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أمين السر فالح الحداري دعا إلى حضور االعتصام غدًا للتعبير عن مدى الظلم الواقع على هذا القطاع

نقابة »الشؤون« تطالب ببدالت »العالقة« و»العمل« و»النوبة« للعاملين في دور الرعاية

إعادة فتح التراخيص وتجديدها لحرفيي الجهراء والصليبية اليوم

الرشيدي: تربية األبناء مهمة صعبة في ظل الفضاء المفتوح

دعا امين السر العام لنقابة 
العاملين بوزارة الشؤون فالح 
الحداري جميع العاملين بقطاع 
الرعاية االجتماعية الى حضور 
االعتصام والتي تنظمه النقابة 
يوم غ���د االثنين للتعبير عن 
مدى الظلم الواقع عليهم لعدم 
اقرار كادر خاص لقطاع الرعاية 
االجتماعية م���ن قبل مجلس 

الخدمة المدنية.
وأوضح الحداري ان العاملين 
في قطاع الرعاية يس���تحقون 
اقرار كادرهم وذلك نظير الجهد 
الذي يبذلونه، واستذكر الحداري 
ما قام به العاملون ابان االحتالل 
العراقي الغاشم بان قاموا بخدمة 
المعاقين ورعايتهم طوال ايام 
االحتالل في لحظة تخلى عنهم 
اق���رب الناس لهم كما كان لهم 
موقف ينم عن مدى انسانيتهم 
اثناء اضراب عمال خدمة النزيل 
والنظافة من العمالة االجنبية 
وذلك ب���ان قاموا برعاية ذوي 
االحتياج���ات الخاصة وذلك 
بالرعاي���ة والنظافة والتغذية 
والرعاي���ة الطبية خالل فترة 

 ليلى الشافعي
اكدت مديرة حضانات جمعية 
اعانة املرض����ى منى  صن����دوق 
الرشيدي ان تربية االبناء باتت 
من اعقد املهام امللقاة على عاتق 
اآلباء في هذه املرحلة التي وصفتها 
بالصعبة وخاصة في ظل الفضاء 
املفتوح وتعدد وس����ائل التلقي، 
مشيرة الى ان مما زاد االمر صعوبة 
ضغوط احلياة التي حرمت اآلباء 
من املكوث مع االبناء بسبب كثرة 

املشاغل احلياتية الضرورية.
وقالت في الكلمة التي القتها 
في احلفل اخلتامي لتخريج ازهار 
الدراس����ي  العام  احلضانات في 
احلال����ي والذي اقيم حتت رعاية 
الوطنية  الع����ام للجن����ة  االمني 
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
عبداللطيف البعيجان ان حلظات 
تخريج االبناء تعتبر من اس����عد 
حلظات احلياة الت����ي يرى فيها 
اآلباء الفرح والسعادة مرسومني 

على وجوه ابنائهم بعدما قطفوا 
ثمار عام دراسي كامل من الغرس 
التربوي واملعلومات املفيدة التي 
تعلموها ضمن االسس التربوية 
النبيلة خاصة في  واالجتماعية 
هذه املرحل����ة العمرية املهمة في 

حياة االطفال.
واضافت: لقد متكنا بحمد اهلل 
من حتقيق الكثي����ر من االهداف 
التربوية التي رصدناها في بداية 
الع����ام الدراس����ي ضمن اخلطط 
املعرفية والتعليمية في املنهج الذي 

ندرسه الطفال احلضانات واملقرر 
التعليمي الذي يرسي الكثير من 
القواعد الصحية والنفسية التي 
تسهم في بناء شخصية االطفال 

منذ الصغر.
وثمنت الرشيد الرعاية الكرمية 

لالمني العام للجنة الوطنية للتربية 
والعلوم والثقاف����ة عبداللطيف 
البعيجان وحضوره حفل التخرج 
مؤكدة ان ذلك يبني بجالء الدور 
ال����ذي تلعب����ه احلضانات  املهم 
ومس����اهمتها الفاعلة في تنشئة 

