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دعا رئيس مجلس ادارة 
النقاب���ة العام���ة للبنوك 
منصور عاشور املواطنني 
واملقيم���ني العامل���ني في 
القطاع االهلي الى االطالع 
بكثير م���ن التأني والفهم 
الصحيح ملا جاء به قانون 
العمل االهلي اجلديد الذي 
مت اقراره مؤخرا في املداولة 

الثانية في مجلس االمة.
واكد ان ه���ذه الدعوة 
تأتي على خلفية ما تضمنه 
القانون االهلي اجلديد من 
نصوص وم���واد معدلة 

ومستحدثة تعطي املوظفني والعاملني في 
القطاع االهلي الكثير من احلقوق واملميزات 
التي كان���وا حتى وقت قري���ب محرومني 

منها.
وعلى م���ا كان مقرا � على حد تعبيره � 
القطاع احلكومي  للموظفني والعاملني في 
متمنيا منه���م الدخول على صفحة النقابة 
www.uokb.com االطالع على اهم بنود املواد 
التي متت اضافتها في قانون العمل اجلديد 
والتي كان للنقابة العامة للبنوك دور فاعل 

ومؤثر في صياغة اقرار العديد منها.
وقال ان جهل املوظف���ني والعاملني في 
القطاع االهلي مبا استجد على مواد ونصوص 
القانون قد يحرمهم الكثير من تلك احلقوق 
واملمي���زات التي أقرت له���م بفضل النقابة 
واجلهد املشترك الذي أبدته بعض اجلهات 
الرسمية والنيابية واالهلية املخلصة لقوى 
العم���ل الوطنية والوافدة في مؤسس���ات 

وشركات القطاع االهلي.
واش���ار الى ان اصداء ردود الفعل حول 
مجمل ما جاء به القانون في املداولة الثانية 
والتي قامت النقابة برصدها أواًل بأول كشفت 
بكل وضوح عن مدى سطحية تلك االصداء 
وما في البعض منها م���ن مبالغات اعطى 
اصحابها لنفسهم فضل االجناز بكل ما جاء 
به القانون من اضافات ومكتسبات بغرض 

الظهور االعالمي وحتقيق 
املكاسب االنتخابية النيابية 
والنقابية على حساب من 
عمل بصم���ت وبكل جهد 
وج���د والت���زام إلخراج 
ه���ذا القان���ون بالصورة 
الت���ي جاء بها  االيجابية 
خدمة لشريحة املوظفني 
والعاملني في القطاع االهلي 
ولسمعة الكويت في احملافل 
االقليمية والدولية، الفتا 
في ذلك الى ان ادعاء بعض 
االوساط النقابية والعمالية 
مبا كان لهم من فضل ودور 
مبا جاء به القانون من مكتسبات وظيفية 
وعمالية للعاملني في القطاع االهلي هو في 
حقيقة االم���ر ادعاء مبطن وباطل باالمكان 
كشفه واالس���تدالل عليه بكل وضوح من 
خالل ما كانت تشهد سلسلة اجتماعات جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل في 
مجلس االمة وما قدم لها ولوزارة الشؤون 
من دراس���ات ومقترحات قانونية وعلمية 
مدروس���ة بش���كل صحيح فيها الكثير من 
الش���مولية والتفاصيل ح���ول ما يجب ان 
يتضمنه القانون من مواد تصب في مجملها 
في صالح قوى العمل االهلي وليس كتلك 
املطالبات السطحية التي كان يدفع بها بكل 
قوة اصحاب تلك االدعاءات ممن لم يشغلهم 
في كل ما جاء به القانون غير مواصلة التربع 
النقابية االحتادية  املناصب  على كرس���ي 
والعمالية ضاربني عرض احلائط مبا كان 
عليه القانون السابق من مآخذ وما هو موجود 
ايضا من مطالب نقابي���ة تدعو لالنصاف 
العدالة بوجود  واملس���اواة وحتقيق مبدأ 
عدد من االحتادات النقابية والعمالية التي 
متثل شريحة من العاملني في جهات العمل 
التي ميثلونها أس���وة مبا هو عليه الوضع 
النقابي في العديد من دول العالم املتقدم وما 
هو موجود في لوائح ونظم عمل مؤسسات 

ومنظمات العمل الدولية.

