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البعيجان: »التجارة« الجهة الوحيدة المعنية باألسعار

 وفد عراقي يصل إلى الكويت قريبًا
إلنهاء الملفات العالقة

عبداهلل البعيجان

أحمد عقلة العنزي

بعض التجار وان االسعار احمللية 
ال تعكس التغيرات احلالية في 
االس����عار العاملية، قائال: سبق 
ان اش����رت في اكثر من حديث 
صحافي الى دور وزارة التجارة 
والصناعة بهذا اخلصوص وان 
عليه����ا ان تتحلى بالش����جاعة 
وتخطر املواطنني باحلقيقة كاملة، 
فلها من االجه����زة التي متكنها 
م����ن معرفة حقيق����ة التغيرات 
العاملي����ة في االس����عار، فلديها 
شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية وهي تستورد كل السلع 
الغذائية االساسية التي تقدمها 
البطاقة  للمواطنني من خ����الل 
التموينية، وبالتالي فهي على 
دراية تامة ملعرفة حقيقة االسعار 
العاملية واملتغي����رات املتجددة 

عليها دائما.

اعلن األمني العام ملجلس الوزراء العراقي علي 
الع���الق عن قرب توجه وفود عراقية الى الكويت 
الجراء حوارات بشأن امللفات العالقة بني اجلانبني 
فيما اك���د ان وزارة اخلارجي���ة العراقية قطعت 
اشواطا كبيرة في صدد اخراج العراق من الفصل 

السابع.
وقال العالق في تصريح له امس ان وفودا رسمية 
ستتوجه الى الكويت الجراء حوارات تتعلق بحل 
امللفات العالقة مع اجلانب الكويتي كالتعويضات 
واملفقودين الكويتيني والديون املترتبة على العراق 

واالرشيف االميري وغيرها من امللفات.
واضاف ان تفهم اجلانب الكويتي جتاه العراق 
غير موحد السيما ان بعض الشخصيات السياسية 
هن���اك ترغب في دعم توجه العراق النهاء امللفات 
العالقة في حني يصر البعض اآلخر على التشدد 

في مواقفهم.
واشار الى ان احلكومة ركزت على ضرورة ارسال 
وفود عراقية للتوصل ال���ى صيغ تفاهم ترضي 
اجلانبني، مؤك���دا ان وزارة اخلارجية قطعت من 
جانبها اشواطا كبيرة الخراج العراق من الفصل 

السابع وتتابع بجدية هذا االمر اذ مت حسم الكثير 
من امللف���ات مع مجلس االمن الدول���ي اال انه اكد 
ان واحدة من القضاي���ا التي بقيت معلقة ترتبط 
بامللف الكويتي.. مش���يرا الى أن انشغال اجلانب 
العراقي باالنتخابات النيابية ادى الى تأخر حسم 
ه���ذا امللف متوقعا ان يتم تفعيله من جديد خالل 

االيام القليلة املقبلة.
وفيما يتعلق بش���أن اللجان املشكلة لترسيم 
احلدود م���ع دول اجلوار اوض���ح العالق ان هذه 
اللجان مت تشكيلها منذ مدة ليست بالقليلة لكنها 
اصطدمت ببعض املعوقات الفنية عند عملها على 
االرض اذ تطلبت تقدمي الدعم اللوجستي كتوفير 
االم���وال واآلليات ومت التأكيد على ضرورة تلبية 
هذه االحتياجات عبر مفاحتة وزارة املالية لتوفير 

التخصيصات املالية لهذه اللجان.
ولفت الى ان جناح عملية ترسيم احلدود املشتركة 
يتوقف على مدى توافر االرادة السياسية بني هذه 
الدول ولذلك فإن العراق يعمل باجتاهني االول فني 
واآلخر التباحث مع دول اجلوار الجناح هذه العملية 

مؤكدا حصول تطور ايجابي بهذا الشأن.