االجيال في الكويت احلبيبة.
واش����ادت الرشيدي بالدور 
الكبير الذي لعبه فريق العمل 
في احلضانات من املش����رفني 
والعاملني واملدرسات االفاضل 
الالئي بذلن قصارى جهدهن في 
تعليم االطفال وتربيتهم على 
احدث السبل التربوية احلديثة 
وكذل����ك دور اولي����اء االم����ور 
ال����ذي يعتبر رديفا  التفاعلي 
التربوي في احلضانة  للمقرر 
خاص����ة متابعتهم املس����تمرة 
للواجب����ات املنزلي����ة وتنمية 
اللغوية والفنية من  مهاراتهم 
خالل الكتابة والرسم وتشجيع 

ابنائهم على ذلك.

ننتظر زيارة محمدالصباح لقطاع الرعاية للوقوف على معاناة العاملين في القطاع 
االضراب.

الى ان  الح���داري  واش���ار 
اعتصامنا يحمل شعار اعتصامنا 
رقي ورحم���ة حيث ان جميع 
العاملين س���يعتصمون بمن 
فيهم القائمين على النزيل ولكن 
بشكل جديد يسطر معنى الرقي 
حيث يعتص���م القائمون على 
رعاية النزيل المباشرة بتعليق 
باجات، معبرين من خاللها عن 
امتعاضهم لعدم اقرار كوادرهم 
وبنفس الوقت يقومون برعاية 

النزيل.
ووج���ه الح���داري دع���وة 
الثانية لرئيس مجلس  للمرة 
الخدمة المدنية الشيخ د.محمد 
الصباح لعمل زيارة ميدانية 
لقطاع الرعاي���ة والوقف على 
م���دى المعاناة الت���ي يعانيها 
الطارد  القطاع  العاملون بهذا 

للعمالة الوطنية والكفاءات.
وحذر الحداري من انه تلمس 
العاملين  اثناء جولته عل���ى 
بقطاع الرعاية رغبة الكثير من 
الكفاءات الوطنية في االنتقال 
الى جهات اخرى فيها االمتيازات 

التي تفوق كادرهم ويجدون فيها 
ما يحقق طموحهم وامالهم.

واس���تنكر الحداري القرار 
الجائر والتعس���في رقم 625 
الصادر عن مجلس الوزراءحيث 
الديموقراطية  الى  انه ال يمت 
بأي صلة ونحن متأكدون من 
أنه لم تتم دراسة هذا القرار قبل 
صدوره، حيث انه ال يستخدم 
الجيش اال ف���ي الدفاع عن اي 
اعتداءات خارجي���ة وصدور 
القرار يعتب���ر تدخال في  هذا 

الحق���وق النقابي���ة الكويتية 
وانته���اكا لالتفاقيات الدولية 
التي وقعت عليها الكويت كما 
انه ليس من العيب التراجع عن 
هذا القرار الخاطئ ترسيخا لمبدأ 
الديموقراطية بدولتنا الحبيبة.

واختتم الحداري تصريحه باننا 
ال نقبل بأقل م���ن المقترحات 
والتي س���بق وان اشرنا اليها 
ونعي���د التأكي���د عليها مرات 

ومرات وهي كالتالي:
اوال: ب���دل عالقة مباش���رة 
بالنزالء للعاملي���ن في الدور 

االيوائية والرعاية النهارية.
ام���ا بالنس���بة للموظفين 
الكويتيين العاملين باالدارات 
النهارية  االيوائية والرعاي���ة 
لجميع المس���ميات الوظيفية 
والذي���ن لهم عالقة مباش���رة 
بالنزالء فنقترح مبلغا وقدره 

250 دينارا.
العمل بمجمع  ب���دل  ثانيا: 
دور الرعاية االجتماعية: زيادة 
العاملين ممن لديهم عالقة غير 
مباشرة بالنزالء ويعمل بمجمع 
دور الرعاية االجتماعية والدور 

