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العفاسي للوكالء المساعدين: تذليل الصعاب في إنجاز المعامالت بـ »الشؤون«

»الشؤون«: ضم عضوين للجنة الفنية لإلشراف على اإلنشاءات في التعاونيات

شيخة الغانم: نرفض نعت المتسللين بـ »الكويتيين البدون«

عقد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاسي 
اجتماعا موسعا مع وكيل الوزارة 
محمد الكندري والوكالء املساعدين 

بالوزارة.
وفي بداية االجتماع رحب الوزير 
باحلضور متمنيا للجميع التوفيق، 
مشيرا الى اهمية دور الوزارة في 
املجتمع وتش����عب اخلدمات التي 
تقدمه����ا للمواطنني واملقيمني في 
جميع املجاالت وعالقاتها املباشرة 
بقطاعات عريضة من املراجعني 
واملس����تفيدين من اخلدمات التي 

تقدمها الوزارة. 
واكد ضرورة اتباع سياس����ة 
الباب املفتوح للمواطنني والعمل 
بقدر املستطاع على حل املشاكل 
التي يواجهونها واملساهمة بشكل 
مباشر في تذليل اي صعوبات قد 
تواجههم في اجناز معامالتهم لدى 
الوزارة مطالبا بتنفيذ برنامج عمل 
احلكومة طبقا للبرنامج املعتمد 

خالله اجلميع بعدم التساوي بني 
املتقاعس ع����ن اداء عمله والذي 
يؤدي عمله بكل اخالص، ومكافأة 
وتقدير هذه النوعية من املوظفني 

حتى يكونوا مثاال يحتذى به. 
كما اوعز الى القياديني بالوزارة 
وخاصة ف����ي قطاع����ات الرعاية 
االجتماعية باملزيد من اخلدمات 
املقدم����ة ال����ى ذوي االحتياجات 
اخلاصة وتنوع تل����ك اخلدمات 
وخاصة االيتام وكبار السن. وفي 
ختام االجتماع متنى الوزير من 
الوكالء التأكيد على التحلي بروح 
الفريق الواحد والتعاون وتضافر 
جهود جميع االدارات والقطاعات 
بالوزارة الن النجاح والتوفيق في 
العمل ال يتحقق اال بتضافر اجلهود 
والعمل بني����ة مخلصة ملصلحة 
املواطنني والوطن ورفعة ش����أنه 
وحتقيق ما ينتظره اجلميع من 
اجنازات تضاف الى سجل اجنازات 

الوزارة.

الوكالء  الوزير  املجتمع، وطالب 
بض����رورة تطبيق مب����دأ الثواب 
والعقاب على اجلميع دون استثناء 
وتطبيقه بالشكل الذي يشعر من 

واهداف القطاع التابع له ميدانيا 
وعدم االكتفاء بالتقارير املرفوعة 
اليه كتابي����ا وتطوير العمل مبا 
يتوافق ويتواكب واملستجدات في 

وف����ي مواعي����ده احملددة س����لفا 
ف����ي افضل صورة،  للخروج به 
مشيرة الى ضرورة ان يقوم كل 
قيادي بال����وزارة مبتابعة اعمال 

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي قرارا بشأن ضم عضوين 
الى تشكيل اللجنة الفنية لإلشراف على 
أعمال اإلنشاءات والتجهيزات التي تقوم 
به���ا اجلمعيات التعاوني���ة تضمن ضم 
كال من: وائل س���وادي عبدالرزاق شهاب 
وأنور احمد االنصاري الى تشكيل اللجنة 
الفنية لالش���راف على اعمال االنشاءات 
والتجهيزات التي تق���وم بها اجلمعيات 
التعاونية واملشكلة بالقرار الوزاري رقم 

85 لسنة 2005.
كم���ا أصدر قرارا وزاريا بإلغاء القرار 
الوزاري رقم 272 لسنة 2006 جاء فيه: مادة 

أولى: يلغى القرار الوزاري رقم 2006/272 
املؤرخ 2006/11/1 فيم���ا تضمنه من حل 
الزراعية  الوف���رة  إدارة جمعية  مجلس 

التعاونية وما ترتب عليه من آثار.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخ صدوره وعلى جهات االختصاص 
تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر 

باجلريدة الرسمية.
وتضم���ن القرار الثال���ث: مادة أولى: 
تسجيل تراخيص ممارسة النشاط الصادر 
للمس���تثمرين باملنطقة التجارية احلرة 
لدى إدارات العمل املختصة وفتح ملفات 

استخدام لهم.

