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 الشيخة بيبي الناصر

 الناصر: الموافقة على نقل العمالة الوافدة إلقامتها
  بعد ٣ سنوات خطوة إللغاء نظام الكفيل 

 أشادت رئيسة جمعية العمل االجتماعي الشيخة بيبي الناصر 
بالتوجه الذي اقدمت عليه وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
بشأن العمالة الوافدة ونقلها القامتها بعد مرور ثالث سنوات 
دون احلاجـــة إلى موافقة الكفيل مشـــيرة الى انها خطوة في 
االجتاه الصحيح اللغاء نظام الكفيل الذي له انعكاسات سلبية 

على إنتاجية العمالة وسلب حقوق البعض منها.
  وقالت ان اخلطوة التي اتخذها وزير الشؤون د. محمد العفاسي 
حتســـب لصالح الدولة ككل وهي مطلب كان ومازال تنادي به 
جمعية العمل االجتماعي الكويتية النه خطوة حضارية حتقق 
الكثير من االيجابيات لصالح الكويت في قطاع العمل وحقوق 
االنســـان وهي مرحلة تهدف الى معاجلـــة اخللل احلاصل في 
نظام الكفالة واستقدام العمالة والذي يستدعي اجراء اصالحات 

واسعة فيه.
  واضافت الناصـــر ان الكل ينظر الى هذه اخلطوة بالتقدير 

والثناء النها بحق وجه مشـــرق للكويـــت التي طاملا حرصت 
على حقوق العمالـــة وتذليل الصعوبات التي تواجهها معربة 
عن املها في أن تكون اخلطوة املقبلة الغاء نظام الكفيل نهائيا 
وجتنب املشـــاكــل املرتبطــة بهــا مـــع وضع ضوابط جديدة 
بني العامل ورب العمل حلفظ حقوق الطرفني دون ما يســـمى 

بنظام الكفالة.
  ومتنـــت الناصر ان يأخذ قانون العمـــل األهلي اجلديد كل 
املالحظــات حـــــول الكفالــة وقانــون العمـــــل فــي القطــع 
اخلــاص، الســـيما وانه مازال هناك الكثير مـــن املثالب التي 
توجد على القانون احلالي ما يتطلب تعديالت واســـعة تصب 
في صالح العمالة وأرباب العمل وحفظ حقوقها، مشـــيرا الى 
ان كل االجراءات احلكومية بهذا الصدد ستكون لها انعكاسات 
ايجابية السيما في احملافل الدولية وبني منظمات العمل وحقوق 

االنسان العمالية. 

 «أمانة األوقاف» شكلت فريقها الستقبال التبرعات خالل رمضان
 اكدت نائب االمني العام باالمانة العامة 
لالوقاف لالدارة واخلدمات املســـاندة 
اميان احلميدان ان االمانة شكلت فريق 
التحصيل لديهـــا، موضحة ان االمانة 
ممثلة في ادارة االعالم والتنمية الوقفية 
تقوم سنويا بتكليف فريق يتولى عملية 
اســـتقبال الواقفـــني وحتصيل اوقاف 
وتبرعات اهل اخلير من احملسنني خالل 

شهر رمضان املبارك.
  وقالت ان االمانـــة تهدف من خالل 
ذلك الفريق الى استقطاب اوقاف جديدة 
يخصص ريعهـــا للخيرات واملصارف 
العامـــة او مصارف محـــددة يعود في 
النهاية بالنفـــع والفائدة على املجتمع 
الكويتي، مشيرة في هذا اجلانب الى ان 

االمانة لديها العديد من املصارف الوقفية 
التي ميكن للواقفني اختيار ما يرغبون 
في االيقاف عليه وهي عموم اخليرات 
وعموم املســـاجد واالفراد والصدقات 
املياه والكســـوة  واالطعام وتســـبيل 
ورعاية القرآن الكـــرمي ورعاية طالب 
العلم واملبدعني ورعاية املعاقني وذوي 
االحتياجات اخلاصة والتنمية املجتمعية 
والرعاية الصحية والتعاون االسالمي 
وكفالة اليتيم والدعوة واالغاثة واحلج 

والعمرة.
  واشارت احلميدان الى ان هناك تعاونا 
بني االمانة العامة لالوقاف وبيت الزكاة 
في هذا اجلانب، اذ سيتواجد اعضاء من 
فريق حتصيل االمانة في بعض افرع بيت 

الزكاة باالضافة الى املقر الرئيسي لالمانة 
العامة لالوقاف والذي خصصت له قاعة 
العطاء الســـتقبال الواقفني واملتبرعني 
في الدسمة وامكانية التبرع عبر نقاط 
الكي.نت املتواجـــدة مبقر االمانة، كما 
خصصـــت خطا مباشـــرا لالتصال او 
حتى طلب انتقال احملصلني الى اماكن 
تواجد املتبرعني او الواقفني اذا رغبوا 

في ذلك.
  وقد خصصت االمانة العامة لالوقاف 
االرقام التالية لتلقي اتصاالت املتبرعني 
والواقفـــني: ١٨٠٤٧٧٧، داخلـــي ٧٧٧٧ 
قاعة العطاء (اســـتقبال الواقفني)، ت: 
٢٢٥٣٢٦٧٣، خدمة الواقفني: ٩٩٧٤٠٤٠٢، 
فاكس: ٢٢٥٣٢٦٦٠، مندوب التحصيل: 