التابعة له خارجيا، للكويتيين 
نقترح ان تكون 100 دينارا وغير 

كويتي 50 دينارا.
ثالث���ا: بدل نوب���ة يصرف 
بدل النوبة للعاملين في الدور 
االيوائي���ة والذي���ن يعملون 
خالل الفت���رة الليلية والعطل 
الرس���مية وهم: مدي���ر ادارة، 
المراقب���ون، مش���رفو الدور، 
الفنيون،  العاملون  والنواب، 
والذين يتطلب وجودهم خالل 
الفترة الليلية والعطل الرسمية 
ونقترح مبلغا وقدره 200 دينار 
الوظيفية،  المسميات  بجميع 
ونقترح مبلغا وقدره 80 دينارا 
للعاملين غير الكويتيين بدل 
نوبة، رابعا: بدل عالقة مباشرة 
بالنزالء ل���الدارات التي ليس 
ايوائية، وبالنسبة  لديها دور 
للموظفين الكويتيين العاملين 
باالدارات التي ليس لديها نزالء 
ايوائيون ولهم عالقة مباشرة 
بالن���زالء لجميع المس���ميات 
الوظيفية نقت���رح مبلغ 200 
دينار والموظف غير الكويتي 

مبلغ 100 دينار.

»الزراعة«: تطور ملموس بخدمات الصحة الحيوانية
أصدرت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية تقريرها 
السنوي حول اعمال قطاع الثروة 
احليوانية والذي تضمن استعراضا 
الجنازات القطاع خالل عام 2009.
العالقات  وقال بيان صادر ع����ن 
العام����ة بالهيئة بهذا الش����أن انه 
طبقا ملا ورد بالتقرير من بيانات 
واحصائيات فقد مت حتقيق العديد 

م����ن االجنازات الت����ي أدت الى ما 
شهدته خدمات الصحة احليوانية 
م����ن تطور ملم����وس في مختلف 
املاضية،  الفت����رة  املجاالت خالل 
مش����يرا الى انه ميك����ن تلخيص 
ه����ذه االجنازات فيما يلي: � رصد 
ومتابعة احلاالت املرضية الواردة 
الى املراكز البيطرية األهلية والتي 

بلغ مجموعها 116259 حالة.

الدوري����ة للحالة  املتابع����ة   �
الصحية مب����زارع احتاد منتجي 
األلبان مبنطقة الصليبية والتصدي 
مل����رض احلمى القالعي����ة بإجراء 
التحصينات الطارئة نظرا لوجود 
بعض حاالت مرض اإلسهال البقري 
الڤيروسي املعدي وبعض حاالت 
IBR خالل الربع األول من س����نة 

.2009

فالح احلداري

حسني املطيري وعلي البسام يشكران عبداهلل العلي

أشاد عضو اللجنة املستقلة عن احتاد 
احلرفيني الكويتيني حسني املطيري بجهود 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر وكذلك دعم مدير بلدية 
محافظة اجلهراء عبداهلل العلي ووقفتهما 
االخوية مع اخوانهم احلرفيني في اجلهراء 
والصليبية وإعادة األمور الى نصابها في 
بلدية اجلهراء في فتح جتديد التراخيص 
ومنح احلرفيني التراخيص الالزمة لألنشطة 
احلرفية اخلدمية ابتداء من دوام اليوم األحد 
بعد توقف دام قرابة خمسة شهور وحتديدا 

من يوم السابع من شهر يناير املاضي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به املطيري 
للصحافيني بعد لقائه وزير البلدية د.فاضل 
صفر وكذلك اللق����اء مبدير بلدية اجلهراء 
عبداهلل العلي وحضر اللقاء اعضاء اللجنة 
املستقلة عن احتاد احلرفيني الكويتيني علي 
البسام وصالح طعمة الشمري حيث قدموا 
الشكر لهما لتفاعلهما ودعمهما للحرفيني.

وقال املطي����ري ان الوزير صفر ومدير 
اجلهراء عبداهلل العلي أوفيا بوعدهما خالل 
عش����رة ايام فقط بعدما التقينا معهما في 
يوم اخلميس املاضي الس����ابع والعشرين 

من ش����هر مايو املاضي ليعود األمر الى ما 
كان عليه قبل الس����ابع م����ن يناير املاضي 
في فتح التراخيص وجتديد املنتهي منها 
باس����تثناء بعض األنشطة اخلدمية والتي 
وعدانا باالس����تعجال في السماح بها بعد 
تنظيمها حيث مت تشكيل عدد من اللجان 

لدراستها لترى النور في األيام القليلة القادمة 
وخاصة بالنسبة لنشاط املطعم واملقهى.

