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أسامة دياب
حتقيق����ا لالهداف الوطنية 
التي يس����عى برنام����ج اعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة الى حتقيقها 
النسب اجلديد  بتطبيق قرار 
مع اجلهات املعنية في مختلف 
الدولة واملؤسس����ات  وزارات 
احلكومية ذات الصلة بالقرار، 
دع����ا البرنامج ممث����ل وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
صالح العن����زي مراقب تنمية 
العمال����ة الوطني����ة في وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 

بهدف التنس����يق املشترك لضمان تطبيق أمثل 
لقرار النس����ب وفق االنش����طة واملهن املختلفة 
اضافة الى تذليل جميع العقبات الفنية واملهنية 
التي ق����د تواجه تطبي��ق القرار بش����كل فعلي 
ي����وم 2010/3/19 مع مختلف اجلهات احلكومية 
ذات العالقة بقرار النسب مثل جلنة املناقصات 
ووزارة املالي����ة، وادارة امالك الدولة او الهيئة 
العامة للصناعة والزراعة وقد ترأس االجتماع 
فارس العنزي مدير ادارة تخطيط القوى العاملة 

في البرنامج.
ومتت مناقشة املوضوعات اخلاصة بتطبيق 
القرار اجلديد، واتفق العنزي واحلضور على اقامة 
لقاءات ارشادية وتوعوية ملوظفي »الشؤون« ممن 

لهم عالقة بتطبيق قرار النسب 
اجلديد في الساعة التاسعة من 
صباح اليوم العداد لقاء ارشادي 
حول بيانات واهداف وأسلوب 

التعامل مع القرار اجلديد.
كما طالب ف����ارس العنزي 
بضرورة تقدمي خطة اعالمية 
للتوعي����ة بأهمية تطبيق هذا 
القرار اجلديد في مختلف وسائل 
االعالم م����ن صحافة وقنوات 

تلفزيونية فضائية.
من جانب آخر اجتمع الفريق 
املكلف لتطبيق قرار النس����ب 
اجلديد برئاسة فارس العنزي 
مع مجلس ادارة احتاد مكاتب السياحة والسفر 
ملناقش����ة املوضوع والتعرف على كيفية قيام 
االحتاد بتطبيق القرار على جميع املكاتب وتوفير 

فرص وظيفية للكويتيني.
وقد شارك في االجتماع كل من خالد احلمد 
رئيس مجلس االدارة، الفي املطيري نائب رئيس 

املجلس، احمد الفهد امني سر املجلس.
ومت ط����رح بعض االستفس����ارات في كيفية 
حساب النسبة وش����رح القرار، ومت الرد على 
جميع االستفس����ارات املقدمة منهم من فارس 
العنزي مدير ادارة تخطيط القوى العاملة وصالح 
العنزي مراقب تنمية العمالة الوطنية في وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.

الصقر: الكويت مقر دائم لمجلس العالقات العربية والدولية 

أصحاب مكاتب العمالة المنزلية: المشكلة بين الكفالء والخدم
باالس���عار، وبهذه احلالة فنظرتك 
تعتبر ربحية وجتارية وليس���ت 
العام���ة، واما  العم���ل للمصلحة 
ذكرك بأنك ستفتح مدارس بالبلدان 
املصدرة للعمالة املنزلية، فإنك لم 
تبتكر ش���يئا جدي���دا فأغلب هذه 
الدول قانونهم يفرض عليهم ذلك، 
ولكن املشكلة أنك تتعامل باستقدام 
بشر ولن تستطيع التحكم بعقولهم 
وتصرفاتهم واخالقهم مهما فعلت. 
واما ذكرك بعمل لباس موحد للخدم 
كل حسب محافظته، فنقول ال تنس 
أنك بتصريحاتك هذه تسيء لوزارتك 
ووزارتك متثل احلكومة، وبتصريحك 
هذا فأنت ستميز اخلدم مبالبسهم 
وهذا مخالف حلقوق االنسان بأن 
تكون النظرة انهم خدم ومتييزهم 
اهانة لكرامتهم واستحقار وإهانة 
لهم. واما مشروعك بافتتاح فروع 
للشركة بس���ت محافظات وإنشاء 
الش���ركة فدولتنا دولة مؤسسات 
وض���د االحت���كار. والتوجه لرفع 
التأمني من 5000 الى 20000 دينار 
على املكاتب، فالسؤال: ما السبب 
الذي من شأنه ترى فيه رفع التأمني؟ 
وما املشاكل والنسبة احلالية التي 
تواجهونها م���ع املكاتب من مبلغ 
التأم���ني 5000 دينار؟ وأما إلزامك 
املكاتب بتوفير شقة، فاجلواب جميع 
املكاتب لديها شقة إذا لم يكن أكثر، 
وذكرك لتخفيض مدة الكفالة من 6 
اشهر )180 يوما( إلى 100 يوم حني 
إنشاء الشركة، فنود ان نعرف ما 
السبب الذي ال يجعلك تنفذه حاليا 
مع املكاتب. وأما تصريحك القيام 
السفارات املصدرة  والتنسيق مع 
للعمالة بالقضاء على ظاهرة الهروب 
وجلوئهم إلى السفارة أو العمل في 
املانع  أماكن مخالفة للقانون، فما 
الذي مينع بعدم تنفيذه والقضاء 
على ه���ذه الظاه���رة اآلن؟ وملاذا 