مادة ثانية: استثناء من احكام املادة 
1 من الق���رار الوزاري رق���م 2006/160: 
يج���وز ان يكون املف���وض بالتوقيع من 
غير الكويتيني بشأن املستثمرين األجانب 

التابعني للمنطقة التجارية احلرة.
مادة ثالثة: يتم اعتماد توقيع املستثمرين 
داخل املنطقة التجارية احلرة والتصديق 

عليه من الهيئة العامة للصناعة.
مادة رابع���ة: حتدد العمال���ة املقدرة 
للتراخيص املذكورة من قبل الهيئة العامة 

للصناعة.
مادة خامس���ة: يضاف الى االنش���طة 
املنصوص عليها بالق���رار الوزاري رقم 

2001/136 تراخيص االستثمار العائد الى 
املنطقة التجارية احلرة.

أذونات  مادة سادسة: يحظر حتويل 
عمل العمالة املس���تدمية بتصاريح عمل 
لدى املنطقة التجارية احلرة لدى أصحاب 
عمل آخرين ويس���تثنى من ذلك العمالة 
املتعاقدة محليا التي يجوز حتويلها طبقا 
للش���روط الواردة بالقرار الوزاري رقم 

.2001/135
مادة سابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية وعلى 
املختصني تنفيذه والعمل مبا جاء فيه كل 

فيما يخصه.

من أمد هذه االزمة التي عانت 
منها الكويت طويال، موضحة 
انه ق���د آن االوان حلس���مها، 
الكويت  داعية ان يحفظ اهلل 
أميرا وحكومة وشعبا من كل 

مكروه.
وفي النهاية خلصت الناشطة 
السياسية شيخة الغامن الى انه 
االول���ى بهذه اللجان ان تدافع 
عن الكويت وليس عن خارقي 
القانون الذين انتهكوا سيادة 
الكويت وتسللوا الى اراضيها، 
وبعد ذلك يطالبون بحقوقهم 
املزعومة، مشددة على وجوب 
عدم تدخل جلان حقوق االنسان 

في مثل هذا االمر.
واوضحت اننا ال نريد منهم 
اال عدم التدخل في نس���يجنا 
الكويتية  الوطني وحلمتن���ا 
الت���ي نعتز به���ا، معتبرة ان 
هذا االمر ش���أن داخلي بحت 
يتعلق بسيادة الكويت وأمنها 
واستقرارها، مؤكدة ان هؤالء 
املتسللني يهددون هذا االستقرار 

ويخترقون أمنها وسالمها.

مثل هذا التعبير، مردفة بالقول: 
هناك فقط في بالدي العظيمة 
كويتيون بالتأسيس مادة اولى 
وكويتيون قد منحوا اجلنسية 
ويطلق عليهم »متجنسون«، 
مؤكدة انه ال يوجد على االطالق 

»كويتيون بدون«.
واضافت ان القانون الكويتي 
نفسه حتدث عن جرمية دخول 
البالد عن طريق التس���لل من 
خ���الل منافذ بري���ة وبحرية 
وجوية، وهو ما ينطبق على 
فئة البدون الذين دخلوا البالد 
خلسة وأقاموا فيها دون اذن أو 
تصريح من السلطات املعنية، 
الفتة الى ان القانون قد وضع 
عقوبة على هؤالء املتسللني، 
متس���ائلة: هل يصح بعد ذلك 
كل���ه ان يطل���ق عليهم عبارة 

»كويتيون بدون«؟!
وأكدت الغ���امن ان احللول 
االنسانية ال تسهم مطلقا في 
حل هذه القضية، محذرة من 
تضارب االقوال واآلراء بحجة 
الدوافع االنسانية التي تطيل 

اجلور في هذه القضية.
وأش���ارت الغ���امن الى انه 
قد هاله���ا بالفعل ما قرأته في 
احدى الصحف على لسان احدى 
االخوات التي استخدمت عبارة 
»قضاي���ا الكويتيني البدون«، 
مستغربة من ورود مثل تلك 
العبارة، موضح���ة ان جميع 
الكويتية مجتمعة  القوان���ني 
وعلى رأس���ها »أب���و القوانني 
الدستور الكويتي« لم يرد فيها 

الوقت  الغامن في  وانتقدت 
نفس���ه تدخل جل���ان حقوق 
االنس���ان في بعض االحيان 
في امور متس س���يادة الدول 
وش���ؤونها الداخلي���ة التي ال 
ينبغي له���ا التدخل فيها بأي 

