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العفاسي: ضم عضو إلى الجنة 
القانونية لــ» األعلى للمعاقين«

»العاملين باإلطفاء«: شهادات الراتب 
والخدمة من مباني اإلدارات بالمحافظات

أعلن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني باالدارة العامة 
لالطفاء احمد العجمي انه تقدم بطلب الى مدير عام االدارة 
العامة لالطفاء اللواء جاسم املنصوري بخصوص صرف 
ش���هادات الراتب واستمرارية الراتب وجميع الشهادات 
الرسمية من مباني مديري اطفاء احملافظات، بحيث يتم 
ربط اجهزة احلاس���ب اآللي ف���ي االدارة بأجهزة مماثلة 
في مباني االدارة باحملافظات وذلك تس���هيال على رجال 
االطف���اء الذين يعملون بنظ���ام الزامات ويخرجون من 
عمله���م ويحتاجون الى الراحة بعد م���ا يواجهونه من 

متاعب طوال عملهم.
واكد العجمي ان اللواء املنصوري وعده بتطبيق هذا 

املقترح في القريب العاجل.
كم���ا قال العجمي ان تطبيق هذا النظام س���يحد من 
الزحام مببنى االدارة العامة لالطفاء كثيرا مما سيكون 
له اكبر االثر على حسن سير العمل باالدارة عندما يخف 
الزحام داخل املبنى، ناهي���ك عن ازمة املواقف احمليطة 

مببنى االدارة.

إلغاء قرار ضم عضو للهيئة الطبية

هادي العنزي

سعود العرادة يتوسط فهد العازمي وسالم السالم

جاسم البدر ومحمد البغيلي خالل اللقاء

وزي���ر  أص���در 
الشؤون االجتماعية 
والعم���ل ورئي���س 
األعل���ى  املجل���س 
لش���ؤون املعاق���ني 
الفري���ق د.محم���د 
الق���رار  العفاس���ي 
الوزاري رقم )22/م( 
لسنة 2010 واخلاص 
بش���أن ضم عضو 
القانونية  للجن���ة 
باملجل���س االعل���ى 
املعاقني،  لش���ؤون 
والقرار الوزاري رقم 

)23/م( لسنة 2010 واخلاص بشأن إلغاء قرار ضم عضو 
الهيئة الطبية العليا.

وجاء في القرار االول مادة 1: يضم علي شداد املطيري 
باحث قانوني باملجلس االعلى لشؤون املعاقني لعضوية 

اللجنة القانونية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، 

وعلى جهات االختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
أما القرار الثاني، فج���اء فيه مادة 1: يلغى قرار ضم 
عضو الهيئة الطبية العليا د.خالد اجلاراهلل استشاري 

االمراض الباطنية � العميد املساعد لكلية الطب.
م���ادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره 

وعلى جهات االختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

خض����راء، وعلى احلكومة ممثلة ف����ي هيئة الزراعة ان 
توقف التالعب وتضع له حدا حتى يأخذ صاحب احلق 
حقه كامال غير منقوص، ومن يلجأ الى كس����ر القانون 
عليه ان يرجع الى دينه وأخالقه الكويتية وأمر طبيعي 
ان يكون هناك من يبحث عن التالعب، ولهذا نتمنى من 
اخوانن����ا الذين وعدونا بأن مبالغ الدعم في حس����ابات 
املزارع����ني في االول من ابري����ل املاضي اننا وصلنا الى 
منتصف يونيو ولم نر تلك الوعود تتحقق وعلى هيئة 
الزراعة ان تتعامل مع املزارعني على انهم كبار في السن 
وال تتعامل معهم كاالطفال ولدينا شرهة كبيرة عليهم، 