.٩٩٢٥٩٢٥٠
  كمـــا ميكن االيقـــاف او التبرع عبر 
الوقف االلكتروني www.awqaf.org او 
خدمة الرسائل االلكترونية (SMS) او 
خدمة االكشاك االلكترونية، وسيكون 
عمل الفريق طوال الشهر الفضيل على 

فترتني صباحية ومسائية.
  واوضحت احلميدان ان االمانة العامة 
لألوقاف جهة حكومية من اختصاصها 
الدعوة للوقف وإحياء ســـنته وجمع 
األوقاف والتبرعـــات وتخضع اعمالها 
للرقابة الشـــرعية واملاليـــة واالدارية 
املســـبقة والالحقة وال يجوز الصرف 
من مال الوقف اال بعد اخذ رأي اللجنة 

الشرعية. 

 فوزية الصباح تطالب بإصدار قرار يحدد
  ضوابط احتجاز المقيمين لدى إدارة التحقيقات

 «الزراعة»: عقوبات رادعة للمعتدين على ممتلكات الدولة 
 حذرت الهيئة العامة لشــــؤون الزراعة والثروة 
السمكية من املمارسات اخلاطئة التي يقوم بها بعض 
املواطنني واملقيمني والتي تنم عن قلة الوعي وعدم 
التعاون مع اجلهات احلكومية من أجل احملافظة على 
مرافق الدولة واملمتلكات العامة، مما يؤدي الى بناء 

عائق كبير في اجتاه تنمية أو تطوير أو حتسني تلك 
املشاريع. وأوضحت ان من تلك املمارسات اخلاطئة 
رعي األغنام على جانبي الطرق السريعة مما يستلزم 
تعرض مرتكبها الى املســــاءلة القانونية والعقوبة 

املشددة نتيجة مخالفة قانون الرعي. 

 ناشدت الناشطة في مجال 
حقوق االنسان احملامية فوزية 
الصباح وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد التدخل الســــريع 
الصدار قرار يحــــدد ضوابط 
وقواعــــد وشــــروط احتجاز 
لــــدى االدارة  املقيمني  االخوة 
العامة للتحقيقات الذين لديهم 
منازعات عمالية ضد كفالئهم.
  واضافت ان وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد يقوم بجهود 
كبيرة الصالح اخللل في وزارة 
الداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته 
ان بعض قرارات قسم اجلنح 

اخلاصة باالدارة العامة للتحقيقات املختص باملنازعات 
العمالية تخالف مواد الدستور التي نصت على ان 
كرامة الناس مصونة، وتخالف املواثيق الدولية التي 
تنص على احترام حقوق العمالة وعدم امتهان كرامتهم 

او احتجازهم دون وجود مبررات االحتجاز.
  وتساءلت احملامية الصباح كيف يستصدر الكفيل 
بالغ تغيب من التحقيقات ضد العامل رغم ان االخير 
سبقه في تقدمي شــــكواه العمالية ثم يفاجأ العامل 
بعد ذلك باستدعائه من قبل اجلنح اخلاصة بادارة 
التحقيقات واحتجازه في زنزانة ومنعه من استعمال 
هاتفه النقال او االتصال بأسرته او بالعالم اخلارجي 
الراغامه على مغادرة البالد ومن ثم حرمانه من نيل 

حقوقه وكأنه متهم في قضية 
امن دولــــة رغــــم ان جرميته 
الوحيدة هي مطالبته بحقوقه 
العمالية وجواز سفره احملتجز 
لدى كفيله، فما الفائدة اذن من 
اذا  العمالية  تقدميه للشكوى 
كانت هذه نهايته؟ وتساءلت 
احملامية فوزية الصباح قائلة: 
هــــل هناك ضوابط وشــــروط 
محددة لدى قسم اجلنح اخلاصة 
حول احتجاز املقيم الذي لديه 
منازعة عمالية مع كفيله امام 
ادارات عمل الشؤون او احملاكم 
ولم تنته هذه املنازعة، وما مدد 
احتجاز املقيم العامــــل، وملاذا يتم احتجازه احيانا 
رغم انطباق شروط التحويل عليه، وكيف يطالب 
بحقوقه بصفته الطرف الضعيف ويحضر جلسات 
حتقيق الشؤون واحملاكم اذا قررت االدارة احتجازه 
دون وجه حق وما املدة التي متنحها االدارة للمقيم 
عند قيامها احيانا باخالء سبيله بكفالة حتى يعدل 
وضعه، وهل اخالء ســــبيله اســــتثناء من االصل، 
وملاذا تقوم االدارة بعد خروج املقيم بكفالة من ادارة 
التحقيقات باستدعائه واحتجازه مجددا، وملاذا تصر 
االدارة على احتجاز العامل اذا ثبت لديها من االوراق 
ان كفيلــــه يحتجز جواز ســــفره وانه قد رفع ضده 

دعوى مستعجلة السترداد جواز سفره. 

 الشيخة فوزية الصباح 
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