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أنور الداهومم. طالل القحطاني علي السكونيثامر السويطبدر البريوج

نقابيون: اإلضراب حق مشروع والدولة لم تعّدل الرواتب منذ سنة 77

القحطان�ي: عل���ى الحكومة ع�دم الحجر عل�ى المطالب����ة بالحقوق 
واإلضراب وس�يلة إليص�ال الصوت لغي�اب العدالة والمس�اواة وهيب�ة القانون 

التصريح�ات  ه�ذه  نش�اهد  ل�م  لم�اذا  مرف��وض..  الحكوم�ي  التهدي�د  الداه�وم: 
حكوماته�م؟ قب�ل  م�ن  وفرنس�ا  وبريطاني�ا  ألماني�ا  ف�ي  العم�ال  أض���رب  عندم�ا 

الس�كوني: الوزي�ر األق�وى ه�و ال�ذي يحص�ل عل�ى امتي�ازات موظفي�ه ف�ي الخدم�ة المدني�ة 
أم�ا الضعي�ف ف�ا يس�تطيع أن يتكل�م ف�ي مجل�س ال�وزراء أو يطالب ب�أي حقوق

البريوج: وعود المسؤولين مث�ل الس��راب ويجب االستماع ألصح����اب الم�شك�ل��ة

المتخبط�ة  الحكوم����ة  لسياس�ة  طبيع�ي  انع�كاس  اآلن  يح�دث  م�ا  الس�ويط: 

 أسامة أبو السعود
وص����ف ع����دد م����ن النقابيني 
واملهندس����ني ما اعلنته احلكومة 
م����ن اتخ����اذ اج����راءات قانونية 
ضد املضرب����ني بانها تصريحات 
ترهيبية ال ميكن استخدامها في 
بلد يتمتع باحلرية والدميوقراطية 

كالكويت.
وطالبوا احلكومة عبر »األنباء« 
بالبحث عن حلول جذرية ملشكلة 
الروات����ب املتدنية ب����دال من تلك 

كانت هناك عدالة او مس����اواة او 
هيبة للقانون او تقدير للكفاءات 
او ح����رص حقيقي على املصلحة 
العامة ملا كان لهذا االمر ان يحدث«. 
ووجه القحطاني سؤاال للحكومة 
قال فيه: كيف يكون ملجلس اخلدمة 
املدني����ة ان يعمل وينتج من غير 
اس����تقرار في اعضائه وان يوكل 
كثيرا من صالحياته واستشاراته 
الى جهة خارجية ال نعلم باجندتها 
وال نثق متام الثقة فيها وهي البنك 

التصريحات التي لن جتدي نفعا 
ولن حتل املشكلة.

في البداية اكد رئيس جمعية 
املهندس����ية الكويتي����ة م.ط����الل 
القحطان����ي انه ال ميكن للحكومة 
ان حتجر على املطالبة بحقوقنا 
عبر استخدام الوسائل املشروعة 
والقانوني����ة. وتاب����ع القحطاني 
»اق����ول للحكومة كان االجدر بكم 
ان تكون هذه اخلطوة منذ سنوات 
ولكن ما نريد ان ننبه إليه انه لو 

الدولي. واكد القحطاني اننا جميعا 
في النقابات وجمعيات النفع العام 
نحترم قرارات سمو رئيس الوزراء 
كلها بل ونش����د على يديه ولكن 
ليكن هنال����ك جدية في انهاء تلك 
املشاكل ووضع مسطرة حقيقية 
للتعامل مع جميع املطالب وتسوية 
اوضاعها بدال من ازدواجية املعايير 
املعمول بها حاليا. وتابع قائال: ال 
ميكن لعاقل ان يقول لسمو الرئيس 
ال، فنحن ال نرضى ابدا بأن تعطل 

