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العرادة: لسنا مشاكسين وال نبحث عن الشهرة ونريد إنصاف المزارعين 
وسنلجأ إلى قضائنا العادل في حال عدم تحقيق مطالبنا

بشرى شعبان
أكد رئيس االحتاد الكويتي 
للمزارعني س���عود العرادة أن 
أمام  املزارعني  اعتصام جموع 
مجل���س األمة ج���اء بناء على 
حرص االحتاد عل���ى مؤازرة 
ومس���اندة املزارع لرفع الظلم 
الواقع عليه واملتمثل في عدة 
نقاط أهمها تأخير صرف الدعم 
عن املزارعني وكذلك عدم صرف 
دعم الصقيع الذي مضى عليه 
أكثر من عام إضافة الى مشاكل 
الكهرب���اء واملاء ف���ي املناطق 
الزراعي���ة وغيرها من األمور 

األخرى.
وقال الع���رادة في تصريح 
للصحافي���ني بع���د تنظي���م 
االعتصام السلمي مبشاركة أمني 
سر االحتاد فهد العازمي وأمني 
الصندوق سالم السالم وجمع 
الوفرة والعبدلي  من مزارعي 
ان التجم���ع أمام مجلس األمة 
النواب بإنصاف  جاء ملطالبة 
املزارع الكويتي ومنحه حقوقه 
التي مع األس���ف  املس���تحقة 
جتاهلها كثير من املس���ؤولني 
عن القطاع الزراعي في البالد 
مع املطالبة بإعادة جلنة شؤون 
الزراع���ة البرملاني���ة التي مع 

األسف اختفت من املجلس.
وقال الع���رادة ان ما دفعنا 
للقيام بهذا التجمع السلمي في 
ساحة اإلرادة اننا سلكنا جميع 
الطرق للحصول على حقوق 
املزارعني لكنه���ا وضعت مع 

رجل واحد إلى ان نحصل على 
جميع حقوق املزارع الكويتي، 
وإذا لم ينصفن���ا اإلخوان في 
مجلس األمة بإعطائنا حقوقنا 
الكويتي  القضاء  إلى  فسنلجأ 

العادل واملنصف.
وقال الع���رادة انه ال توجد 
زراعة على مستوى العالم دون 
دعم حكومي، وليعلم اجلميع انه 
من ضمن قوانني األمم املتحدة 
انه تقام مناطق حدودية ترعى 
وتخدم مصالح الدول، معتبرا 
الدولة الت���ي دون أمن غذائي 
دول���ة ضعيفة أم���ام اضعف 
الدول، ويجب أن جتبر الدولة 
املسؤولني على رعاية وتنمية 
القطاع الزراعي الكويتي، حتى 
حتفظ جزءا من ماء وجهها أمام 
باقي الدول فيما لو قدر اهلل ولو 
حصل ما في احلسبان، ألجل ذلك 
يجب ان ينال القطاع الزراعي 
الكويتي حقوقه للوقوف على 
رجليه أمام الصعاب واملعوقات 
والت���ي ال تالقي أي حرارة دم 
عند بعض املسؤولني وحتديدا 

هيئة الزراعة.
وعل���ى الصعيد ذاته التقى 
النائب ف���الح الصواغ جموع 
املزارعني أمام مبنى مجلس األمة 
ووعدهم بطرح قضاياهم حتت 
قبة عبداهلل الس���الم في اقرب 
وقت معتذرا عن عدم استطاعة 
النواب مقابلتهم بسبب تواجدهم 
داخل القاعة ملناقشة استجواب 

رئيس الوزراء.