شكل من االشكال.
واكدت ان ما اقترفه املتسللون 
حينما عمدوا الى تشويه صورة 
الكويت في احملاف���ل الدولية 
وامام جلان حقوق االنس���ان، 
حدا بهذه اللجان الى التدخل في 
امور سيادية كويتية ال يحق 
لها اصال اخلوض فيها، علما 
ان هؤالء املتسللني يختلفون 
متاما ع���ن املعارضني في اي 
دولة تتدخل »حقوق االنسان« 
فيها، معتبرة ان املعارضني في 
اي بلد يعدون من نسيج هذا 
البلد يس���تظلون مبظلته، اما 
هؤالء فال نعلم من أين نبتوا، 
اال انهم يعلمون جيدا بالدهم 
االصلية التي نزحوا منها، مما 
أوقع الكويت في حرج بالغ امام 
املجتم���ع الدولي ووقع عليها 

الناشطة السياسية  ثمنت 
شيخة الغامن الدور الذي تقوم 
به جلان حقوق االنسان ودورها 
القضايا  البارز ف���ي خدم���ة 
االنسانية في كل بقاع االرض، 
الفتة ال���ى انها تق���وم بجهد 
كبير م���ن اجل خدمة القضايا 
االنسانية اذا ما تعرضت الى 
ادانتها  الظلم واجلور، مثمنة 
للعدوان االسرائيلي على غزة، 
موضح���ة ان هناك اغلبية في 
الكونغرس االميركي قد رفضت 
تقرير غولدس���تون بنس���بة 
بلغ���ت 344 صوتا مقابل 36، 
اضافة الى وجود 30 ممتنعني 
عن التصويت، مستغربة هذا 
الكونغرس  املوقف من قب���ل 
اميركا  ان  االميركي، خاص���ة 
تعم���ل جاهدة على ترس���يخ 
الدميوقراطية ونش���رها في 
العالم أجمع، مدللة على ذلك 
بح���رب حترير الع���راق التي 
تزعمتها الواليات املتحدة من 
اجل القضاء على الديكتاتورية 

وترسيخ الدميوقراطية.

د.محمد العفاسي خالل اجتماعه مع وكيل الشؤون والوكالء املساعدين

شيخة الغامن

نقابة اإلطفاء تطالب بسرعة ترميم 
مركز إطفاء المطار الدولي

دعت لزيادة بدل الطعام

»الزراعة« استضافت فريقًا لتقييم أداء المختبرات

صرح أمني السر العام لنقابة العاملني باالدارة 
العامة لالطفاء احمد العجمي بعد مقابلته نائب 
املدير العام لش����ؤون املكافحة العميد يوس����ف 
االنصاري بأنه طالب بسرعة ترميم مركز اطفاء 
املطار الدولي، حيث ان العمل توقف به منذ اكثر 
من سبع سنوات بس����بب املقاول. مما نتج عنه 
سكن الضباط واالفراد في شاليهات، كل هذه املدة 
دون حتريك أي ساكن في هذا املكان احليوي الذي 

يعتبر واجهة الكويت احلضارية.
وق����ال العجمي ان نائب املدير العام اكد له ان 
مناقصة املركز ستتم خالل اسبوعني، وان العمل 
سيعود مببنى املركز خالل شهرين على اقصى 
تقدي����ر يتم خاللهما رفع مع����دات املقاول القدمي 

وتسلم املقاول اجلديد للموقع.
وكان العجمي قد قام مبقابلة نائب املدير العام 
للشؤون املالية واالدارية العقيد خالد التركيت 
للمطالبة بزيادة بدل الطعام لرجال االطفاء، حيث 
ان الب����دل احلالي 20 دينارا مبل����غ ضئيل جدا، 
كما طالب بالسماح ببيع رصيد االجازات أسوة 
بالعس����كريني باللجنة الرباعية والتي أصبحنا 
جزءا ال يتجزأ منها، وكذلك تطبيقا لقرار اخلدمة 
املدنية رقم 2003/137 واملعدل للقرار رقم 86/32 
واخلاص مبساواة رجال االطفاء بنظرائهم بوزارة 

الداخلية.
وصرح العجمي بأن نائب املدير العام للشؤون 
املالية واالدارية وعده بدراسة املوضوع ومخاطبة 

اخلدمة املدنية إلصدار قرار بهذا الشأن.
وفي النهاية تقدم العجمي بالش����كر اجلزيل 
لقيادات االدارة العامة لالطفاء على تعاونهم مع 
النقابة في مطالبها العادلة التي تهدف الى رفع 

مستوى رجال االطفاء واالرتقاء بهم.

