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نظم مكتب املجموعة للمحاماة صباح أمس جلسة 
حوارية حول قانون العمل في القطاع األهلي اجلديد، 
أكد خاللها احملاض����رون ان القانون محاولة جادة 
إلعطاء العامل مزيدا من الضمانات واحلريات كونه 

تطرق إلى معاجلة مشاكل القانون القدمي.
أكد احملامي وس����مي الوس����مي وجود حتركات 
فاعلة من جانب النواب خالل السنوات ال� 5 املاضية 
تهدف إلى تعديل مجموعة م����ن القوانني الصادرة 
منذ ستينيات القرن املاضي، كونها في حاجة ماسة 
للتعدي����ل والتطوير، معتب����را ان قانون العمل في 
القطاع األهلي اجلديد محاولة جادة إلعطاء العامل 
مزي����دا من الضمانات واحلري����ات كونه تطرق إلى 

معاجلة مشاكل القانون القدمي.
وقال الوس����مي خالل اجللسة »ان عدم التطبيق 

الفعلي للقانون حتى اآلن يثير العديد من التس����اؤالت التي ليس لها 
أجوب����ة قاطعة كون ان القانون يتطرق إلى اللوائح الداخلية املختص 
بإصدارها وزير الش����ؤون االجتماعية والعم����ل، والتي لم تصدر إلى 
اليوم«، مش����يرا إلى أن قانون العمل القدمي الذي طبق قرابة 35 سنة 
ماضية ظهرت عليه الكثير من املثالب والعيوب، وصدرت فيه أحكام 
مختلفة، ووصلت بعض الدعاوى ضده إلى احملكمة الدس����تورية في 

الدفع بعدم دستورية بعض املواد التي تضمنها.

الخطأ والخطيئة

وذكر الوس����مي أن قانون العمل اجلديد رقم 6 لسنة 2010 الذي مت 
إق����راره بعد عرضه على جلان عدة هو اجتهاد من قبل أعضاء مجلس 
األمة ووزارة الشؤون، مبشاركة أصحاب األعمال والشركات اخلاصة 
وغرفة جتارة وصناعة الكويت واالحتاد العام لعمال الكويت، مشيرا 
إل����ى أن القانون مادام يطرح للنقاش للم����رة األولى ولم يعرض أمام 
احملاكم فإنه سيثير العديد من عالمات االستفهام، متسائال: هل أعطى 
القانون مميزات إضافية للعامل أم جاء بنظرية تفرض سوء النية في 

أصحاب األعمال؟
وتطرق الوسمي إلحدى مواد القانون القدمي اخلاصة بسقوط حق 
العامل بعد مضي سنة برفع دعوى ضد صاحب العمل للحصول على 
مس����تحقاته، معتبرا ان هذه املادة كانت ومازالت مجحفة بحق العامل 

خاصة ان السواد األعظم من العمال ليسوا على دراية 
بالقانون، وان كانت هناك قاعدة قانونية تقول: »إن 
اجلهل بالقوانني ال يعتد به«، معربا عن أسفه لعدم 

معاجلة هذه املادة في القانون اجلديد.
وأضاف: »ان القانون عالج اخلطأ بخطيئة وعلق 
املوضوع بنفس مدة الس����نة، م����ع إضافة فقرة من 
القانون املدني تقضي بأنه حال إنكار صاحب العمل 
ملستحقات العامل يجوز للعامل توجيه اليمني احلاسمة 
له، السيما مع وجود تناقضات في موضوع فصل 

العامل«.

مميزات للنساء

بدوره، قال املستش����ار محمد عزت: »ان قانون 
العمل اجلديد أعطى مميزات عدة للنساء متثلت في 
املادة 2 التي تقضي بعدم تش����غيل النساء ليال باستثناء املستشفيات 
واملصح����ات ودور العالج األهلية، الس����يما أعطت مميزات للعامل في 
عقد العمل التي متثلت في امل����ادة 31 من القانون التي تقضي بأنه إذا 
كان عقد العمل محدد املدة واس����تمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء 
مدت����ه دون جتديد اعتبر مجددا ملدة مماثلة، إضافة إلى اجلزاءات التي 
وردت في املادة 37 التي تقضي بأنه ال يجوز توقيع جزاء على العامل 
إال بعد إبالغه«.وتطرق عزت إلى املادة رقم 41 بشأن انتهاء عقد العمل 
ومكافأة نهاية اخلدمة التي تقضي بأن لصاحب العمل أن يفصل العامل 
دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب األفعال التي ذكرتها املادة، 
مش����يرا إلى أن املادة أعطت احلق للعام����ل املفصول بالطعن في قرار 
الفصل أمام الدائرة العمالية املختصة وإن ثبت تعسف صاحب العمل 
في فصل العامل استحق األخير مكافأة نهاية اخلدمة، وتطرق إلى املادة 
42 بش����أن االنقطاع عن العمل واملادة 44 التي تقضي بأنه ان كان عقد 
العمل غير محدد املدة جاز لكل من الطرفني إنهاؤه بعد إخطار الطرف 
اآلخر قبل االنتهاء ب� 3 أشهر على األقل للعمال املعينني بأجر شهري، 