األسف في أيدي بعض املسؤولني 
املبالني به���ذه املطالبات  غير 
واحلقوق املش���روعة للمزارع 
الكويتي والتي يستحقها املزارع 
حس���بما نص عليها القانون، 
وأض���اف ان التجمع جاء بعد 
ان ضاقت بنا السبل وبعد ان 
وجدنا أنفسنا في ضائقة مالية 
وبعد ان استنفد املزارع الكويتي 
صبره، م���ا جعل من أصحاب 
املزارع يلجأون إلى بيع املعدات 

الشعب وهو مجلس األمة، الن 
مطالبنا مشروعة ولم نخترق 
القانون ألننا أبناء الوطن ونحب 
الوطن واملواطنني، ونحن بخدمة 
البلد حتت قيادة صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء واحلكومة 
الرشيدة، ونحن بهذا األمر لم 
نخرج من املس���لك بل اننا في 
طوع القيادة احلكيمة، وبتجمعنا 
ه���ذا لم نخرج عل���ى القانون 

بعض املزارعني واإلحراج لدى 
الشركات الزراعية وأمام عمال 

املزرعة أنفسهم.
وأكد العرادة ان البعض يلجأ 
إلى إخض���اع القطاع الزراعي 
والعاملني فيه وعدم احترامهم 
بعدم إعطائهم حقوقهم، فنحن 
نطالب بحقوق مشروعة، ولكن 
استجواب رئيس الوزراء حال 
بيننا وب���ني املطالبة بحقوقنا 
ولكن في القريب العاجل ستكون 

واملاشية التي حتتويها املزرعة 
لسد حاجات املزرعة، الن املزارع 
يتكبد مصاريف باهظة يوميا، 
مع انخفاض شديد في أسعار 
املنتج احمللي، والذي بدوره ولد 
لدى املزارع الكويتي نوعا من 
الصدمة واإلحباط ونوعا من 

العزوف.
وأوضح العرادة ان اللجوء 
إلى االعتصام السلمي في ساحة 
اإلرادة ما هو إال جلوء إلى بيت 

ولكننا نريد لفتة من اإلخوان 
في مجلس األم���ة واحلكومة 
ولفتة من وسائل اإلعالم لهذا 
القطاع واحتضانه وتنميته، 
مع تذليل جميع الصعاب التي 
تعترض ه���ذا القطاع، ليكون 
قطاع���ا جاذبا ولي���س قطاعا 
طاردا. وأش���ار العرادة الى ان 
ما يحدث اآلن هو نحر للمزارع 
وحتطيم ملعنوياته، خاصة ان 
األمر وصل إلى منع السفر على 

لنا ج���والت أخرى ومطالبات 
املزارع���ني  بحق���وق جمي���ع 

الكويتيني.
وأكد الع���رادة بقوله نحن 
لس���نا مشاكس���ني وال نفتعل 
املشاكل لكننا نعبر عن الواقع 
املأساوي الذي يعيشه املزارع 
فال نبحث عن شهرة أو سمعة 
املزارع،  لكننا نريد انص���اف 
واننا باالحتاد سنظل مناضلني 
وصابرين ونقف بشموخ وقفة 

أهمها دعم المزارعين و»الصقيع« ومشاكل الكهرباء والماء في المناطق الزراعية

جمال دشتي فاطمة البصيري

جانب من اعتصام املزارعني سعود العرادة يتقدم املزارعني في االعتصام الذي نفذوه أمام مجلس األمة أمس  أنقذوا املزارع من الضياع

نقابة »كونا«: الزيادات المالية تسهم 
في تحسين أداء عمل الموظفين 

أك��دت نقابة العاملني بوكالة االنباء الكويتية )كونا( اهمي��ة الزيادات التي اقرها مجلس اخلدمة 
املدنية اخيرا للموظفني بالوكالة في حتس��ني أداء العمل في كل ادارات واقس��ام الوكالة. وأعربت 
النقاب��ة في تصري��ح صحافي عن املها في ان تكون هذه الزيادات حاف��زا قويا للعمل بكل كفاءة 
وفاعلي��ة وان توقظ ل��دى العاملني احلماس والرغبة في التطوير االم��ر الذي ينعكس ايجابا على 
االداء الع��ام للوكالة وزي��ادة االنتاجية لتحقيق اهداف هذه املؤسس��ة االعالمية املهمة في الدولة. 
وقالت ان هذه الزيادات املتوقع صرفها مع راتب شهر يونيو اجلاري وبأثر رجعي من شهر ابريل 
املاض��ي جاءت نتيجة اجلهود الدؤوب��ة الدارة الوكالة ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام 
الش��يخ مبارك الدعيج الصباح الذي ابدى تعاونا كبيرا م��ع النقابة خالل عملها املتواصل في هذا 
الش��أن مما كان له اكبر االثر في االس��راع في اقرارها. وأعربت النقابة بهذه املناس��بة عن الشكر 
اجلزيل للش��يخ مبارك الدعيج على جهوده الش��خصية وجهود مجلس ادارة الوكالة التي بذلوها 
ل��دى اجله��ات املعنية والتي توجت بإق��رار تلك الزيادات مبينة ان ذلك يع��د اجنازا كبيرا لالدارة 
وسيبقى في ذاكرة املوظفني. وأكدت النقابة انها ستعمل جنبا الى جنب مع االدارة وستستمر في 
دعمها لتحقيق مس��توى عال من االداء ومواكبة كل التطورات التي من ش��أنها وضع الوكالة في 