استضافت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية فريقا من 
اخلبراء واملختصني باملنظمة العاملية 
للصحة احليوانية OIE وقال شاكر 
عوض مدي���ر ادارة العالقات العامة 
بالهيئة ان هذه الزيارة تأتي في اطار 
االستعانة بخبرات املنظمات لتحديث 
وتطوير اخلدمات البيطرية بالكويت 

لتواك���ب احدث النظ���م والتقنيات 
العاملية.

واضاف عوض ان هذه اخلطوة 
جاءت اس���تكماال ملهمة الفريق التي 
كان قد بدأها في عام 2007 بناء على 
أداء املختبرات  الهيئة لتقييم  طلب 
البيطرية مبنطقة أمغرة، وذلك بهدف 
التي من  وضع اخلطط والبرام���ج 

شأنها االرتقاء مبستوى االداء متهيدا 
العتبارها م���ن املختبرات املرجعية 
لدول مجل���س التعاون، خاصة انه 
قد مت خالل اجتماعات جلنة الثروة 
العامة مبجلس  احليوانية باالمانة 
العربية  ل���دول اخللي���ج  التعاون 
االتف���اق على انش���اء مركز لالنذار 

املبكر بالكويت.

شلبي: افتتاح شبرة سوق الصليبية قريبًا
أفاد مدير ادارة االرشاد الزراعي بالهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس����مكية م.غامن املسند بأنه في اطار 
املوسم الثقافي احلالي، نظمت الهيئة محاضرة من ضمن 
برنامج احملاضرات التثقيفي����ة للعام 2010/2009 حتت 
عنوان اهمية التس����ويق الزراعي اجليد ودوره في رفع 

قيمة االنتاج الزراعي.
وحاضر فيها من ادارة التس����ويق واالستثمار كل من 
اس����ماعيل الصديقي مراقب التس����ويق وعبداهلل البذال 
رئيس قسم االسواق العامة ود.احمد شلبي اختصاصي 

اقتصاد.
واشار الصديقي الى جتربة الكويت في تسويق املنتجات 
الزراعية النباتية، ذاكرا ان الهيئة قد خصصت الشبرتني 
3 و4 بس����وق الشويخ لالحتاد الكويتي للمزارعني، وان 
الشبرة 3 للبسطات والشبرة رقم 4 للبيع كسوق مركزي، 
وايضا للداللة على املنتج احمللي، وكذلك خصصت الهيئة 
شبرة رقم 5 لشركة املنتجات الزراعية الغذائية، وكذلك 
املوقع بني الش����برتني 4 و5 الحتاد اجلمعيات التعاونية 

االنتاجية.
وأشار عبداهلل البذال الى وجود مشروع دراسة حديثة 
لتطوير وحتديث نظم التسويق الزراعي من خالل برنامج 
عمل احلكومة، وستكون مدة التنفيذ على مدى ثالث سنوات، 

اضافة الى اهداف مشروع دراسة وتطوير وحتديث نظم 
التس����ويق الزراعي، فذكر املساهمة في تطوير وحتديث 
نظم التس����ويق للمنتج الزراعي وحتسني كفاءة اجلهاز 
التسويقي وزيادة الكفاءة التسويقية والعمل على حتسني 
مواصفات املنتج الكويتي، وكذلك العمل على ابرام اتفاقيات 
جديدة أو تفعيل االتفاقي����ات القائمة مع الدول املتقدمة 
في مجال تس����ويق املنتجات الزراعية وتوفير نظام آلي 
متكامل للمعلومات الزراعية يساهم في وضع السياسات 

الزراعية والتسويقية.
وبدوره، حتدث احمد ش����لبي عن املع����ارف العلمية 
لعملية التسويق الزراعي وأهميته في رفع كفاءة التسويق 
احمللي حلصول املزارعني على اكبر ربح ممكن من انتاجهم 
الزراعي، كما اش����ار الى عدة س����لبيات لنظام التسويق 
احلالي ومنها االهتمام بالكمية املسوقة اكثر من النوعية 
وحصول املس����وقني على اكبر هامش تسويقي، وكذلك 
منافسة املنتجات املستوردة للمنتجات احمللية، وحتدث 
عن االستراتيجية املستقبلية لتطوير النظام التسويقي 

في الكويت.
وذكر انه قريبا سيتم افتتاح شبرة سوق الصليبية، 
وذل����ك لرفع كفاءة املنتج احمللي عن طريق املس����احات 

الشاسعة املتوافرة بها للتبريد والتخزين والعرض.