مصالح الناس وف����ي املقابل فإن 
االضراب او االعتصام هو وسيلة 
الص����وت والتنبيه على  إليصال 
وجود املشكلة بل هو مؤشر لعدم 
تعاون املسؤولني. ووجه القحطاني 
كالمه لرئيس الوزراء قائال: تخيل 
يا سيادة الرئيس اين هم وزراؤك 
من هذه املطالبة واملشاكل والقضايا 
ومل����اذا لم يقوم����وا بدورهم على 
الوجه الكمل حلله����ا منذ البداية 
قبل ان تستفحل االمور، ولم يجد 
ابناؤك في اجلمعيات او النقابات 
من قن����اة توصل صوتهم اال هذه 
القنوات بعد ان تقطعت بهم السبل 
ونفذت جميع مساعيهم. واضاف 
القحطاني لذا كنا نأمل من س����مو 
الرئيس بعطفه وابوته ومهنيته 
ان يدفع زمالءه الوزراء في اجتاه 
ايجاد احلل االشمل سواء من خالل 
مجلس اخلدمة املدنية او مختلف 

الوزارات.

آخر الدواء

ومن جانبه، قال رئيس احتاد 
العاملني بالقط����اع احلكومي بدر 
البريوج: ان االضراب حق مشروع 
جلمي����ع العاملني وفق االتفاقيات 
وقوانني العمل الدولية مشددا على 
انه آخر الدواء. وقال البريوج كنا 
نتمنى اال نصل لالضراب ولم نصل 
اليه اال بس����بب الوعود املتكررة 
م����ن بعض املس����ؤولني التي هي 
مثل السراب حتى نصل للطريق 
املسدود بعد كثرة الوعود والعهود 
العم����ال واملوظفني  والتنازل من 
عن بعض احلقوق، ويذهبون الى 
البنك الدولي ويعودون وكلها كر 
وفر ليس اكثر. وش����دد على عدم 

وج����ود عدالة في اق����رار الكوادر 
فمثال احملقق����ون يتخرجون في 
نفس اجلامعة والكلية وزمالؤهم 
في نفس العمل في جميع وزارات 
الدولة يتقاضون رواتب مختلفة 
وهذا يحصل على كادر واخر خارج 
الكادر. واشار الى ان قضية الكوادر 
ترتبط احيانا بتغير الوزراء فأحد 
الوزراء يعد بالكادر ويأتي بعده 
وزير آخر ينسف ذلك ويعود الى 
نقطة الصفر. ومتنى البريوج من 
مجلس الوزراء ان يلتقي مع اصحاب 
الشأن انفسهم وال يستمعون إلى 
املسؤولني فقط مؤكدا ان مشكلتنا 
في ع����دم االعتراف بالتقصير من 
اي مس����ؤول وباعتقاده����م انهم 
على حق دائما وهذا غير موجود 
في الدي����ن او القان����ون او حتى 
العرف في ان املسؤول فقط على 
حق واملوظف����ني مخطئون دائما، 
فنحن بشر ولسنا معصومني من 
اخلطأ ويجب االعتراف بتقصير 
واخطاء املسؤولني وانتقاصهم من 
حقوق املوظفني من جهته وصف 
امني س����ر االحتاد الوطني لعمال 
وموظف����ي الكويت ورئيس نقابة 
ديوان اخلدمة املدنية انور الداهوم 
تصريحات احلكومة بانها »ترهيب 
للموظفني في اجلهات احلكومية، 
مؤكدا ان التصعيد احلكومي من 
خالل استخدام التصريحات التي 
يرهبون بها موظفي الدولة بدال من 

البحث عن حلول ملشاكلهم.
وتابع الداهوم قائال »هذا التهديد 
امر مرفوض من حكومة تعي وتدرك 
دور املنظمات النقابية متسائال ملاذا 
لم نشاهد هذه التصريحات عندما 
اضرب العمال في املانيا وبريطانيا 

وفرنسا من قبل حكوماتهم، وملاذا 
ال جند ه����ذا الترهيب فقط اال من 
الكويت. واضاف  ف����ي  حكومتنا 
الداهوم »فان كانوا يبحثون عن 
املس����اواة والعدالة فعليهم اقرار 
الكوادر للنقابات املستحقة وبعدها 
ستنطوي هذه امللفات التي يعتبرها 
البعض انها ملفات تأزمي بني العمال 

وارباب العمل.