االصي����ل في ذل����ك، وان وزارة 
الشؤون ليس لها اي اختصاص 
في ذلك. وحتدث رئيس االحتاد 
عبداهلل البعيجان عن قيام بعض 
التعاونيني بالتحدث عن جشع 

ادارة االحتاد  عقد مجل����س 
الكويتي لتجار ومصنعي املواد 
الغذائية اجتماعه االول لعام 2010 

ملناقشة جدول االعمال.
وبعد مناقشة مستفيضة، اقر 
ادارة االحتاد باالجماع  مجلس 
التقرير االداري لالحتاد عن عام 
2009 واحلساب اخلتامي لالحتاد 
عن عام 2009، كما دعا اجلمعية 
العمومية لالحتاد يوم االثنني 5 
ابريل املقبل مبقر االحتاد بغرفة 

جتارة وصناعة الكويت.
وتساءل بعض االعضاء عما 
تناولته بعض الصحف احمللية 
عن عودة جلنة االسعار باحتاد 
اجلمعيات التعاونية، حيث قال 
البعيجان: املوضوع هو في االصل 
من اختص����اص وزارة التجارة 
والصناعة وهي صاحبة احلق 

االدارية املسؤولية لعدم اكتراثه 
أو  وقلة اهتمام���ه باملوظفني 
بدالتهم، حيث ال يكلف نفسه 
عناء استحداث بدل أو عالوة 
لهم ألن���ه ال يهمه أمرهم، فهو 
ف���ي مكتب وثي���ر مكيف وال 
يح���س بع���ذاب املداومني في 
املناطق املكش���وفة والبعيدة 
واخلط���رة واالراضي املغطاة 
بالزيت وبني عوادم السيارات 
وأمتع���ة املس���افرين واملواد 
الكيماوية حتى جاءت الدراسة 
من ديوان املوظفني املسؤول 
عن اق���رار الب���دالت لقناعته 
باستحقاقهم لبدل العدوى اال 
ان مدير الش���ؤون االدارية لم 
يقم مبتابعة ذلك، فماذا ينتظر 

بعد ذلك؟
واكد ان اعمال ادارة اجلمارك 
تتميز بالتخصصية وهي السور 
الواقي حلماية وطننا وأهلنا، 
اال ان مدير الش���ؤون االدارية 
الديوان  تقاعس عن مخاطبة 
لزيادة ب���دل الطريق للمراكز 

احلدودية.
وفي ختام تصريحه طالب 
أمني السر العام للنقابة احمد 
العن���زي وزي���ر املالي���ة بان 
يفعل صالحياته ويطبق مواد 
الدستور الذي أقسم على العمل 
ب���ه وتعليمات س���مو رئيس 
مجلس ال���وزراء الذي ينادي 
باالصالح، وانه ال مكان ملتجاوز 
أو مخط���ئ بينن���ا مهما عال 
منصبه، وهو يرى ويتحسس 
شكاوى املوظفني وبان يقوم 
برفع الظلم ويخلع املتس���بب 
فيه فقد بلغ السيل الزبى من 
تصرفات مدير الشؤون االدارية 
وحتى ال نص���ل الى نقطة ال 

حتمد عقباها.

الفادح الذي يتعرض له املوظفون 
الالزمة  وس���نتخذ االج���راءات 
لتعرية كل متجاوز على القانون 
حتى يكون عبرة ملن تسول له 
نفسه جتاهل املوظفني واالساءة 

لهم.
وكش���ف العنزي عن وجود 
تدي���ن  مس���تندات ووثائ���ق 
الش���ؤون االدارية فضال  مدير 
ع���ن تصرفاته املثي���رة للجدل 
وتقصيره املتعمد بعدم متابعة 
بدالت املوظفني ولم يكلف نفسه 
مخاطب���ة ديوان اخلدمة املدنية 
ثاني���ة ملتابعة ب���دالت موظفي 
مركز جمارك الساملي والعبدلي 
والنويصيب أسوة مبوظفي مركز 
خباري العوازم ومركز أم املرادم 
رغم انهم يتساوون جميعا في 
الطريق واألجواء  حتمل مشقة 
املناخي���ة والظ���روف احمليطة 
بالعمل وموقعه رغم ان النقابة 
طالبت بالبدالت جلميع املراكز.