مصاف أرقى املؤسسات اإلعالمية العاملية مبا يصب في النهاية في خدمة الكويت وتنميتها.

»العاملين بالمواصالت«: نؤيد كل خطوة 
تمكن المواطن من الحصول على حقوقه كاملة

صرح نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بوزارة املواصالت سعد العازمي بأن مجلس 
ادارة نقاب��ة العاملني ب��وزارة املواصالت يدعم ب��كل طاقاته اعتصام نقاب��ة العاملني بوزارة 
الش��ؤون االجتماعية والعمل وذلك دعما حلقوقهم املكتس��بة والتي لم يس��تجب لها مجلس 
اخلدمة املدنية، بعد ان سلكت النقابة جميع الطرق القانونية التي اعطت مجلس اخلدمة املدنية 
الوقت الكبير القرار كوادر العاملني في الوزارة ونحن نرفض اسلوب جتاهل املطالب العمالية 
واملماطلة في هذا احلق املشروع وندعم االضراب الذي هو حق مشروع للنقابات في املطالبة 

بحقوقهم وفق االتفاقيات والقوانني الدولية التي تنص على ذلك. 
وقال ان االعتصام خطوة على طريق االضرابات التي من شأنها العمل على حتقيق العدالة 
واملساواة بني موظفي الدولة واعطاء كل ذي حق حقه وحقوق العمال خط احمر يجب احملافظة 
عليه، مؤكدا دعمه وتأييده له جميع اخلطوات التي من خاللها يحصل كل موظف على حقوقه 

كاملة دون انتقاص. 
واض��اف: واجبنا العمل على حتقيق آمال وطموحات الطبقة العاملة التي تس��اهم في بناء 
املجتمع وندعم ونؤيد اإلضراب الس��لمي الذي تقيمه نقاب��ة العاملني في بلدية الكويت وذلك 

القرار الكوادر والبدالت للعاملني في بلدية الكويت.

المطيري: الكويت أعدت مشروعًا 
وطنيًا خاصًا لمكافحة االتجار بالبشر 

دمش���ق � كونا: كش���ف 
مدير ادارة متابعة ش���ؤون 
مجلس االمة بوزارة الداخلية 
املقدم بندر املطيري أمس عن 
اعداد مشروع وطني خاص 
مبكافحة االجتار بالبش���ر 
وتهريب املهاجرين، مؤكدا 
حرص الكويت على التصديق 
عل���ى اتفاقية االمم املتحدة 
ملكافحة اجلرمي���ة املنظمة 
التالي�����ة  والبروتوكوالت 

مثل منع االجتار بالبشر.
وقال املطيري الذي ميثل 
الكويت في مؤمتر االنتربول 
الدولي االول ملكافحة االجتار 

بالبش���ر في تصريح ل� »كونا« ان تصديق 
الكوي���ت على االتفاقي���ات الدولية اخلاصة 
مبكافحة اجلرمية املنظمة عام 2006 أصبح 
جزءا من املنظومة القانونية الوطنية للكويت 
اتس���اقا مع ما قررته االحكام الدس���تورية 