مطالب عادلة

ومن ناحيته قال اخلبير الهندسي 
بإدارة اخلبراء ثامر السويط »لم 
نقدم على هذه اخلطوة اال اعتقادا 
منا بان ظلما وقع على ادارة اخلبراء 
ونعلم انه قد تتخذ ضدنا بعض 
االجراءات لكن اميانا منا ان تصل 
رسالتنا بوضوح الى اجلهات العليا 
ملعرفة مدى تقصير احلكومة جتاه 
تلك املطالب العادلة والذي متثل 
بشكل جلي بيوم 2010/3/3 وهو 
يوم هروب احلكومة عن حضور 
جلس����ة مجلس االمة املخصصة 
ملناقش����ة قانون اخلبراء. وتابع 
السويط قائال »وحرصا منا على 
مصلحة التقاضي العليا حرصنا 
على ان تصل تلك الرسالة لتعكس 
مدى القصور في القانون املعمول 
به حاليا«. مشددا على انه كان من 
االجدر مبجلس الوزراء ان يدرس 
تلك املطالب العادل����ة من خبراء 
ادارة اخلبراء وكثير من اجلهات 
احلكومية عل����ى محمل اجلد بدال 
من ان يطلق تلك التهديدات التي 
حتاول ان ترهب املوظفني لتحول 
دون الدفاع عن حقوقهم العادلة. 
واردف قائ����ال »ما يحدث االن من 
مطالبات من جهات عدة ما هو اال 

انعكاس طبيعي لسياسة احلكومة 
املتخبطة جت����اه ترتيب املميزات 
املالي����ة والروات����ب للعاملني في 
االجهزة احلكومية. ولفت السويط 
الى ان مجالس الوزراء في كل دول 
العالم عادة تزخر باملستشارين 
املالي����ني م����ن ذوي االختصاص 
واالمانة الكافية في تقدير االمور 
واال حتتاج وصاية واستشارات 

من البنك الدولي.
في السياق نفسه متنى رئيس 
نقابة العاملني باملوانئ الكويتية 
علي السكوني من مجلس الوزراء 
قبل ان يطلق ه����ذا التصريح ان 
يرجع ال����ى الوزير املختص وهو 
وزير الشؤون النه يعلم القوانني 
الدولية جي����دا. وأكد ان االتفاقية 
الدولية رقم 38 لسنة 1964 واملعدل 
في 1987 حتف����ظ جميع احلقوق 

العمالية مبا فيها حق االضراب.
العفاس����ي  الوزير  ان  وق����ال 
ذاته اثناء استقبال مسؤولني من 
الكويت  ان  اكد  الدولية  املنظمات 
حتترم جمي����ع احلقوق العمالية 
واالتفاقيات الدولية مبا فيها حق 
االضراب. وتابع الس����كوني قائال 
»نحن مع االضراب السلمي وليس 
التخريبي، فنحن نطالب بحقوقنا 
فقط الننا نش����عر ب����ان حقوقنا 
مهضومة والدولة لم تعدل الرواتب 
منذ سنة 77 مع العلم بان مجلس 
اخلدمة املدنية ليست لديه دراسة 
فالوزير االقوى هو الذي يحصل 
على امتيازات موظفيه في اخلدمة 
املدنية ام����ا الوزير الضعيف فال 
يس����تطيع ان يتكل����م في مجلس 
الوزراء او يطالب بأي حقوق في 

مجلس اخلدمة املدنية.

ردًا على ما أعلنته الحكومة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المضربين

الدكتور / حممد عبدالرحيم معروف

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

واآل معــــروف الـكــــرام

تتقدم اأ�ضـــرة

�ضركــة يونايـتـد فـري�س

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

بخال�س العزاء  و�ضادق املوا�ضاة من

�ضائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته

وي�ضكنها ف�ضيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان

والـــــدتـه

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف  فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني 

املوافق 2010/3/29م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2006/143 بيوع/1.