ومازلنا ملتزمني بالقانون.
وقال العرادة ان هناك مش����كلة اخ����رى متثلت في 
تخصيص مزارع في الوف����رة والعبدلي من قبل هيئة 
الزراع����ة ومت ص����رف مبالغ كبيرة من قب����ل املزارعني 
إلصالح االراضي، ولالس����ف تأتي بلدي����ة الكويت وال 
تعترف بالتخصيص وتصفها بكونها غير قانونية وهذا 
يدعو للعجب واالس����تغراب، فكيف يوقع مدير البلدية 

على الترخيص من قبل واليوم يرفضه.
واستغرب العرادة من استبعاد املزارعني من سوق 
اخلضرة في الصليبية والذي يعد صرحا مميزا من اجل 
احملافظة على األمن الغذائي ويجب االعالن عن الشركة 
التي تريد توفير االمن الغذائي، ولالسف جند صاحب 
القرار جتاهل 4200 مزرعة ومنح الشركة لتسعة أفراد 
فقط على الرغم من ان املزارع الكويتي حصل ع لى دعم 
جمي����ع الوفود العربية واالجنبي����ة التي زارت املزارع 
الكويتي وأب����دت اعجابها بجهود املزارع الكويتي الذي 

حول الصحراء الى ارض خضراء.
واكد العرادة ان مجلس ادارة االحتاد الكويتي للمزارعني 
س����يبارك جميع اخلطوات التي يراها جموع املزارعني 
ومنها الذهاب ملجلس االمة ونحن طالب حق وال نزايد 
على حب الكويت التي خيرها كثير ووصل الى جميع 

بلدان العالم وابناؤها اولى بدعمها.

الى 35 مليون دينار ت����وزع 20 مليونا منها للثمريات 
وخمسة ماليني للورقيات وخمسة ماليني لدعم النخيل 
وخمس����ة ماليني لالعالف، ولذلك أصبحت زيادة مبلغ 
املوازنة أمر ضروري وملح، خاصة ان عدد املزارع املنتجة 
أصبح اليوم 4200 مزرعة ومع ذلك نرى البعض يطالب 

بتخفيض مبالغ الدعم.
واستغرب العرادة تأخير دعم املزارعني ألكثر من تسعة 
شهور، وهذا دعم حق للمزارعني، ولالسف هناك من كسر 
القانون وتسبب في تأخير الدعم عن املزارعني وجندهم 
في هيئة الزراعة يحاس����بون املزارع على مخالفة متر 
واحد فقط ويتهم بالتجاوز، واننا نناشد رئيس مجلس 
الوزراء ان يأخذ حقوق املزارعني كاملة كي يستطيعوا 
ان يستمروا في الزراعة والتي أصبحت اليوم اكثر فائدة 
من خالل آالف الكراتني التي تصل الى االسواق والذي 
يع����د اجنازا وإبداعا، ألن ه����ذا البلد صحراوي ودرجة 
احلرارة مرتفعة فيه، واستطاع املزارع ان يحولها الى 

والوكالء والس����فراء إليجاد احللول ملش����اكل املزارعني 
وأنشأنا منافذ تسويقية في اجلهراء والرقعي، ومازلنا 
ننتظر ان تنظ����ر هيئة الزراعة للمزارع نظرة ايجابية 
للمزارع، لكن مع االس����ف ال حياة ملن تنادي وما نراه 
زيادة الالمباالة منها وال جتد مخارج غير االسواق التي 
تنفع بها التجار على حساب املزارعني وتطبق االتفاقيات 
العربية في االستيراد وال تطبقها في التصدير، خاصة 
ان لدينا العديد من املنتجات الطازجة ومع ذلك ال جند 
مخارج صناعية لها وهي ال تكلف سوى عشرات اآلالف 
من الدنانير لتحويلها الى مخلالت وأعالف حيوانية حتى 
ال يلقى ذلك االنتاج الطازج في حاويات القمامة، ويجب 
وضع سقف أدنى ملخرجات املزارع الكويتي، وهذا من 
اختصاص الهيئة التي مع االسف تسعى ألمور اخرى.
واك����د العرادة ان مبلغ 6 ماليني دينار ال يكفي لدعم 
االنتاج النباتي ويجب زيادته، خاصة ان املزارع الكويتي 
ينتج آالف الكراتني يوميا ويجب زيادة الدعم النباتي 