ومتنى املطي����ري حل جميع مش����اكل 
احلرفي����ني في عهد الوزي����ر صفر واملدير 
العلي والتي تعوق استمرار العمل وخاصة 
فيما يخص تطبيق الق����رار 98/17 والذي 

مت����ت مبوجبه املوافقة على طلب ش����ركة 
املخازن العمومية تغيير استعمال الوحدات 
املخصصة للشركة ضمن منطقتي اجلهراء 
والصليبية احلرفية حسب األنشطة احلرفية 
واخلدمة املقدمة من الشركة مع السماح بفتح 
أبواب جهة الش����ارع الرئيسي والشوارع 
الداخلية واخلدمية احمليطة خلدمة املنطقة 
والتسهيل على املواطنني واحلرفيني ورواد 

هذه املنطقة والعاملني بها.
وأكد املطيري ان البدء في جتديد وفتح 
الب����اب أمام التراخيص اجلديدة في جميع 
األنش����طة احلرفية واخلدمية سيس����اعد 
احلرفيني كثيرا وال����ذي أصاب توقفه في 
الشهور املاضية عددا من احلرفيني بأضرار 

مادية كبيرة.
وأشار املطيري الى ان اللجنة املستقلة 
عن احتاد احلرفيني اختارت اعضاءها في 
اجتماع مت يوم األربعاء املاضي الس����ادس 
والعشرين من شهر مايو املاضي في ديوان 
علي البسام باجلهراء ومت انتخاب علي البسام 
وحسني املطيري وصالح الشمري ويوسف 
احلربي وش����افي العنزي ملتابعة القضايا 

واملشاكل التي تواجه احلرفيني.

خالل رعايتها تخريج الدفعة الـ 17 من األطفال المتميزين في حضانة اإلصالح االجتماعي

شيخة العبداهلل: تنشئة األطفال على أيدي 
تربويين تحد من تأثير الخدم على سلوكياتهم

 ليلى الشافعي
أكدت الشيخة شيخة العبداهلل اهمية رعاية 
النشء واالهتمام به واملساهمة في صناعة االنسان 
الصالح لبناء مجتمع صالح، موضحة ان ذلك ال 
يتأتى اال من خالل الكشف عن قدرات ومهارات 
االطفال في مرحلة مبكرة مع توفير بيئة تربوية 
منوذجية متميزة لتخريج اطفال متميزين ذهنيا 

ونفسيا.
وأشارت اخلليفة في تصريح للصحافيني عقب 
رعايتها احلفل اخلتامي لتخريج الدفعة ال� 17 من 
االطفال املتميزين في حضانة االصالح باللجنة 
النسائية في جمعية االصالح االجتماعي »عالم 
واحد مستقبل واعد« الى ان تربية هؤالء االطفال 
وتنشئتهم على ايدي متخصصني تربويني تسهم 
في احلد من تأثير اخلدم في تربية اطفال االمهات 

العامالت الالتي يضطرهن العمل الى ترك أطفالهن 
في احضان اخلدم وما يصاحبه من تأثير سلبي 
من سلوكيات وعادات، ورمبا حوادث يتعرض 
لها االطفال، مشيدة بالدور الذي تقوم به حضانة 

االصالح االجتماعي في هذا اجلانب.
من جانبها، أوضحت مديرة حضانة االصالح 
الهام النبهان ان اللجنة أخذت على عاتقها احتضان 
االطفال من عمر سنة وس���تة اشهر الى سن 4 
سنوات، مشددة على انه من خالل مسيرة 17 عاما 
في العمل التنموي املجتمعي واملوجه باالخص 
لالسرة الكويتية نقوم على تقدمي افضل البرامج 
املتميزة واملناهج املدروسة التي حتقق غاياتنا 
وأهدافنا املشتركة، اذ ان املرحلة املقبلة ستواجه 
االسرة الكويتية فيها حتديات العوملة وباالخص 

الطفل الكويتي.