تأجيلها الى أن تنشأ الشركة؟
الرقابة  أما احكام ومضاعف���ة 
والتفتيش على املكاتب في الوقت 
الذي ستنشأ فيه الشركة فهل هناك 
اس���باب بعدم تطبيقها بالسابق؟ 
وملاذا فقط، حني انشاء الشركة تريد 

مضاعفة الرقابة والتفتيش؟
التصريحات  وردا على بعض 
نقول: ال يجوز ل���ك التعميم على 
ان غالبي���ة اصحاب املكاتب بأنهم 
ال يلتزمون بالقوانني، فهناك ادارة 
التابعة لوزارة  املنزلي���ة  العمالة 
الداخلية، فهي املس���ؤولة ملتابعة 

اي مخالف للقانون.
أما اتهامنا باالستيالء على أموال 
املواطنني )فالبينة على من ادعى( 
أما ان املكاتب تشوه صورة البالد 
لدى منظمات حقوق االنسان فهي 
لم تتكلم عن استيائها من املكاتب 
وإمنا تكلمت ع���ن العمالة االهلية 
والكفيل السيئ فهنا عملك مبعاقبة 
الكفيل السيئ واما املكاتب فدورها 
فقط وسيط استقدام اخلادم من بلده 
للكفي���ل فقط. وأما ذكرك ان هناك 
4000 شكوى بينها استدعاء وانذار 
فحسبة هذه النسبة شعار ووسام 
على املكاتب من عدد عمالة ال تقل 
عن 600000 عامل منزلي، فمعناه 
انه اقل من 1% مشاكل املكاتب. أما 
حتميل املكاتب تكاليف ابعاد اخلدم 
واحقيتكم ف���ي اخلصم من املبلغ 
فال يجوز لكم ان تكونوا القاضي 
واجلالد في الوقت نفس���ه، فهناك 
جهات قضائية عادلة هي التي حتكم 
وعليكم التنفيذ بعد حكم القضاء. إذ 
إن 80% من املشاكل يتم حلها مباشرة 
و20% يتم حلها بالتراضي او تسفير 

اخلادم او عبر احملاكم.

املفتوحة واملغلق���ة للحفاظ على 
حقوقهم. وق���ال عبدالعزيز العلي 
وهو صاحب احد مكاتب استقدام 
العمالة املنزلية ان احد مس���ؤولي 
احدى الوزارات تقدم مبشروع انشاء 
شركة مس���اهمة الستقدام العمالة 