بشرى شعبان
اعلن رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني سعود العرادة 
عن اعتصام جموع املزارعني في العاش����رة من صباح 
الي����وم الثالثاء أمام مبنى مجل����س االمة ملطالبة نواب 
االمة بانصاف املزارع الكويتي ومنحه حقوقه املستحقة 
التي مع االسف جتاهلها كثير من املسؤولني عن القطاع 
الزراعي في البالد ويجب اعادة جلنة ش����ؤون الزراعة 

البرملانية التي مع االسف اختفت من املجلس.
وقال العرادة في اللقاء التشاوري الذي عقده مساء امس 
االول مجلس ادارة االحتاد الكويتي للمزارعني وشاركه 
أمني الس����ر فهد عايض العازمي وأمني الصندوق سالم 
الس����الم وحضور جمع كبير من املزارعني في منطقتي 
الوفرة والعبدلي الزراعيتني في مقر االحتاد بالشويخ، 
ان هذا اللقاء جاء من اجل التشاور لرسم خريطة عمل 
ملستقبلنا الزراعي نسير عليها، فنحن جموع املزارعني في 
قارب واحد منثل املزارع من خالل عملنا ويبقى املزارع هو 
االصل وهم من نرجع لهم بالرأي، فهناك خبرات زراعية 

من الرجال الذين لهم زمن طويل في الزراعة.
وأضاف العرادة ان املزارعني هم ابناء الكويت وبالتالي 
ابناء حكومتها، ونحن نحب ونحترم ولي االمر وال نخرج 
عن طاعته ولم نأت الى هذا املكان اال من اجل مناقش����ة 
مشاكل باتت صعبة على املزارع الكويتي ويجب ايجاد 
احللول املناس����بة لها، ألن تلك املشاكل أرهقت املزارع 
الكويتي وأصبحنا غير قادرين على ايجاد احلل املناسب 

ألن القضية أصبحت مكلفة جدا.
واستغرب العرادة من قرارات وزارة الشؤون بإلزام 
املزارع بدفع 60 دين����ارا كراتب للعامل الواحد أي 720 
دينارا س����نويا وفي املقابل نرى هيئة الزراعة تسعى 
لتقليص فئات الدعم وتعلل بأنها مقيدة مبوازنة تقدر 
بثمانني مليون دينار فقط وعلى املس����ؤولني في هيئة 

الزراعة االنتصار للمزارع.
وقال العرادة: لقد قام مجلس االدارة مبقابلة الوزراء 

اعتصام المزارعين أمام مجلس األمة اليوم للمطالبة بحقوقهم
العرادة: سنة ونصف السنة مضت على وعود صرف الدعم

خالل لقائه رئيس وأعضاء االتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية

البدر: حلّ جميع مشاكل مربي الثروة الحيوانية قريباً
وعد رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر بحل عاجل 
جلميع مشاكل مربي الثروة احليوانية وفي مقدمتها قضية 
املزادات وسوق االعالف وسوق االبل وغيرها من القضايا 
التي أصبحت تؤرق مربي الثروة احليوانية في البالد، ولم 

جتد حلوال منذ سنوات.
وأعلن رئيس االحتاد الكويتي ملربي الثروة احليوانية 
محمد البغيلي عقب لقائه وعدد من اعضاء االحتاد برئيس 
هيئة الزراعة والثروة السمكية ان البدر وعد بوضع حلول 
عاجلة وفورية لقضايا مربي الثروة احليوانية، مشيرا الى 