وشهر على األقل للعمال اآلخرين.
وأض����اف عزت »أن القانون نص ف����ي املواد 64 و65 و67 و68 على 
ساعات العمل التي حددها القانون بأقل من 8 ساعات متواصلة يوميا 
واإلجازات الرس����مية للعامل التي زادها القان����ون 5 أيام عن القانون 

القدمي، واإلجازات مدفوعة األجر«.

»المجموعة للمحاماة« نّظم حلقة نقاشية عن القانون ومزاياه

أكد خالل تكريمه وزراء الدولة السابقين أنه فوجئ بعمل جبار قاموا بهخالل مؤتمر صحافي عن »المرأة ونهضة األمة« برعاية سمو ولي العهد

الوسمي: قانون العمل الجديد محاولة
إلعطاء العامل مزيدًا من الضمانات والحريات

الفالح: اإلسالم هو أول من رفع قدر المرأة 
وجعل لها مكانة عالية ومتميزة في المجتمع

البصيري: هناك قصور في التسويق لخطة التنمية

طموحات الفتيات والنظر في مس���اهمات 
املرأة واالس���تفادة من التجارب البارزة في 

حقل النهضة.
وأضافت املطيري أن من بني األهداف أيضا 
ربط العمل النسائي في العالم والتعرف على 
املعوقات والعمل على تنمية أواصر التعاون 
املشترك وإبراز دور إدارة الدراسات اإلسالمية 
بالوزارة كمؤسسة تنموية ومساهمتها في 
نهضة البلد وكذلك اخلروج مبشاريع عملية 
تس���اهم في حتقيق نهض���ة املرأة وتعزيز 
دورها في املجتمعات، عالوة على بيان دور 
املرأة وعالقته بدور الرجل في مجاالت العمل 
النهضوي. وفي تصريح للصحافيني قال مدير 
الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف  إدارة 
والشؤون اإلسالمية محمد العمر ان مؤمتر 
دور املرأة في النهضة يش���كل عمال إبداعيا 
تقوم به اإلدارة حتت رعاية كرمية من سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، إضافة الى 
انه يش���كل نقلة نوعية وإبداعية ملوظفات 
إدارة الدراسات اإلسالمية، معربا عن امله 

بأن يأتي املؤمتر بثمراته احلقيقية.
وأوضح العمر ان هناك مشاركة كبيرة من 
أكثر من 25 دولة خليجية وعربية وإسالمية 
واجنبية، مشيرا الى ان املشاركات ستشمل 

تقدمي أوراق عمل.

وشدد د.الفالح على اهمية توحيد اجلهود 
ملواجهة متغيرات العصر ومعالجة أثارها على 

األجيال واحتواء املظاهر املستحدثة. 
وأش���ار د.الفالح إلى أن املؤمتر يسعى 
إلى نش���ر الدعوة التنموية وما حتمله من 
تنوع في األفكار والعمل بني أطياف املهتمات 
بتكامل يدرك من خالله هموم الواقع ويتم 
التجاوز فيه عن النظرة الضيقة إلى الشمولية 
واالس���تفادة من جتارب وخبرات اآلخرين 
مما يحقق التنمية املنش���ودة ويس���هم في 
تفعيل دور املرأة في صناعة جيل النهضة 

املنتظر.
من جهتها قالت رئيسة اللجنة اإلعالمية 
للمؤمتر موضي العميري ان للمرأة دورا فاعال 
وفق ما جاء بكتاب اهلل عز وجل مبينة ان 
املؤمتر يأتي برسالة كاملة ونهضة متكاملة 

وشاملة لعمل املرأة.
وأك���دت على أهمية ال���دور الذي تلعبه 
املرأة املسلمة من خالل اجلمعيات النسائية، 
إضافة الى دورها الدعوي والتوعوي، من 
جهتها عددت رئيس���ة اللجنة التحضيرية 
هدى املطي���ري أهداف مؤمتر الدراس���ات: 
األول امل���رأة ونهض���ة األمم إليجاد أرضية 
فكرية ثقافية شرعية مشتركة جتمع العمل 
النسائي التنموي في العالم، إضافة إلى رعاية 