الشيخة شيخة العبداهلل وإلهام النبهان مع خريجي حضانة اإلصالح

المطيري أشاد بجهود وزير البلدية فاضل صفر ومدير بلدية الجهراء ودعمهما للحرفيين الكويتيين

حضانات »إعانة المرضى« احتفت بتخرج أزهارها برعاية أمين اللجنة الوطنية للتربية

البرجس: االعتصامات ليست جريمة 
اع��رب رئي��س مجل��س 
ادارة نقابة العاملني في الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس��مكية، محسن البرجس، 
عن رفض��ه القاطع ملا وصفه 
بقمع احلريات العمالية، وتكميم 
االفواه، وذلك من خالل قرار 
مجلس الوزراء رقم 625 والذي 
يقضي بتشكيل جلنة عسكرية 
لقمع جميع اشكال االعتصامات 

العمالية ومنعها.
واعرب البرجس عن اسفه 
لصدور مثل ه��ذا القرار في 

الكويت والتي تعتبر بلد احلريات، مشيرا الى ان 
هناك توجها حكوميا بتجاهل مطالب النقابات التي 
تهدف في االساس الى حتقيق املكتسبات العمالية، 
واحلفاظ على املكتس��بات التي مت حتقيقها خالل 
الفترة السابقة، والتي لها دورها الواضح في رفع 
انتاجي��ة العمال، مما ينعك��س ايجابا على الدولة 
ووضعها العام، مح��ذرا من انفاذ مثل هذا القرار 
اجلائر، والذي من شأنه ان ينتج عنه تبعات وخيمة 
وسيئة تعود بعواقبها على املجتمع العمالي قاطبة، 
وقال: على احلكوم��ة ان تعي بأنه ال مفر لها من 
حتقيق مطالب العمال، واال فإنها ستكون مسؤولة 

عن تأزمي الوضع وتعقيد االمور 
اذا لم تعر انتباها ألهم شريحة 

في املجتمع الكويتي.
ولف��ت البرج��س الى ان 
جميع النقابات لن تستريح من 
حتركاتها املتنوعة واعتصاماتها 
املتتالي��ة، واضراباتها املقبلة، 
دون حتقي��ق مطالبها واقرار 
الك��وادر والبدالت والزيادات 
له��ا، اس��وة ببقي��ة اجلهات 
احلكومي��ة، مش��ددا على ان 
نقابة هيئة الزراعة س��تكون 
حاضرة ف��ي االعتصام الذي 
س��تنظمه صباح غد االثنني نقابة وزارة الشؤون 
للمطالبة بالكادر اخلاص بالعاملني في دور الرعاية 
وقطاع العمل وغيرهم��ا، نظرا ملا يقوم به هؤالء 
العاملون من دور حيوي وكبير في خدمة املعاقني 
وذوي االحتياجات اخلاصة واملس��نني، معتبرا ان 
هذا االعتصام حق مشروع للعمال، وليس جرمية 
كبرى كما تدعي احلكومة، وامنا هو جانب ايجابي 
ودميوقراطي للمطالبة باحلقوق بصورة سلمية، 
وطالب ديوان اخلدمة املدنية ومجلس اخلدمة املدنية 
بس��رعة االلتفات لهذه املطالب اسوة مبا قامت به 

ازاء اجلهات احلكومية االخرى.