ان����ه لن يتعرض احد من الهيئة ألي مزادات تقام من مربي 
الثروة احليوانية حلني تنظيم عملية املزادات بالشكل القانوني 
املناسب. وتابع البغيلي ان االحتاد تقدم بطلبات لتسهيل 
حصولهم على مواقع في كبد والوفرة والعبدلي، ووعد البدر 
بتوفير االراضي الالزمة إلقامة مزادات للمربني، وكذلك حل 

مشكلة سوق االعالف في الصليبية وسوق االبل.
وأوضح البغيلي ان البدر وعد ايضا بإسناد ادارة سوق 
من قبل االحتاد الكويتي ملربي الثروة احليوانية تس����هيال 
على املربني وحتقيقا ملبدأ الش����راكة املجتمعية بني الدولة 

واالحتادات املهنية.

»التعاون«: ضمان الحقوق االجتماعية والصحية للعمالة 
المنزلية لكن ال يمكن االتفاق على ساعات  العمل

الن���ص صراحة على  ضرورة 
عدم إلزام العامل املنزلي بالبقاء 
في املنزل أثن���اء فترات راحته 
اليومي���ة. كما برز خالف حول 
طبيعة ساعات العمل االضافية 
وكيف ميكن احتسابها وتقييمها، 
حيث تقترح بعض الدول ضرورة 
الراحة والعمل  حتديد ساعات 
مسبقا، على أن يتكفل صاحب 
العمل بضرورة تعويض الساعات 
االضافية أو ساعات العمل في 
أوقات الراحة س���واء ماديا أو 
بتعويضها. بينم���ا ترى دول 
مجل���س التعاون اخلليجي أنه 
ال ميكن الوصول الى اتفاق ينسق 
ساعات العمل االضافية واألصلية 
للعمال املنزليني مثلما هي احلال 
مع بقية الوظائف املختلفة »ألن 
صاحب العمل يلجأ الى العمال 
املنزليني للمساعدة على مواجهة 
االعباء املنزلية امللقاة على عاتقه 
والتي تت���وزع بطبيعتها على 
ساعات اليوم على نحو متفرق 
يجعل عملية ضبط ساعات العمل 

العادية أمرا معقدا«. 

بسبب االختالفات الشديدة في 
أوضاع تلك العمالة حسب طبيعة 
الدول وثقافاتها وعاداتها وعدم 
تفهم البعض ملثل تلك االختالفات 
ومراعاتها في نصوص االتفاقيات 
املقترح���ة، ما يجع���ل النقاش 
يط���ول الس���تعراض مواقف 
ال���دول ومبرراتها في رفض أو 
اضافة بع���ض البنود على أمل 
التوصل الى حلول وسط يقبل 
بها اجلميع وال يشعر أي طرف 

فيها باإلجحاف«.
مجل���س  دول  وتلخ���ص 
التع���اون اخلليجي موقفها من 
بنود االتفاقية املرتقبة في أنها 
يجب أن تراع���ي عاملني اثنني 
االول ضمان احلقوق االجتماعية 
والصحي���ة للعم���ال املنزليني 
والثاني خصوصية العمل املنزلي 
الذي ال يتشابه بالضرورة مع 
بقية املهن األخرى، ال من ناحية 
العالقة بني  ف���ي  طبيعتها وال 
العمل واالجير. بينما  صاحب 
الدول  تكمن نقاط اخلالف بني 
في بضع نقاط اساس���ية يبدو 
من الصعب ترق���ب توافق في 
اآلراء حوله���ا تتعلق بترتيب 
ساعات العمل وحتديدها وعدم 
النظ���ر الى العامل املنزلي على 
أنه آلة ميكن تشغيلها متى أراد 
صاحب العمل. ففي حني تتفق 
دول مجلس التعاون على حرية 
العامل املنزلي في التفاوض مع 
صاحب العمل بشأن البقاء في 
املنزل أثناء فترات الراحة املتفق 
عليها تش���ير بعض الدول الى 