املنزلية لألعذار التالية:
الغالية من  رفع اس���م دولتنا 
القائمة السوداء التي وضعتنا بها 
العاملية حلقوق االنسان،  املنظمة 
حلفظ حق���وق اخلادم م���ن مأكل 
ومس���كن وتذاكر طي���ران وتأمني 
صحي. منافس���ة املكاتب احلالية 
بتخفيض اسعار االستقدام. افتتاح 
مدارس في بلدان تلك العمالة لتأهيل 
اخلدم على عادات وتقاليد وقوانني 
املجتمع الكويتي، عمل لباس موحد 
للخدم كل حسب محافظته، افتتاح 
س���تة فروع في احملافظات الست، 
املنافس���ة  املكاتب  التضييق على 
للشركة برفع التأمني من 5000 الى 
20000 دينار، التزام املكاتب بتوفير 
شقة تتوافر فيها جميع اخلدمات، 
تخفيض مدة الكفالة من 6 شهور 
إلى 100 يوم، القيام بالتنسيق مع 
السفارات املصدرة للعمالة بالقضاء 
على ظاهرة الهروب وجلوئهم إلى 
السفارة أو العمل في اماكن مخالفة 
للقانون والعمل، احكام ومضاعفة 
املكاتب  الرقابة والتفتي���ش على 
املنافس���ة للش���ركة، متسائال عن 
سبب شن مسؤول كبير في إحدى 
الوزارات هجومه على املكاتب باآلتي: 
ان اصح���اب املكات���ب ال يلتزمون 
بالقوانني، يشوهون صورة البالد 
ل���دى منظمات حقوق االنس���ان، 
املواطنني،  اموال  االس���تيالء على 
4000 ش���كوى على املكاتب خالل 
عام 2009 بينها اس���تدعاء وانذار، 
عدم حفظ حقوق العمالة املنزلية، 
اعتماده تص���ورا برفع التأمني من 
5000 ال���ى 30000 دينار، حتميل 
املكاتب تكاليف ابعاد اخلدم. احقيته 
باخلصم من مبلغ التأمني في حال 
تخلف املكتب عن الدفع، مفندا رد 
اصحاب املكاتب على ما يثار: نحن 
قبل ان نكون اصحاب مكاتب فنحن 
اصحاب تراخيص استقدام العمالة 
املنزلية ونح���ن مواطنون ونعتز 
بأننا كويتيون، وغيرتنا وحرصنا 
على بلدنا الغال���ي ال يقل حرصا 
عنك، واما املنظمة العاملية حلقوق 
االنسان فعندما تكلمت فقد انتقدت 
العمالة الوطنية التابعة للشركات 
مادة 18 ولم تتكلم عن اس���تيائها 
من مكاتب استقدام العمالة املنزلية 

مثلما تهاجمهم انت.
واما ذكرك بأنك س���تقوم على 
تخفي���ض االس���عار ع���ن مكاتب 
االس���تقدام، فبهذه لم تختلف عما 
يقوم به املكاتب حاليا من تنافس 

الكويت، وتساءل عن عدم مناقشة 
السلبيات مع مكاتب العمالة املنزلية، 
مشددا على ان القضية حتل بتعديل 
القانون ومتنى على احلكومة عدم 
اخلضوع للضغوطات والعمل على 
التي  السفارات  إقصاء دور بعض 
تقوم بتشويه صورة الكويت دوليا، 
مؤك���دا ان أصحاب مكاتب العمالة 
املنزلية سيطرقون جميع األبواب 

يراعي حقوق جميع األطراف، واعطاء 
املنزلية  العمالة  صالحيات إلدارة 
والس���ماح للمكاتب بالتحويل الى 
شركات لتطوير استقدام العمالة.

الس���باعي  أما احملامي فيصل 
ف���رأى ان جمي���ع الكويتيني ضد 
الظلم وهضم حق العمالة، مشيرا 
الى ان العمالة التي لديها مشاكل ال 
تشكل 10% من العمالة املتواجدة في 

بشرى شعبان
تداعت مجموع���ة من أصحاب 
مكات���ب العمالة املنزلية للرد على 
ما ينشر في الصحف بشأن تأسيس 
شركة مس���اهمة الستقدام العمالة 
املنزلية خالل مؤمتر صحافي استهل 
بتعليق من صاح���ب أحد املكاتب 
أسعد الدرباس الذي أعلن عن تطوع 
احملامي فيصل السباعي للدفاع عن 

حقوق أصحاب املكاتب.
وأش���ار الى ان أساس مشكلة 
العمالة املنزلية بني بعض الكفالء 
واخلدم وليس للمكاتب أي عالقة 
باملوضوع، وهي تتمحور في سوء 
املعاملة، عدم تسلم الرواتب، وتكدس 
العمالة في بعض السفارات، وتساءل 
أين مسؤولية املكاتب في ذلك؟ وهل 
احلل في إنشاء شركة أم في تفعيل 
القوانني ومنح إدارة العمالة املنزلية 
صالحيات حملاس���بة الكفيل الذي 
يس���يء معاملة العاملة املنزلية؟ 
مستغربا حتميل أصحاب املكاتب 
مسؤولية انتهاكات حقوق االنسان 
واتهامها بهذا األمر علما ان جميع 
االنتهاكات تتم بعد تس���لم الكفيل 
للعاملة. ونرى ان احلل يكون في 
إعداد قانون خاص للعمالة املنزلية 