وحت���دث العن���زي عن عدم 
قدرة مدير الشؤون االدارية على 
االس���تدالل عن الهدف املقصود 
واملعنى املراد من القوانني والنظم 
وثبت ذل���ك لدينا عندما لم يقم 
بتطبيق القرار رقم 7 لسنة 2001 
اال بع���د ثالث س���نوات تقريبا 
وضياع مبالغ بآالف الدنانير على 
املوظفني، مؤكدا ان النقابة سترفع 
األمر الى القضاء الكويتي العادل، 
وأش���ار الى ان مدير الش���ؤون 
االدارية يتحمل مسؤولية األخطاء 
الواقعة على املوظفني بعدم تفعيل 
املادة الثانية م���ن قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 37 لسنة 2006 
بشأن الترقية باالختيار مما أضاع 
فرص الترقي على العديد منهم 
خاصة ان معظم موظفي اجلمارك 
حاصلون على دورات تدريبية 

مجلس اخلدمة املدنية رقمي 8 و55 
وايضا في ذلك مخالفة للدستور 
الذي ضمن وكفل راتب املوظف 
التزام���ات اجتماعية  ألن عليه 
وأسرية خلطأ لم يقترفه وان ذلك 
سيوقع االدارة في حرج وقضايا 
شائكة وس���تكلف الدولة مبالغ 
طائلة ستدفعها من املال العام، 
متسائال هل يرضى وزير املالية 
بأن يعيش ابناء الكويت في هذا 
الوضع، وهل يقبل هدر املال العام 
بسبب هذه التجاوزات، وأكد أن 
مدير الشؤون االدارية ال يلتزم 
بأنظمة الدوام، وكأن االدارة ملك 
له، فهو يحضر الساعة الثانية 
عشرة ظهرا ولدينا الدليل القاطع 
على ذلك، اي يداوم ساعتني فقط، 
متسائال من هو حتى يبقى على 
هذا احلال، وهل يجوز ان تبقى 
ادارة حساسة مثل اجلمارك دون 
مدير شؤون ادارية طيلة اليوم، 
وهل تنجز أعمالها في ساعتني، أال 
يوجد من يحاسبه، أليست هناك 
سلطة أعلى منه، وما دوافع بقائه 
في منصبه بعد هذه املخالفات، 
يا معالي الوزير ملاذا الس���كوت 
على ذلك وهل ننتظر املزيد من 
التجاوزات؟ اننا نريد منك قرارا 

مبستوى املسؤولية.
ورأى ان ه���ذا املدير مارس 
جبروت���ه ووقف ض���د أى قرار 
مينح املوظفني بدال حيث بذل كل 
جهده لرفض صرف بدل الشاشة 
للمفتشني واملدققني اجلمركيني 
رغ���م موافقة دي���وان املوظفني 
على اس���تحقاقهم واستثنائهم 
من شاغلي باقي الوظائف بكتابه 
رقم 210 بتاريخ 2009/4/28 عند 
تطبيق القرار 28 لس���نة 2006 

بشأن بدل الشاشة.
وحمل العنزي مدير الشؤون 

ش���ن أمني السر العام لنقابة 
العاملني باإلدارة العامة للجمارك 
أحمد عقلة العنزي هجوما على 
مدير الشؤون االدارية في االدارة 
العامة للجمارك، مؤكدا انه ضرب 
بالقوانني عرض احلائط وجتاوز 
اللوائح والنظم على نحو سافر، 
وأضاف العنزي ان مدير الشؤون 
االدارية شذ عن سلوك الطريق 