أسامة أبوالسعود
أكد وكي���ل وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح أهمية الدور الذي 
تلعبه املرأة في تنمية املجتمع، مشيرا إلى 
أن اإلسالم هو أول من رفع قدر املرأة وجعل 

لها مكانة عالية ومتميزة في املجتمع.
جاء ذلك ف���ي الكلمة التي ألقاها الوكيل 
الفالح خالل املؤمتر الصحافي الذي دعت اليه 
الوزارة صباح امس في فندق الش���يراتون 
إللقاء الض���وء على انش���طة مؤمتر إدارة 
الدراسات اإلسالمية األول الذي سيقام حتت 
رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

ويحمل شعار »املرأة ونهضة األمة«. 
وأوضح د.الف���الح أن املرأة وهي تغزو 
مجاالت احلياة املختلف���ة لديها الكثير من 
الوعي ونرى أنها ال تقوم بشيء على حساب 
ش���يء آخر، إضافة إل���ى أن لها دورا مؤثرا 

وفعاال في مجاالت العمل املختلفة.
وكشف د.الفالح عن ان نسبة املوظفات 
في وزارة األوقاف تفوق نسبة الرجال، مؤكدا 
أن إنتاجية امل���رأة أكبر بكثير من إنتاجية 
الرجل في العمل وان املرأة العاملة هي أكثر 

استقرارا لألسرة.
وأضاف د. الفالح ان املرأة ليست نصف 
املجتمع فحس���ب بل هي املجتمع ونصفه، 
مش���يرا إلى مقولة ان وراء كل رجل عظيم 

امرأة.
وأوضح د.الفالح أن املؤمتر األول إلدارة 
الدراس���ات اإلسالمية يأتي في وقت نلمس 
فيه احلاجة لالس���تفادة من العالم احمليط 
إليجاد لغة مشتركة وتأصيل علمي للحوار 
لكي نصل إلى األهداف والرؤى مما يعطي 
القوة واألصالة للعمل التنموي النس���ائي 

املنشود.
وأكد د.الفالح أن املؤمتر يسعى ايضا إلى 
تثقيف املرأة وتوعيتها بدورها اإلصالحي 
في املجتمعات وإظهار املسؤولية امللقاة على 
عاتقها في صناع���ة نهضة األمم ومواجهة 
التحديات املعاصرة وفقا للمنهج اإلسالمي 
القائم على ميزان الوسطية واحلكمة واملوعظة 

احلسنة.

وسمي الوسمي

روضان الروضان

الروضان: إعادة النظر في بدالت ومكافآت العاملين في الحكومة
مريم بندق

كشف وزير الدولة لشؤون 
ال����وزراء روضان  مجل����س 
الروضان عن ان ديوان اخلدمة 
الى ضرورة  انته����ى  املدنية 
اعادة النظر في بعض البدالت 
املق����ررة لعدد من  واملكافآت 

الشرائح الوظيفية.
واوضح الوزير الروضان 
انه في ضوء املسح الذي اجراه 
املرتبات في  الديوان ح����ول 
اجلهاز احلكومي فقد مت ابالغنا 
بذلك، مشيرا الى ان من بني هذه 

الوظائف املرتبطة  الشرائح 
التعلي����م ووظائف  مبهن����ة 

اخلدمات التربوية.
وج����دد التأكي����د على أن 
املوضوع قي����د العرض على 
مجلس اخلدمة املدنية لتقرير 

ما يراه مناسبا.
الروضان  جاء توضي����ح 
في ال����رد املرفوع إلى رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي 
تلبية لرغبة جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية البرملانية 
في معرفة وجهة نظر ديوان 

اخلدمة املدنية حول االقتراح 
برغبة املقدم من النائب علي 
الدقباسي ونصه »إدراج امناء 
املكتبات ضمن كادر املعلم«.

ونظ����را لل����دور الكبي����ر 
الذي يقوم به أمناء املكتبات 
العاملون في املدارس احلكومية 
وانصافا لهم على اعتبار انهم 
يقومون بنف����س الدور الذي 
يؤديه املعلمون في شرح ما 
يصعب على الطلبة وحتفيزا 
لهم على اداء عملهم على أكمل 

وجه.