بشرى الزين
أعلن رئي���س املجلس العربي 
العربي���ة واإلقليمية  للش���ؤون 
والدولية، وعض���و مجلس األمة 
السابق محمد الصقر، أنه مت إقرار 
القانون األساس���ي للمجلس ومت 
تغيير مسماه إلى »مجلس العالقات 
العربية والدولية«، وأشار الصقر في 
تصريح للصحافيني عقب االجتماع 
الثاني للهيئة التأسيسية للمجلس 
الذي شمل جلسات مغلقة طوال 
أمس إل���ى أن احلكومة الكويتية 
وافقت من حيث املبدأ على أن تكون 
الكويت املقر الدائم له، الفتا إلى أن 
املجلس بصدد رفع القانون لينال 
املوافقة ومن ثم العمل الفعلي به. 
هذا وسيعقد مؤمتر صحافي اليوم 
لتناول املواضيع جميعها واإلجابة 
عن أس���ئلة الصحافيني حول هذا 
املوضوع.  وكانت أعمال اجتماع 
املجلس العربي للشؤون اإلقليمية 
والدولية افتتحت في الكويت أمس  
برئاس���ة محمد الصقر. ويشارك 
ف���ي االجتماع نخب���ة من أعضاء 
الوزراء  املجل���س منهم رئي���س 
السنيورة  السابق فؤاد  اللبناني 
ورئيس مجلس األعيان األردني 
طاهر املصري ووزير اخلارجية 
املغربي األسبق محمد بن عيسى 
ووزير الثقافة اللبناني األس���بق 

غسان س���المة ورئيس اجلامعة 
االفتراضية السورية رياض داودي 
والرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني إبراهيم دبدوب ومستشار 
غرفة التجارة والصناعة الكويتية 

ماجد جم���ال الدين وعضو هيئة 
التدريس في جامعة الكويت غامن 
النج���ار. وكان املجل���س العربي 
للشؤون اإلقليمية والدولية قد عقد 
اجتماعه التأسيسي األول بالكويت 

في 30 أغسطس املاضي ومت خالله 
العربي  البرمل���ان  اختيار رئيس 
االنتقالي الس���ابق محمد الصقر 
رئيسا له. يذكر أن املجلس يضم 
األمني العام للجامعة العربية عمرو 

موسى ووزير اخلارجية املصري 
السابق أحمد ماهر ورئيس مجلس 
الوزراء العراقي األسبق إياد عالوي 
ورئيس مجلس األعيان األردني 
طاهر املصري ووزير اخلارجية 
املغربي األسبق محمد بن عيسى 
ووزير الثقافة اللبناني األس���بق 
غسان س���المة ورئيس اجلامعة 
االفتراضية السورية رياض داودي 
والرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني إبراهيم دبدوب ومستشار 
غرفة التجارة والصناعة الكويتية 
ماجد جم���ال الدين وعضو هيئة 
التدريس في جامعة الكويت غامن 

النجار.

بعد موافقة مبدئية من الحكومة.. وإقرار القانون األساسي له

سيلجأون للقانون ويطرقون جميع األبواب لرفع الظلم عنهم ويعتبرون أنه ال عالقة للمكاتب بها

صورة جماعية ألصحاب مكاتب العمالة املنزلية

صورة أرشيفية عن سباق العام املاضي

)أسامة البطراوي(إياد عالوي وطاهر املصري وفؤاد السنيورة أثناء االجتماعرئيس املجلس العربي للشؤون اإلقليمية محمد الصقر 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء لل�سادة املواطنني الكرام باأنها 

�ستقوم با�ستبدال خطوط التوزيع الرئي�سية باأخرى 

ال�����س��امل، مما  ال��ع��ب��ارة يف منطقة �سباح  ج��دي��دة داخ���ل 

�سيرتتب عليه �سعف املياه العذبة عن املناطق التالية :

�سباح ال�سامل - ال�ساملية - الرميثية - ميدان حويل - 

�سلوى - م�سرف - الطريق ال�ساحلي اأ.

2010/2/16 من ال�ساعة  ي��وم الثالثاء املوافق  وذل��ك 

ال��راب��ع��ة ف��ج��رًا ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��رًا م��ن نف�س 

اليوم.

هذا وال��وزارة ترجو من ال�سادة املواطنني الكرام 

التعاون معها للم�سلحة العامة .