القومي.
وقال العنزي في بيان صحافي 
ان مدير االدارة تنكر لش���جاعة 
رج���ال اجلم���ارك وتقاعس عن 
تطبيق القوانني والقرارات التي 
اياه  صدرت لصاحله���م محمال 
مسؤولية خلق ازمة مبستوى 
كارثة في االدارة بتس���تره على 
من يثير املشكالت ويرفع سقف 
اخلالفات مبمارس���ات س���يئة 

وأسلوب خاطئ.
وأش���ار الى ان مدير االدارة 
كان واليزال س���ببا مباشرا في 
مشكالت االدارة لدوره في االبقاء 
على من تنوء نفسه بحمل احلقد 
والكراهية واحلسد، متسائال: كيف 
لن���ا ان نثق مبن ال يؤمتن على 
حقوق املوظفني التي كفلها لهم 

الدستور؟
االدارة اصبح  وأكد ان مدير 
عبئ���ا على املوظف���ني واالدارة، 
مشيرا الى ان كل الدالئل املوثقة 
تؤكد تقصيره الواضح واخطاءه 
املتكررة وتسفيهه لآلراء وتعطيله 

للقوانني.
ولفت الى ان النقابة سبق ان 
نبهت مدير الشؤون االدارية الى 
اخطائه املتكررة ودوره في اثارة 
التأزمي من دون جدوى وبالتالي 
لم يكن على مستوى املسؤولية، 
مؤكدا ان النقابة لن تقف مكتوفة 
األيدي أم���ام هذا العبث والظلم 

وق���د أدى ذلك الى خس���ارتهم 
املادية وضي���اع حقوقهم طيلة 
مدة خدمته���م بترتيب األقدمية 
وفي ذلك اجحاف بحقوقهم التي 
يتحمل هو مسؤوليتها القانونية 
واالدارية واملالية نتيجة جهله.

واعتبر العن���زي ان قرارات 
املدير فاسدة في ظل عدم حرصه 
على حقوق املوظفني املالية حيث 
مضى على بدل اللجان ما يقارب 
ثالث س���نوات والتزال حبيسة 
أدراجه مخالفا بذلك القرار رقم 
1 لس���نة 1983 اذ لو كان له فيها 
نصيب او مصلحة ألمر بصرفها 

بسرعة.
وأك���د العنزي مخالفة املدير 
لدساتير العمل وقوانينها ورفضه 
الدائم وع���دم تنفيذه توجيهات 
وتعليمات مدير عام االدارة العامة 
للجمارك وهي مخالفة تستوجب 
املس���اءلة االداري���ة والقانونية 
وتوقيع العقوب���ة عليه، اال ان 
حياء أمني فاضل املدرس منعه من 
رفع االمر الى اجلهات املختصة، 
فضال عن تعسفه الواضح، حيث 
أوقف رواتب املوظفني وهم على 
رأس أعمالهم مخالفا بذلك قراري 

العنزي: سنلجأ إلى القضاء إن لم يقر البدل لموظفي السالمي 
والعبدلي والنويصيب أسوة بـ »خباري العوازم« و»أم المرادم«

نقابة الجمارك تطالب بإقالة مدير الشؤون اإلدارية بـ»الجمارك«
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 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
�أبــوعامـــر

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

تقدم : 1- عــادل يو�ســف ال�سمايل 

               2- �سالح يعقوب احلمي�سي                

               3- نادية غلوم عبا�س ندوم ) كويتيو اجلن�سية( 

اأ�سحاب �سركة /ريفل للمعدات واآليات املواد الزراعية /ذ.م.م. 

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة:  ف�سخ عقد ال�سركة نهائيًا.

ع�سر  خم�سة  خال  املذكورة  لاإدارة  يتقدم  اأن  اعرتا�س  له  ممن  يرجى 

املديونية  �سند  الإعان باعرتا�س خطي مرفقًا به  ن�سر  تاريخ  يومًا من 

واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

اإعــــــــــان