هذا، وتنشر »األنباء« مذكرة 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن والتي أرفقها 
الوزير الروضان في الرد على 
رئيس مجلس األمة والتي جاء 

فيها:
س����بق للدي����وان ان قام 
وزارة  اقت����راح  بدراس����ة 
التربي�����ة حول املزايا املالية 
للموظفني الكويتيني الذين ال 
يشغلون وظائف أعضاء الهيئة 
التعليمية وامنا يش����غلون 
وظائف ترتبط مبهنة التعليم 

في مجاالت التربية الكشفية 
والزهرات واملرشدات والنشاط 
املدرس����ي، وكذلك يشغلون 
وظائف اخلدمات التربوية في 
مجاالت اخلدمات االجتماعية 
والنفسية والتقنيات التربوية 
والبحوث التربوية واملناهج 
الطلبة،  واملكتبات وتسجيل 
وقد أسفرت هذه الدراسة عن 
صدور قراري مجلس اخلدمة 
املدنية رقمي 8، 9 لسنة 2003 
بشأن تقرير بدالت ومكافآت 

لهؤالء املوظفني.

أما بالنسبة لقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 2 لس����نة 
1996 املع����دل بالقرار رقم 20 
لسنة 2006 اخلاص ببدالت 
ومكافآت املعلمني )كادر املعلم( 
فيقتصر تطبيقه على شاغلي 
وظائف الهيئة التعليمية فقط، 
حيث ان هذه الوظائف مرتبطة 
مبنهج وتصحيح وامتحانات 
طوال السنة وهي تختلف في 
طبيعتها عن الوظائف املرتبطة 
التعلي����م ووظائف  مبهن����ة 
اخلدم����ات التربوية. وانتهى 

الزبن الى القول: جتدر االشارة 
الى انه في ضوء املسح الذي 
أجراه الديوان حول املرتبات 
في اجلهاز احلكومي، فقد انتهى 
الى ضرورة اعادة النظر في 
بعض البدالت واملكافآت املقررة 
الوظيفية  الشرائح  لعدد من 
ومن بينها الوظائف املرتبطة 
التعلي����م ووظائف  مبهن����ة 
التربوية، وان هذا  اخلدمات 
املوضوع هو قيد العرض على 
مجلس اخلدمة املدنية لتقرير 

ما يراه مناسبا.

أكد االنتهاء إلى ضرورة اعتماد ذلك في ضوء مسح »الديوان« للمرتبات 

)أحمد باكير(د.عادل الفالح خالل املؤمتر الصحافي

فرج ناصر
اكد وزي����ر املواصالت د.محمد 
البصيري انه من الضروري ان يرد 
اجلميل لوزراء الدولة السابقني وما 
قاموا به من خطوات جتاه التنمية 
وتطوير البلد مشيرا الى ان بداية 
انطالقه في وزارة املواصالت لم 
تكن من الصفر بل إلكمال مسيرة 
عم����ل كل منهم قائال: لقد فوجئت 
بعمل جبار وإرث كبير قد قام به 

الوزراء السابقون.
جاء ذلك في حفل تكرمي وزراء 
السابقني لشؤون مجلس  الدولة 
األمة وقياديني س����ابقني للوزارة 
من قبل وزير املواصالت د.محمد 
البصيري صباح امس في مبنى 
وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة 
بوجود كل من الوزراء الس����ابقني 
عبداله����ادي الصالح وعبدالواحد 
العوضي وش����ريدة املعوشرجي 
واحم����د باقر وبع����ض القياديني 
وال����وكالء. وب����ني ان العالقة بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
هي حديث الشارع الكويتي مشيرا 
الى ان اجلميع يحاول ان يوفق بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 

)أسامة البطراوي(الوزير البصيري متوسطا بعض املكرمني 

وذلك لالرتقاء بعملية سير العمل 
وحتسني االتصال ما بني السلطتني. 
واضاف ان هناك خطة جديدة بحكم 
مواكب����ة التنمية اال انه لألس����ف 
الش����ديد هناك قصور واضح في 
قضية التسويق خلطة التنمية لدى 
الرأي العام حتى يكون برنامج عمل 
احلكومة في اذهان جميع املهتمني 
بالش����أن العام من وزراء ونواب 

ومسؤولني في كل قطاعات الدولة 
باالضافة الى االعالميني.

التي  التنموية  وذكر أن خطة 
اقرتها احلكومة بس����يطة ولكننا 
مازلنا نس����عى الى حتقيق نظرة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد في جعل الكويت مركز مالي 

وجتاري في حلول عام 2035.
وفيما يتعلق حول دور ساعي 

البري����د وهل ه����و انتهى بوجود 
التكنولوجي����ا احلديثة ام ال بني 
البصيري أن ساعي البريد مازال 
موجودا وال ميكن االستغناء عنه 
مبينا أن اخلطة السنوية لوزارة 
املواصالت لديها رؤية بهذا الشأن 
والتي تسعى الوزارة من خالله الى 
خصخصة قطاع البريد وحتويله 

الى شركة مساهمة عامة.