جنيڤ � كونا: تواجه جلسات 
اللجان املتخصصة لوضع بنود 
اتفاقية لترتيب أوضاع العمالة 
املنزلية مناقش���ات حادة في 
املؤمتر السنوي ملنظمة العمل 
الدولية املنعقد حاليا بجنيڤ، 
حيث تتقاطع طبيعة هذا النوع 
من األعمال مع اخلصوصيات 
االجتماعية واملعايير القياسية 
الدولية املعنية بقوانني العمل. 
وقال مراقب التقييم واملتابعة 
ب���إدارة املنازع���ات العمالية 
بوزارة الشؤون هادي العنزي 
ل� )كونا( »ان املناقشات الدائرة 
اآلن حول بنود تلك االتفاقية 
تختلف عن بقية االتفاقيات 
املعنية بأوضاع وحقوق العمال 
نظرا ألن العمالة املنزلية لها 
خصوصي���ة تنف���رد بها عن 
بقية أنواع االعمال، بدليل أن 
منظمة العم���ل الدولية تريد 
تخصي���ص اتفاقي���ة معنية 
بأوضاعها«. وأش���ار الى »ان 
الس���ابقة لترتيب  احملاوالت 
أوضاع العمال املنزليني فشلت 

د.محمد العفاسي

أسامة أبوالسعود
قام وفد الفريق العمالي املش���ارك ضمن وفد 
الكويت في الدورة 99 ملؤمتر منظمة العمل الدولية، 
بنشاط مميز من أجل شرح وتوضيح وجهة النظر 
العمالية من مسألة احلقوق واحلريات النقابية 
في الكويت، واحملاوالت التي تقوم بها احلكومة 
ومجل���س اخلدمة املدنية النته���اك هذه احلقوق 
واحلريات، والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء 

رقم 625 واللجنة املنبثقة عنه.
وفي هذا اإلطار أج���رى رئيس الوفد، رئيس 
االحتاد العام لعمال الكويت م.سالم العجمي وأعضاء 
الوفد املرافقون له العديد من اللقاءات واملقابالت 
مع مختلف املسؤولني في املنظمة ورؤساء الوفود 
املشاركة في املؤمتر سواء من املنظمات االقليمية 

والدولية او من املنظمات النقابية الوطنية العربية والعاملية.
وكانت ابرز هذه اللقاء مع رئيس مكتب األنش���طة العمالية في 
منظمة العمل الدولية، دان كونياه، واملستش���ار في املكتب د.احمد 

خالف، حيث مت التأكيد على ضرورة التزام الدول 
األعضاء في املنطقة باالتفاقيات والتوصيات التي 
صادقت عليها هذه الدول، والكويت من ضمنها، 
وض���رورة تطبيق حكوماتها له���ذه االتفاقيات، 
الس���يما املتعلقة باحلقوق واحلري���ات النقابية 
وعدم انتهاكها، اضافة الى تطبيق معايير العمل 

الدولية األساسية.
كما جرى لقاء آخر مع أمني عام االحتاد الدولي 
لنقاب���ات العمال العرب، رجب معتوق، مت خالله 
شرح وجهة نظر احلركة النقابية الكويتية حول 

هذا األمر.
وأكدت جميع االطراف التي ش���اركت في هذه 
اللقاءات على ضرورة الغاء القرار رقم 625 واللجنة 
التي مت تش���كيلها بناء عليه، وذلك افس���احا في 
املجال لعودة األمور الى طبيعتها، وعودة احلركة النقابية الكويتية 
ملمارسة حقوقها وحرياتها القانونية والشرعية التي تكفلها اتفاقيات 

منظمة العمل الدولية، دون عوائق.

م.سالم العجمي

الوفد العمالي بحث في جنيڤ محاوالت الحكومة 
و»الخدمة المدنية« الحدّ من الحريات النقابية

لقاءات  العجمي مع األطراف أكدت ضرورة إلغاء القرار 625


