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املشاركون في ندوة املرصد الكويتي وحتالف قوى 11/11 على املنصة

في ندوة لمرصد تأصيل الديموقراطية وقوى 11/11

تهديد الحكومة للمضربين استخفاف بالمواطن وحقوقه
عبدالهادي العجمي

نظم املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية بالتعاون 
مع حتالف قوى 11/11 ندوة بعنوان »دستورية القرار 328« 
شارك فيها د.فوزي اخلواري ومستشار االحتاد الوطني 
لعم����ال وموظفي الكويت عبدال����رزاق الكندري ورئيس 
املكتب القانوني لقوى 11/11 خالد اجلويس����ري ورئيس 

املرصد مطلق العبيسان.
وحتدث رئيس جمعية حماية املواطن د.فوزي اخلواري 
عن التأثير التأزميي لقرار 328 القاضي باتخاذ اإلجراءات 
القانونية جتاه العاملني في اجلهات احلكومية في حالة 
اإلضراب عن العمل، مؤكدا أن األمل كان كبيرا في احلكومة 
وفي قدرتها على انتشال الكويت من جميع مشاكلها وأنها 
قادرة على تخطي أي نوع من أنواع التأزمي ولكن لألسف 
جند كثيرا م����ن القرارات وكثيرا من األفعال التي تصدر 
من احلكومة نفسها ال تبشر بخير، ولعل القرارين 1113 
و328 يعتبران نوعا من أنواع االستخفاف باملواطن كما 
اس����تخف به توني بلير وقال ان املوظف الكويتي يعمل 

4/1 طاقة املوظف األميركي.
وأضاف أن الهدف من الندوة هو إيصال رس����الة إلى 

مجلس الوزراء بأال يقف ضد مصلحة املواطن، وأش����ار 
إلى وصف التقرير احلكوم����ي الصادر عن طريق توني 
بلير للموظفني الكويتي����ني بأنهم ضعفاء وغير قادرين 
عل����ى حتقيق دورهم في اخلطة التنموية، منوها بأن ما 

يحدث أمر مؤسف.

موافقة الوزراء

من جانبه قال مستشار االحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت عبدالرزاق الكندري انه عندما طالب النقابيون 
بكوادر في 2007 نظرا لوجود حقوق مقتصة، متت املطالبات 
عن طريق االجتماع مبسؤولني في الوزارات، ومت تشكيل 
فرق عمل في الوزارات، ومت رفع تقارير للوزراء، وكل وزير 
رفع األمر ملجلس اخلدمة املدنية، وبذلك جند أن من رفع 
الكوادر إلى اخلدمة املدنية ليس النقابات ولكن الوزراء، 
وعندما يأتي تعميم 328 ليقول ان ذلك بس����بب الضغط 
من العمال، فهذا لم يحدث، حيث اننا لم منارس ضغوطا 
على اجلهات املعنية، لكن تلك اجلهات هي التي أقرت تلك 
احلق����وق وطالبت بها، هناك 36 كادرا مت رفعها مبوافقة 
جميع الوزراء، لكن نتفاجأ بأن الوزراء عندما يجتمعون 

في املجلس يقولون نحن ضد هذه الكوادر، فكيف يكونون 
ضدها وه����م من وقع عليها وخاطب����وا ديوان ومجلس 
اخلدمة املدنية؟ النقباء مارسوا حقوقهم، واتبعوا الطرق 
الشرعية إليصال املطالبات العمالية، وعندما تأخر إقرار 
الكوادر أرسلوا مكاتبات للوزراء يسألونهم، ويناشدونهم 
بالطرق السلمية عن طريق الصحافة واإلعالم، وعندما 
وصل األمر لطريق مسدود، قام العمال باالعتصامات وهذا 
حق من حقوقهم طبق����ا لالتفاقات الدولية التي صادقت 
عليها الكويت، وما يحدث اآلن من منع النقابات من حق 
االعتصام واإلضراب هو تدخل سافر في شؤون النقابات، 
وهم يحولون النقابات بذلك إلى مكاتب سياحة وسفر ال 
غير، وهذا يهدم احلركة النقابية، هذا القرار تدخل سافر 
في اختصاصات احلركة النقابية، ولن نسكت على مصادرة 
حقوقنا، ألن غياب مبدأ العدالة في الس����لم الوظيفي هو 
أحد أسباب ما يحدث، حيث ال يوجد عدالة ومساواة في 
مختلف وزارات الدولة، فاحلكومة خلقت مشكلة تتمثل في 
تباين األجور واملرتبات، ولو كانت احلكومة تعمل بقرار 
اخلدمة املدنية املعني بدراسة الرواتب كل عامني وتناسبها 

مع الغالء املعيشي ملا وصلنا لهذا املنحدر.

لقطة جماعية للسفراء واملشاركني في االحتفال بيوم الشجرة

.. والسفير اللبناني د.بسام النعماني وغدير الصقعبي يتشاركان في الزرع .. والسفير األردني يساهم في غرس شتلة السفيرة األميركية ديبورا جونز تشارك في زرع شتلة

الصقعبي: هدفنا الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والتلوث في الكويت

السفراء غرسوا 22 شتلة زيتون في حديقة الصداقة والسالم بالشويخ
)غرب القرين( لتزويد مناطق 
الكويت بالنخل النسيجي املثمر 
لتتم زراعته بالطرق والشوارع 

الرئيسية في الكويت.
الهيئة  ان  واضاف ع����وض 
تتع����اون مع جمي����ع اجلهات 
سواء احلكومية أو النفع العام 
لتعزيز دور ه����ذه اجلهات في 
عملية التخضير واحملافظة على 
الزراعات التجميلية واحلدائق 

في الكويت.
موضحا ان هذا املش����روع 
س����يكون على مراح����ل بهدف 
الكويت  مش����اركة اجلميع في 
في عملي����ة الزراعة واحملافظة 

عليها.
الى انه في  واش����ار عوض 
املرحلة املقبلة سيتم التنسيق 
مع املنظمة للتنسيق مع اجلهات 
احلكومية لعمل يوم مفتوح لهم، 
اضافة الى مشروع تعاون بني 
الهيئة ومجموعة من الش����باب 
الكويتي القائم على مش����روع 
امللي����ون س����درة لزراعتها في 
الكويت وعلى  مختلف مناطق 

مراحل خالل الفترة املقبلة.