املرفوعة من: 1 - مرت�شى ح�شن ح�شني علي.                      2 - ليلى ح�شن ح�شني علي.

3 - �شغرى ح�شن ح�شني علي.  

1 - �شفية ح�شن ح�شني علي.                       2 - م�شطفى ح�شن ح�شني علي. �شـــــــــــــــــد: 

3 - حممود ح�شن ح�شني علي.                       4 - وكيل وزارة ال�شحة ب�شفته  

5 - وكيل وزارة الداخلية ب�شفته                           6 - عبدالعزيز اأحمد ح�شن ح�شني   )خ�شم مدخل(  

7 - عبدالر�شا اأحمد ح�شن ح�شني   )خ�شم مدخل(          8 - عبداحلميد اأحمد ح�شن ح�شني   )خ�شم مدخل(  

9 - عبداحلميد اأحمد ح�شن ح�شني   )خ�شم مدخل(    10 - �شالح اأحمد ح�شن ح�شني   )خ�شم مدخل(  

11 - عبدال�شمد اأحمد ح�شن ح�شني   )خ�شم مدخل(   12 - يا�شر اأحمد ح�شن ح�شني   )خ�شم مدخل(  

13 - عزيزة اأحمد ح�شن ح�شني   )خ�شم مدخل(              14 - فاطمة حاجية علي �شغري   )خ�شم مدخل(  

15 - اأيوب علي ح�شن بارون عن نف�شه وب�شفته وليًا  )خ�شم مدخل(  

16 - اأحمد اأيوب علي بارون  )خ�شم مدخل(                       17 - منال اأيوب علي بارون  )خ�شم مدخل(   

18 - �شريفة اأيوب علي بارون ب�شفتهم ورثة/ مع�شومة ح�شن ح�شني علي  )خ�شم مدخل(  

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة بنيد القار �صارع 74 منزل 1 ق�صيمة 67 من املخطط م/16886 وم�صاحته 506 م2 واملو�صوف بالوثيقة 

ع��دا بع�ض  والعقار غري م�صتغل حاليًا  ه��دام  بيت عربي  وع��ب��ارة عن  زاوي��ة  �صارعني  العقار يقع على   - رق��م 1965/391. 

املوؤجرين العزاب وفيه 5 غرف + حو�ض. - التكييف عادي..

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 220000 د.ك »مائتان وع�سرون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س 

ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح 

اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ث��ان��ي�ًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ث����الثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابع��ًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة 

الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته 

على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ث�ام�نًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة 

الكلية اأية م�سوؤولية.

تا�صع�ًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

           3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر 

بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

ق���ال ممثل  من جهته، 
الدولية في  العمل  منظمة 
الكويت ثاب���ت الهارون ل� 
»األنباء« تعليقا على تلك 
التصريحات واالضرابات 
املتكررة في البالد في اآلونة 
األخيرة »نحن ندعو دائما 
الى احلوار وحل املشاكل ال 
يأتي عبر أساليب التهديد 
من أي طرف كان س���واء 
أو املوظف���ون  احلكوم���ة 
ونعتق���د ان االضراب هو 
وسيلة ميكن ان يلجأ اليها 

طرفا النزاع.
الهارون: »ندعو  وتابع 

الى ان يبادر مجلس اخلدمة املدنية بسرعة 
إصدار توصيف وظيفي لكل العاملني في الدولة 
فهذا سيتيح فرصة للمؤسسات ان تتخلص 
من مسألة الكوادر التي شاعت خالل الفترة 

األخيرة«.
وأضاف قائال: »فال يعق���ل ان يكون لكل 
مؤسس���ة كادر خاص وهي حتت ظل قانون 
اخلدمة املدنية فعلى س���بيل املثال، مهندس 
يعمل في وزارة األشغال يتقاضى راتبا 750 
دينارا بينما زميله مهندس يعمل في مؤسسة 
أخرى يتقاض���ى 1500 دينار وكالهما خريج 

للجامعة نفس���ها وس���نة 
التخرج والتعيني واحدة.

