه احليازات عن تسديد القيمة 
اإليجارية املستحقة للسنة املالية 2010/2009.

من جهة اخرى، أكدت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية ان اإلشراف على تنفيذ 
وصيانة وتطوير وإدارة الزراعة التجميلية بجميع 
مواقعها ومرافقها مبختلف املناطق واحملافظات 
هي من مسؤولية الهيئة مبوجب القانون رقم 94 

لسنة 1984 اخلاص بإنشائها واملعدل باملرسوم 
بالقان����ون رقم 9 لس����نة 1988 الذي يعد الهيئة 
كيانا حكوميا ذا شخصية اعتبارية عامة وفقا 
ملا يحكمها من قوانني ويناط بها من مسؤوليات 
يأتي على رأسها اإلشراف على تنفيذ وصيانة 
وتطوير وإدارة الزراعة التجميلية في مختلف 

مناطق الكويت.

تحويل 3 ماليين دينار دعمًا نباتيًا عن الفترة األولى لسنة 2009

ما الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ العقود؟

الخالد يسأل عن إحالة المقصرين في عقد 
شركة الخدمات مع البلدية للتحقيق

العرادة: قانون العمل يحقق مكاسب جديدة 
ويحّسن األوضاع المادية والوظيفية

صرح رئي����س االحتاد العربي لعم����ال البلديات 
والسياحة والسكرتير العام املساعد في نقابة العاملني 
في بلدية الكويت محمد العرادة بأن مجلس األمة سينظر 
في مشروع قانون العمل اجلديد في جلسته القادمة 19 
اجلاري بعد ان متت دراسة القانون وابداء املالحظات 
عليه من جميع املؤسسات واجلهات احلكومية واألهلية 
بهدف ص����دور قانون جديد يراع����ي أوضاع العمال 
ويتالفى أوجه القصور في قانون العمل احلالي رقم 
1964/38 وتعديالته، واشار العرادة الى ان قانون العمل 
اجلديد طال انتظاره م����ن الطبقة العاملة العريضة 
بهدف حتقيق مكاسب جيدة لهم وحتسني أوضاعهم 
املادي����ة والوظيفية وحتقيق عالقة توازن بني أرباب 
العمل والعمال وتالفي أوجه النقد بالنسبة للقانون 
احلالي سواء على املس����توى احمللي أو الدولي لدى 
العديد من املنظمات الدولية وما سببه من اساءة الى 

سمعة الكويت. واشار العرادة الى ان احلركة النقابية 
الكويتية تأمل ان يصدر القانون اجلديد وان يضيف 
املزيد واجلديد لها لكي تواصل مس����يرتها النضالية 
في الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم وان حتقق 
االجنازات لهم بعيدا عن التأثير على اس����تقالليتها 
ودورها الريادي والفع����ال واملؤثر في نهضة العمل 
النقابي الذي تبوأ مكانة رفيعة على املستوى احمللي 

والعربي والدولي وأصبح فخرا للكويت.
وطالب العرادة بضرورة ان يراعي ويتضمن قانون 
العمل اجلديد جميع حقوق العمال والتفرغ النقابي 
للنقابي����ني ألنه يعطي النقابيني بعض احلرية ملمثل 
العمال في الدفاع عن حقوق العمال دون التأثير من 
جه����ات العمل. كما انه يج����ب اضافة نص بالقانون 
اجلديد على حق تنظي����م االضراب كحق من حقوق 

العمال للتعبير عن آرائهم.

كشف مدير ادارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت بالوكالة حميد احلرز النقاب عن تكثيف 
احلمالت التفتيش����ية التي تقوم بها األجهزة 
الرقابية على مختلف األصعدة لتشمل جميع 
احملال الغذائية واملخازن ضمن االستعدادات 
التي تقوم بها البلدية الستقبال شهر رمضان 
الكرمي وما يصاحب هذه املناسبة من ضغط 
كبير على املواد الغذائية واللحوم واألسماك 
واحللويات مشيرا الى اتخاذ جميع التدابير 
الالزم����ة لضمان س����المة وصالحية األغذية 
لالس����تهالك اآلدمي ومطابقته����ا للمواصفات 
القياسية الكويتية واستيفائها لالشتراطات 
الصحية حفاظا على صحة وسالمة املواطنني 
واملقيمني. وقال ان احلمالت التفتيشية سيتم 
تنفيذها خالل الش����هر الكرمي على الفترتني 
املناطق  الصباحية واملسائية لتغطي جميع 
وأخذ العينات من مختلف املواد الغذائية بصفة 
دوري����ة وفحصها مخبري����ا وفي حالة ثبوت 
عدم صالحيتها يتم مصادرة الكمية وإتالفها 
فورا واتخاذ جميع االجراءات القانونية بحق 

املتجاوزين للنظم واللوائح الى جانب التأكد من 
استيفاء احملالت واملخازن الغذائية لالشتراطات 
الصحية ومن حمل العاملني فيها للش����هادات 
الصحية التي تثبت خلوهم من األمراض املعدية 
مشيرا الى ان احلمالت التفتيشية ستكون بصفة 
مفاجئة وهي وضعت ضمن أسس وضوابط 
الى جانب التعاون املستمر مع األجهزة األمنية 
بوزارة الداخلية لضبط الباعة املتجولني الذين 

ينشطون في تلك األيام.
واض����اف احلرز: لقد اتخ����ذت البلدية من 
االجراءات ما يكفل انسيابية العمل في جميع 
املسالخ ومن بينها زيادة عدد اجلزارين واألطباء 
البيطريني حيث لن يسمح على اإلطالق بالذبح 
خارج املس����الخ املعتمدة حفاظا على الصحة 
العامة الفتا الى ان هناك تنسيقا متواصال بني 
البلدية وأجهزة وزارة الداخلية لضبط اجلزارين 
اجلائلني كما سيتم زيادة عدد العمال واملعدات 
والسيارات ملنع تراكم املخلفات وسرعة تنظيف 
الصاالت ورفع اجللود واملخلفات ونقلها الى 

خارج املسالخ ومنع تراكمها.