التوجه  ان  وأوضح عوض 
الع����ام لدى الهيئ����ة هو زراعة 
الطرق الرئيسية ومتت زراعة 
طريق املطار ب� 10 آالف نخلة.

كم����ا ان����ه مت����ت زراعة 45 
الش����هداء  نخلة في مش����روع 

السمكية والتوجه العام للدولة 
بجعل الكويت مسطحات خضراء 
ألن هذا االنطباع يجب ان يكون 
متواف����را لدى جمي����ع طبقات 
املجتمع الكويتي للمشاركة في 

التشجير ونظافة احلدائق.

وب����دوره، قال مدي����ر ادارة 
العالقات العامة للهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية شاكر 
عوض ان اهمية املشروع تأتي 
العامة  الهيئة  من مدى حرص 
لش����ؤون الزراع����ة والث����روة 

الهيئة العامة للزراعة والثروة 
الس����مكية من خ����الل التعاون 
املش����ترك مع منظم����ة الطاقة 
املتجددة لنش����ر الوعي البيئي 
باملجتمع الكويتي لزيادة الرقعة 

اخلضراء.

في هذا االحتفال من خالل غرس 
شتالت الزيتون، وذلك كمشاركة 
في احلد من التلوث العاملي الذي 
أصب����ح مصب اهتم����ام العالم 

بأسره.
وأش����ادت الصقعبي بدور 

بأهمية التش����جير من الناحية 
اجلمالية وم����ن اجل احملافظة 

على البيئة.
انه  الى  واشارت الصقعبي 
الدعوات للس����فراء  مت توجيه 
املعتمدين في الكويت للمشاركة 

ندى أبونصر
أوضحت رئيس����ة املنظمة 
الدولية للطاقة املتجددة )األمم 
املتحدة( ورئيس املكتب االقليمي 
في الكويت غدير الصقعبي ان 
اله����دف من هذا املش����روع هو 
احملافظة على احلدائق وتعزيز 
دور االعالم للحث على الزراعات 
التجميلية. ودور التشجير في 
احلد من انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون والتلوث في الكويت.

واضافت ان هذا اليوم يشكل 
االنطالقة االولى الحتفال املنظمة 
الدولية للطاقة املتجددة بالتعاون 
مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية لغرس 22 
شتلة زيتون في حديقة الصداقة 
والسالم في الشويخ. جاء ذلك 
احتفاال مبناسبة عيد الشجرة 
العامل����ي بحضور حش����د من 

السفراء.
وزادت ان ه����ذه االنطالق����ة 
ستكون على مدار العام وسيكون 
هناك زيارات ميدانية على املدارس 
لتوعية افراد املجتمع املقيم على 
ارض الكويت وباالخص الطلبة 

الهولي: »المرشدات« تبنت رسالة المحبة 
وريع المهرجان سيعود لألعمال الخيرية

رندى مرعي
اعلنت رئيسة جمعية املرشدات الكويتية هند الهولي ان االحتفال 
مبئوية تأسيس حركة املرشدات عامليا ستستمر على مدى 3 سنوات 
متتالية، مؤكدة ان اجلمعية قد تبنت رسالة احملبة واخلير والعطاء 
على مدى 100 عام وحتت ش����عار »نحن والعالم نحتفل« وذكرت ان 
ريع املهرجان سيعود الى االعمال واجلهات اخليرية ومن ضمنها ذوو 
االعاقات اخلاصة ومرضى الس����رطان ومرضى التوحد وكذلك أولياء 
أمور املعاقني. كالم الهولي جاء خ����الل املهرجان الذي اقامته جمعية 
املرشدات الكويتية في مقرها مساء امس االول برعاية الشيخ دعيج 
اخلليفة الصباح، وقد اعلنت اجلمعية عن مس����ابقة لتصميم الشعار 
املئوي حلركة املرشدات عبر موقع »الفيس بوك« والتي شهدت عددا 

كبيرا من املشاركني، ما يعكس صدى ايجابيا للمسابقة.
وخالل املهرجان مت االعالن عن فوز عش����رة متس����ابقني كما ضم 
املهرج����ان فقرات فنية ومتثيلية وش����عرية قدمتها مدارس العاصمة 
التعليمية والتعليم اخلاص والتربية اخلاصة، كما عرضت املرشدات 
قيم ومبادئ واهداف اجلمعية التي أساسها التفاني والتعاون والتسامح 
والصداق����ة والعطاء وحتت ظل القانون والوفاء بالوعد والعهد. وقد 
حص����ل الفائزون باملراتب الثالث األولى عل����ى مبالغ نقدية وهم كل 
من حسن محمد حس����ن 200 دوالر، زينب حسني 150 دوالرا، نشوة 
كمال مصطفى 100 دوالر، وحاز اصحاب املراتب األخرى على جوائز 
عينية. كما اقامت اجلمعية خالل املهرجان سوقا متنقال لبعض السلع 
والبضائع من مأكوالت وألعاب وحتف بهدف جمع التبرعات وتفعيل 

دور اجلمعية وحتقيق اهدافها االرشادية.

)أنور الكندري(هند الهولي والشيخ دعيج اخلليفة