محسن البرجس

منى الرشيدي تكرم البعيجان 

العجمي: نقاباتنا لم تصّعد المواقف إال بعد أن ُأغلقت كل األبواب في وجوهنا
قال رئيس احتاد نقابات العامل����ني بالقطاع احلكومي فهاد العجمي تعليقا على 
ما تردد مؤخرا بالش����ارع الكويتي من بعض االصوات املضللة والتي تتهم االحتاد 
العام لعم����ال الكويت برفع قضايا ضد الكويت امام احملاكم الدولية من اجل صرف 
الك����وادر واملزايا املالية ملوظفي الدولة الذين حرم����وا منها مبوجب قرارات مجلس 
اخلدمة املدنية االخيرة، مؤكدا ان ذلك لم ولن يحدث ألننا نعلم ان قضاءنا الكويتي 
الشامخ هو مالذنا االول واالخير، وانه لو رفعت قضايا في هذا الشأن فستكون بني 

يدي قضائنا العادل.
واضاف العجمي في تصريح صحافي بقوله ان نقابتنا واحتاداتنا العمالية وهي 
تدافع عن مطالب وقضايا العاملني بالوزارات املهدرة حقوقهم الوظيفية وباعتبارهم 
اصحاب حقوق مش����روعة لم تخرج عن االطر الشرعية والقانونية والدولية، وكان 
لزام����ا عليها القيام بها إلظهار مدى احتجاج املوظف����ني وبيان مقدار امتعاضهم من 
الظلم الواقع عليهم ولتوضيح االمور للحكومة وما كان يجب عليها القيام به نحو 

ابنائها من العاملني باحلكومة.

وقال ان االحتاد العام لعمال الكويت وهو يعتبر قمة الهرم النقابي الكويتي واملعبر 
الرئيسي عن الطبقة العاملة بالكويت قد قام مع االحتادات واملنظمات النقابية االخرى 
باملطالبة باحلقوق املشروعة للعاملني، وذلك من خالل ما رسمته له القوانني املعمول 
بها واالتفاقيات الدولية املصدق عليها والتزاما بكل املعايير املعترف بها في كل دول 

العالم املتحضر وانه لم يكن هناك أي خروج عن املألوف في هذا الشأن.
واضاف ان االحت����اد العام لعمال الكويت وعند حض����وره مؤمتر منظمة العمل 
الدولية الس����نوي الذي يعقد في جنيڤ ضم����ن وفد الكويت يقوم من خالل املؤمتر 
بطرح املالحظات املهمة التي يرى انها تقيد العمل النقابي والتي تخالف االتفاقيات 
الدولية املصدق عليها من الكويت، وانه سيقوم بايضاح تلك القيود والعراقيل التي 
وضعتها احلكومة على مس����يرة العمل النقابي واملتمثل����ة في قرار مجلس الوزراء 
625 والذي يحظر على منظماتنا النقابية اس����تخدام االساليب واالجراءات النقابية 
املعت����رف بها دوليا لالحتجاج على اهدار حقوق العاملني بوزارات الدولة، باالضافة 
الى تش����كيل جلنة من وزارة الدفاع والداخلية واحل����رس الوطني للتصدي ألبناء 

الوطن الذين يعبرون عن احتجاجهم ويطالبون بحقوقهم املش����روعة، ونحن نؤيد 
كل القرارات التي اتخذها االحتاد الع����ام لعمال الكويت وندعم مواقفه الثابتة التي 

تتفق مع القوانني واالتفاقيات الدولية املصدق عليها من الكويت.
وزاد بأننا نأسف أشد االسف للقرار رقم 625 والذي يسمح بالتصدي ألبناء هذا 
الوطن الذين يطالبون بحقوقهم ويتعامل معهم على انهم خارجون عن القانون أو 
اع����داء لهذا الوطن، وفي ذلك جتاوز خطير لكل االعراف الوطنية والنقابية التي لم 
يألفها املواطن الكويتي من حكوماتنا املتعاقبة على مر السنني، اذ كان يجدر باحلكومة 
ان حتتضن ابناءها وتراعي ظروفهم الوظيفية واملعيش����ية، وان تعمل على تالفي 

االخطاء التي ارتكبت وان تعطي كل ذي حق حقه.
واضاف ان منظماتنا النقابية لم تقم بتصعيد املواقف اال بعد ان اغلقت كل االبواب، 
حيث اننا طلبنا اكثر من مرة مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتشاور مع 
سموه حول تلك القضايا واملطالب التي تهم عموم العاملني املهدرة حقوقهم، اال انه 

فهاد العجميلالسف أوصد االبواب ورفض مقابلة أي من منظماتنا النقابية.