و�شـــكــــراً،،،

الساير: »الوطني« ينظم سباقه السنوي الـ 16 
للمشي برعاية وزير الصحة لتعزيز الوعي الصحي

الكويت  ينظم بن���ك 
الوطن���ي اس���تعداداته 
لتنظيم سباقه السنوي 
ال���� 16 للمش���ي املزمع 
انطالق انش���طته يوم 
السبت 27 مارس املقبل 
حتت رعاية وزير الصحة 
د.هالل الساير وبالتعاون 
مع رابطة الكلى الكويتية 
وذل���ك في اط���ار حملة 
شاملة للتوعية بصحة 

الكلى.
وقال نائ���ب رئيس 
البن���ك  ادارة  مجل���س 

ورئيس جلن���ة »البنك واملجتمع« ناصر 
مساعد الساير ان قرار تنظيم سباق الوطني 
الس���نوي السادس عش���ر للمشي، الذي 
اصبح موعدا للتوعية الرياضية والصحية 
والتنافس الرياضي ينتظره اجلميع بفارغ 
الصبر، ضمن حملة شاملة للتوعية بصحة 
الكلى وسبل احملافظة عليها والسيما من 
خالل جتنب زيادة ال���وزن وعدم تناول 
األدوية الضارة بالكلى واتباع أس���اليب 
غذائية صحية لألطفال والكبار وبالتعاون 
مع رابطة الكلى الكويتية، يأتي انطالقا 

الكويت  من حرص بنك 
الوطني على املس���اهمة 
الفعالة في نشر وتعزيز 
الوعي الصحي وتشجيع 
ممارسة الرياضة كإحدى 
السبل الفعالة في مكافحة 
واحل���د م���ن الكثير من 

األمراض.
الس���اير ان  واضاف 
البرنامج املواكب لسباق 
الوطني السادس عشر 
للمشي هذا العام بالعديد 
التوعوية  من االنشطة 
الرياضي  في املجال���ني 
والصحي عالوة على االنشطة واملسابقات 
للمش���اركني من جميع الفئات العمرية، 
وقال: »ان سباق الوطني السنوي للمشي 
يش���هد اقباال جماهيريا متزايدا عاما اثر 
عام، ونحن مسرورون للغاية للنهوض 
بدورنا في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية 
والصحية واالرتقاء بها الى آفاق أوسع، 
ونتوقع هذا العام مش���اركة اعداد كبيرة 
من املتس���ابقني تفوق عدد املشاركني في 
سباق العام املاضي الذين فاق عددهم 10 

آالف متسابق«.

في إطار حملة شاملة للتوعية بصحة الكلى وينطلق 27 مارس المقبل

ناصر مساعد الساير

فارس العنزي

العنزي: تطبيق قرار النسب يوفر فرصًا 
وظيفية للكويتيين في القطاع الخاص

»األشغال«: معرض 
»الحلول واإلمكانات« 

يبرز المشاريع المتميزة
قالت وزارة األش��غال امس 
الثاني  ان مؤمتره��ا ومعرضها 
»احللول واإلمكانات« املقرر في 
ش��هر ابريل املقب��ل يهدف الى 
اس��تعراض املش��اريع املتميزة 
واملواضي��ع التي تهم العامة مبا 
يعود باملردود االيجابي لتطوير 
أعمالها. وقال عضو اللجنة املنظمة 
للمؤمتر علي الشمري ل� »كونا« 
املواضيع  الوزارة اخت��ارت  ان 
املؤمتر  احليوية لعرضها خالل 
الذي سيكون حتت رعاية سمو 
الش��يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد ملا لها أهمية خاصة 
في طرح احللول املقترحة. وشكر 
الشمري الشركات الراعية للمؤمتر 
الذي سيقام في 20 ابريل املقبل 

ويستمر 3 أيام.

اجتماعات مكثفة بين »إعادة الهيكلة« وممثلي »الشؤون« وإدارة مكاتب السياحة والسفر

عالوي: أبعاد سياسية وراء إبعاد قائمتي من االنتخابات العراقية
قال رئيس الوزراء العراقي األس��بق إياد عالوي 
إن إبعاد قائمته من االنتخابات التش��ريعية يكتسي 
أبعادا سياس��ية، وبينّ عالوي على هامش مشاركته 
ف��ي اجتم��اع املجل��س العرب��ي للش��ؤون العربية 
واإلقليمية والدولية أنه سيعقد اليوم مؤمترا لبحث 

هذا املوضوع وتبيان موقفه بش��كل واضح، مضيفا 
أن��ه قد مت توجيه كتب ف��ي هذا اخلصوص للرئيس 
العراق��ي ولرئيس ال��وزراء ولرئيس البرملان بقصد 
بحث هذه األمور والعمل على إخراج العراق من هذه 

األزمة خاصة ان موعد االنتخابات أصبح وشيكا.