وأضاف الهارون: »فهذا 
أوال في���ه إجح���اف بحق 
احدهما وهذه املس���ؤولية 
تق���ع على كاه���ل اخلدمة 
املدنية التي لم حتكم هذه 
املسألة وبالتالي أصبحت 
هناك فوضى ولألسف فإن 
الدولة حتمل���ت ومازالت 
تتحمل أعباء مالية مرهقة 
عل���ى امليزانية خاصة في 
بابها األول وله���ذا فإنني 
أناشد سمو رئيس مجلس 
الوزراء إعطاء توجيهاته 
الكرمية ملجلس اخلدمة املدنية لوضع جدول 
تفصيلي لكل املهن في القطاع احلكومي ورواتبها 

وعالواتها وكل ما يتعلق بهذا التصنيف.
وهنا يكون املخرج من الدخول في صراع 
وخالفات واضرابات ب���ني العمال ونقاباتهم 
واملؤسسات احلكومية املختلفة وهذا سيقضي 
على ازدواجية املعايير في العمل احلكومي.

وشدد في ختام تصريحاته على ان منظمة 
العمل الدولية تقف مع االضراب ولكن يكون 
آخر الدواء وآخر مالذ ومرحلة وبعد استنفاد 

كل الطرق القانونية.

ندعو للحوار أواًل وعلى مجلس الخدمة المدنية أن يبادر 
بسرعة إصدار توصيف وظيفي لكل العاملين في الدولة

ممثل »العمل الدولية« ثابت الهارون لـ »األنباء«: 

ثابت الهارون

العرادة: 12 ألف دينار يتحملها المزارع 
عن الوفاة الطبيعية للعمالة في مزرعته

دعا المزارعين إلى سرعة التسجيل في التأمين التكافلي

بشرى شعبان
أعلن رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني سعود العرادة عن 
االتفاق مع احدى شركات التأمني بشأن التأمني التكافلي اجلماعي 
وإصاب���ات العمل على العمال املش���تغلني باحليازات الزراعية 
ليغطي هذا التأمني الوفاة الطبيعية واعداد ونقل جثمان العامل 

الى وطنه االصلي.
وأكد العرادة في تصريح صحافي ان هذا التأمني سيش���مل 
إصابات العمل واملتضمنة العجز الكلي الدائم للعامل الناجت عن 
احلوادث والعج���ز اجلزئي الدائم للعامل الناجت عن احلوادث، 
على ان يكون س���عر االش���تراك 3 دنانير كويتية فقط للعامل 

الواحد سنويا.
ودعا العرادة جموع املزارع���ني مراجعة االحتاد للحصول 
ع لى النموذج اخلاص لالشتراك بعد اجراء الفحوصات الطبية 
الالزمة لتقدميه لشركة التأمني لعمل بوليصة التأمني الالزمة 

لكل عامل.
 وذلك حلماية املزارعني من بعض االحكام بسبب وفاة أحد 
العاملني وحتملهم الدية الشرعية البالغة 12 ألف دينار دومنا 
أي ذن���ب اقترفوه ما يدخل املزارع ف���ي دوامة الديون وإرهاق 
ميزانيته وتعرضه لألرق النفسي جراء تفكيره في تلك املبالغ 
والتي ال يعلم ماذا يفعل في ديون الشركات الزراعية أو البنك 
الصناعي أو الدعم املتأخر ونقصه في بعض فتراته وكذلك دعم 

الصقيع الذي لم نره حتى اآلن.
وبنينّ العرادة ان س���عي مجلس ادارة االحتاد لهذا املشروع 
ومن خالل اتفاقه مع احدى شركات التأمني املعروفة في البالد، 
خاصة بعد تكرار ح���وادث العمالة ما يتس���بب معه غرامات 
مالية لصالح العمالة الزراعية الوافدة من قبل أحكام قضائية 
من وزارة العدل نافذة التنفيذ على املزارعني الكثير منها وفاة 
طبيعية للعمالة ال ناقة وال جمل للمزارع الذي يدفع تلك الدية 

الشرعية البالغة 12 ألف دينار.