خالل افتتاح المؤتمر األول حول األسرة والعولمة فرص وتحديات

العفاسي: ال تصعيد بين السلطتين.. وقانون العمل يعالج اإلشكاالت 
استقطاع رواتب العمالة من المؤسسات الحكومية قبل صرفها للشركات

منصور عاشور
على بث الطمأنينة وتبقى األسرة 
مؤسس���ة للتدريب األولي على 
حتمل املسؤوليات وابراز الطاقات 
ومصدرا خلل���ق أجيال ناضجة 
وواعية تنهض بنفسها نحو بناء 
مجتمع متكامل. وأوضح ان املؤمتر 
سيناقش من خالل األوراق املقدمة 
التغيرات االقتصادية واألمناط 
االستهالكية وأثرها على استقرار 
الثقافية  األس���رة والتأثي���رات 
العابرة للقارات ومدى انعكاسها 
على حتوالت األسرة، كما سيتم 
بحث فرص وحتديات الفضائيات 
واإلعالم وما هي الصور الذهنية 
التي باتت تكونها وتنعكس على 
بيئة األسرة وسيكون للتشريعات 
والقوان���ني جانب من جلس���ات 
املؤمتر، متمنية ان يخلص املؤمتر 
الى توصيات عملية يتم نشرها 
ومتابعتها لدى جهات االختصاص 
في الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي. ومن جانبها أش���ارت 
النائبة د.سلوى اجلسار الى ان 
البعض يعيد عدم الترابط األسري 
ال���ى العومل���ة والتكنولوجيا أو 
اإلعالم في حني ان املعول األساسي 
هو قيام وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بتبني مش���روع وطني 
لتأكيد مفهوم األس���رة والقيمة 
االجتماعية واحلضارية خاصة 
اننا في مجتمع إسالمي محافظ.

التنمية األسرية ولعل من املفيد في 
هذا املؤمتر الهام الذي يأتي في هذه 
املرحلة الزمنية من مراحل نهضة 
أمتنا العربية، ان نقوم مبراجعة 
هذه اجلهود والتشديد على مواطن 
القوة والنجاح واستبعاد مواطن 
اخللل والضعف واإلخفاق، والبد 
في هذا السياق من ابراز عوامل 
حتقيق التنمية األسرية الناجحة 
لتفعيل ه���ذه العوامل وتقويتها 
في سبيل حتقيق تنمية أسرية 

متوازنة.
ومن جانبها قالت مديرة ادارة 
تنمية املجتمع في وزارة الشؤون 
االجتماعية شيخة العدواني اننا 
في االدارة آلينا على أنفس���نا ان 
نول���ي جل اهتمامن���ا ورعايتنا 
لألس���رة وذلك بدع���م ترابطها 
وتعزيز عالقاتها واحلفاظ عليها 
ألنها كيان املجتمع وعنوان وحدته، 
وبالرغم مما تتعرض له األسرة 
من حتدي���ات قد تنال أحيانا من 

مكانتها وتنتقص من قيمتها.

كلمة اللجنة المنظمة

واضاف���ت: لق���د أدركنا دور 
األسرة ووظيفتها فهي احملضن 
الفطري  األول لتحقيق اإلشباع 
للحاجات اجلسدية والعاطفية، 
وهي التي تلبي املطالب الروحية 
وتعزز األمان النفس���ي وتساعد 

التنمية األسرية. وأضاف، ومبا 
ان األس���رة تضطلع مبسؤولية 
التربية والتكوين والتثقيف فإنه 
ينبغي ان توفر لها احلماية من 
املجتمع والدولة على حد سواء، 
الفتا الى ان اإلسالم اهتم باألسرة 
أميا اهتمام، الفتا الى ان الدستور 
الكويتي نص في مادته التاسعة 
على ان األس���رة أساس املجتمع 
الدي���ن واألخالق وحب  قوامها 
القان���ون كيانها  الوطن يحفظ 
ويقوي أواصره���ا ويحمي في 

ظلها األمومة والطفولة.
ودعا العفاسي الوفود املشاركة 
ال���ى ض���رورة إدراك املخاط���ر 
والدعوات الت���ي تتبناها بعض 
اجله���ات اخلارجية املش���بوهة 
التي تدعو ال���ى تقويض دعائم 
األسرة من خالل التنفير من الزواج 
وس���لب والية اآلباء عن األبناء 
وإلغاء قوام���ة الرجل عن املرأة، 
وضرورة التمسك بثوابتنا وقيمنا 
العربية واإلس���المية األصيلة. 
وبني ان الكويت تولي لألس���رة 
اهتماما خاصا من خالل ما تقدمه 
من دعم ومس���اعدات في جميع 
التيس���ير عليها  األوقات بهدف 
واتاحة املجال لها لرعاية أبنائها 
على نهج سليم، مشيدا باجلهود 
التي تبذلها  األصيلة واملخلصة 
بعض األقطار العربية في مجال 

بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د. محمد العفاسي التعاون 
املشترك بني احلكومة ومجلس 
األمة وقال في تصريح صحافي 
افتتاح مؤمتر »األس���رة  خالل 
والعوملة – ف���رص وحتديات« 
ممثال سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملم���د انني ال 
أرى أي تصعيد بني السلطتني 
ولكن هناك أولويات لكل منهما 
فاحلكوم���ة لديه���ا أولوياتها 
واملجلس لديه أولوياته، ونحن 
نس���عى الى التوفيق بينهما ملا 

فيه صالح البلد.
وفيما يخ���ص قطاع العمل 
ق���ال ان إقرار قانون العمل كان 
حلما واحلمد هلل قد حتقق وهو 
كفي���ل مبعاجلة جميع القضايا 
واملشاكل التي كان يعاني منها 
سوق العمل خالل الفترة املاضية، 
وهو يكف���ل تنظيم العالقة بني 
أصحاب األعمال والعمال وفق 
أسس جديدة، كما انه يتضمن 
إنشاء هيئة مستقلة لقطاع العمل 
بجميع إداراته لها مديرها العام 
وهي ستش���كل نقلة نوعية في 

عالقات سوق العمل.
وحول تأخر بعض الشركات 
في تسديد رواتب عمالتها قال 
العفاسي صحيح ان هناك بعض 
الش���ركات تتأخر في تس���ديد 
روات���ب عمالته���ا اال انن���ا في 
الوزارة عاجلنا املوضوع وحاليا 
أعطينا أوامر بأن يتم استقطاع 
رواتب العمالة من املؤسس���ات 
احلكومي���ة قبل ان يتم صرفها 
الى الش���ركات وبذلك نكون قد 
قضينا على أساس املشكلة، علما 
ان ال���وزارة منذ فترة لم تتلق 
أي شكوى عمالية بشأن تأخير 
العفاسي  الرواتب هذا واعتبر 
في كلمة ألقاها ان األس���رة هي 
اللبنة األولى والركيزة األساسية 
التي يبنى عليها املجتمع، وان 
الواج���ب يدعونا ال���ى تكثيف 
العمل االجتماعي وبذل اجلهود 
اإليجابي���ة املش���تركة عب���ر 
املؤسسات االجتماعية والثقافية 
واالقتصادية لدعم مشروعات 

)أحمد باكير(د.محمد العفاسي ود.سلوى اجلسار والشيخة فريحة األحمد في مقدمة احلضور

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

البع���ض يكي���ل  وأضاف���ت 
االتهامات الى األسرة في حني انها 
ليست في قفص االتهام وحدها 
فهي ال تعيش في معزل عما يحيط 
بها بل حتتاج الى برامج توعية 
ووقاية ف���ي ظل حالة اخللل في 

ثقافة األجيال.
وش���ددت اجلس���ار على ان 
املجتمع مقب���ل على كارثة ما لم 
يكن هناك مشروع وطني متكامل 
ينطلق من مجلس الوزراء وتتبناه 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ال���ى عدم وج���ود برامج  الفتة 
متكاملة سواء على مستوى األسر 
أو مؤسس���ات املجتمع املدني أو 
حتى وس���ائل اإلعالم مما أوجد 
العديد من املشاكل داخل املجتمع. 
وفي نهاية حفل االفتتاح مت تكرمي 
كل من راعي احلفل سمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ووزير الشؤون د.محمد 
العفاسي ووكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
والوكيل املساعد للشؤون املالية 
واالدارية والوكيل املساعد للتنمية 
االجتماعية باإلنابة أحمد الصواغ 
والوكيل املس���اعد لقطاع العمل 
منصور املنص���ور، ثم انطلقت 
أعمال اجللس`ات التي تقام ملدة 
3 أي���ام على فترت���ني صباحية 

ومسائية.

عاشور: عدم العلم بما استجد على مواد القانون
قد يحرم موظفي القطاع األهلي الكثير من الحقوق