العقد يجري تنفيذه وفق القانون 
من عدمه؟ وما املدة املنصوص 
عليها في العقد إلبداء الرغبة في 
التجديد من عدمه، وسبب عدم 
الت����زام اجلهة املعنية بالبلدية 
بها؟ وهل متت إحالة املقصرين 
في ه����ذا األمر الى التحقيق من 
عدمه؟ وفي هذه احلالة يرجى 

تزويدنا مبا آل إليه التحقيق.

التعاقد ف����ي مثل هذه العقود؟ 
وما اجلهة املسؤولة عن متابعة 
تنفيذ هذه العقود واإلش����راف 
العمال����ة ومتابعة  على ه����ذه 
حضورهم وتسلم املواد واملعدات 
اخلاصة بهم، ومن يأذن بصرف 
املستحقات الشهرية لهم؟ ومن 
يوقع املخالفات عن الشركة ان 
وجدت؟ وم����ن الذي يجزم بأن 

وجه عضو املجلس البلدي 
مهلهل اخلالد س����ؤاال لرئيس 
املجل����س زي����د العازمي حول 
انتهاء عقد شركة اخلدمات مع 
البلدية جاء فيه: فجأة اكتشفت 
البلدية غي����اب 1200 عامل عن 
العمل يتوزع����ون بني طباعني 
ومراسلني وعمالة تنظيف بسبب 
انتهاء عقد شركة اخلدمات مع 
البلدية، ما تس����بب بشلل تام 
في أروقة البلدي����ة إذ تراكمت 
الكتب واملراسالت في مختلف 
اإلدارات وتعطلت أعمال املراسلني 
ونظافة املباني جلميع مسؤولي 
البلدية، وأعلن مدير عام البلدية 
بالوكالة ان شركة النظافة املناط 
بها توفير خدمات النظافة في 
بلدية الكويت واملجلس البلدي قد 
انتهى عقدها في تاريخ 5 اجلاري 
وان الشركة لم تبلغنا بانتهاء 
العق����د إال قبل يوم واحد فقط، 
األمر الذي نتقدم معه بالسؤال 
التالي: ما اجلهة املسؤولة عن 

زيد العازمي مهلهل اخلالد

محمد غزاي العتيبي

تفتيش أحد احملال

عّدد أبرز توصيات لجنة سالمة األغذية في اجتماعها خالل يوليو

ضمن استعدادات البلدية الستقبال شهر رمضان الكريم

العتيبي: منع استيراد أو بيع أو تداول الحليب الصيني
ورفع الحظر عن استيراد لحوم األبقار من إثيوبيا

الحرز: حمالت تفتيشية على المحال الغذائية والمخازن

أعلن رئيس جلنة سالمة األغذية ببلدية 
الكوي���ت محمد غزاي العتيبي ان اللجنة 
اتخذت العديد من التوصيات في اجتماعها 
الذي عقد في العشرين من يوليو املاضي 
منه���ا صدور الق���رارات الوزارية التالية 
من وزارة التج���ارة والصناعة بناء على 
توصي���ات اللجنة: الق���رار الوزاري رقم 
2009/233 بتاريخ 12 يوليو املاضي بشأن 
حظر اس���تيراد او بيع او تداول احلليب 
ومنتجاته من جمهورية الصني الشعبية 
والقرار الوزاري رق���م 2009/237 بنفس 
التاريخ بخصوص رفع احلظر عن استيراد 

حلوم األبقار من إثيوبيا.
الدجاج  اما بخصوص محالت  وتابع: 

احلي فقد أوصت اللجن���ة بتمديد املهلة 
السابقة التي تنتهي في 21 يوليو ملدة عام 
آخر مع استمرار فتح محالت بيع الدجاج 
احلي على ان يت���م خاللها تنفيذ اعتماد 
االشتراطات الصحية والفنية املوضوعة 
بهذا اخلصوص واعتماد رأي الهيئة بإنشاء 
مسالخ داخل احليازات واملوافق عليها من 
قبل املجلس البلدي، اما بخصوص تقنيات 
التخلص من احليوانات املريضة فقد مت 
تكليف ممثلة الهيئة العامة للبيئة بتزويد 
اللجنة مبواصف���ات احملارق النموذجية 
حس���ب املواصفات الدولية اخلاصة بهذا 
مع تزويد اللجن����ة باملراسالت التي متت 
بني الهيئة الع���امة للبيئة والهيئة العامة 

لشؤون الزراعة بهذا اخلصوص كما أحيط 
أعض������اء اللجن����ة علما بقرار الهيئ����ة 
الزراع������ة والث����روة  العامة لش���ؤون 
السمكية رقم 2009/828 الصادر بتاريخ 
1 يوليو املاضي، بشأن حظ���ر استي��راد 
على جميع اإلبل من اململكة املتحدة وتكليف 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والث����روة 
السمكية بدراسة شروط اململكة العربي���ة 
الس���عودية بخصوص رف���ع احلظر عن 
املنتجات الواردة م���ن هولن����دا وكذلك 
االشتراطات الصحية والض���وابط الفنية 
الواجب اتباعها عند استيراد حلوم الفصيلة 
البقرية من الدول املصابة مبرض جنون 

البقر.
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