الكويتية في هذا الشأن.
وأوضح ان ذلك املشروع الوطني ملكافحة 
االجتار بالبش���ر وتهريب املهاجرين يجري 
حاليا اتخاذ اجراءات اقراره من قبل مجلس 
األمة ومن ثم تصديق صاحب السمو األمير 
عليه، الفتا الى ان املشروع يأتي تقديرا من 
الكويت خلطورة جرائم االجتار بالبشر دوليا 

واقليميا ومحليا.
واضاف ان مشروع القانون يتناول تنظيم 
عدة موضوعات بينها تعريف جرمية االجتار 
بالبش���ر وتهريب املهاجرين واجلرمية عبر 
الوطنية وتقرير عقوبات قاس���ية تصل الى 
احلبس املؤبد ملرتكبي هذه اجلرائم والنص 
على مصادرة االدوات واالش���ياء املضبوطة 

واملستعملة في ارتكاب هذه 
اجلرائم.

وقال ان املش���روع وثق 
ايضا الضمانات واخلدمات 
اخلاصة بضحاي���ا جرائم 
االجتار باالشخاص وتهريب 
الرعاية  املهاجرين كتوفير 
الطبية واالجتماعية لهم او 
ايداعهم في احد مراكز االيواء 
التي تخصصها الدولة لهذا 

الغرض.
وأك���د ان ه���ذا القانون 
املقت���رح ميث���ل اضاف���ة 
تش���ريعية مل���ا ه���و ثابت 
اصال من نصوص واحكام 
دس���تورية وقانوني���������ة جزائية وقرارات 
وزارية تنظيمية تتضمن العديد من النصوص 
املناهض���ة لهذه اجلرائ���م وتنظيم عمليات 
استقدام وتشغي�����ل ورعاية العمالة الوافدة 

ومراقب���ة احواله����ا.
وق���ال املطيري ان مكافحة جرائم االجتار 
باالشخاص وبخاصة النساء واالطفال باتت 
تشكل أهم التحديات التي تواجه املجتمعات 
على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يتنامى 
خطر وآثار هذه اجلرائم يوما بعد آخر داعيا 
الى وضع اآلليات والنظم التي ميكن للدول 
االطراف االهتداء بها في سياق حملتها ورعايتها 

لضحايا مثل هذه اجلرائم.
وأضاف ان دور وزارة الداخلية يأتي بعد 
صدور قانون محاربة االجتار بالبشر، وذلك 
من خالل تطبيقه ومعاقب���ة من يرتكب أي 
جرمية نص عليها القانون، مؤكدا ان مشروع 
القانون قد مت ادراجه على جدول أعمال مجلس 

االمة.

في صحراء الكويت مثل الغزالن 
والنع���ام والثعالب والوش���ق 

وغيرها الكثير.
ومن جانبها أكدت مديرة ادارة 
املتابعة الفنية والتنسيق التابعة 
لقط���اع الرقابة عل���ى اجلهات 
امللحق���ة والش���ركات بديوان 
احملاس���بة فاطمة البصيري ان 
وحدة رقابة األداء بالديوان فاعلة 
وتصدر العديد من الدراس���ات 
البيئي وهي  املتعلقة باجلانب 
دراس���ات ذات أهمي���ة كبيرة 

وجديرة باالطالع.
الى  البصي���ري  وأش���ارت 
الرقابة املسبقة والالحقة  دور 
بالديوان في احلد من التجاوزات 
البيئية التي ت���ؤدي في نهاية 
األمر الى هدر املال العام، حيث 
يأتي قطاع الرقابة على القطاع 

والصيد اجلائر وإلقاء النفايات 
الس���ائلة والصلب���ة ف���ي البر 
والبحر مما يشكل تهديدا خطيرا 
ملصادر الغذاء والدواء وتغيير 
اخلصائص الطبيعية والفيزيائية 
والكيميائية تشوه سطح األرض 

وقاع البحر في بيئتنا.
وكشف في حديثه عن مدى 
االستهتار الذي ميارس ضد البيئة 
الس���يارات في  كتبديل زيوت 
مواقع التخييم وإلقاء املخلفات 
والفضالت على الشواطئ واقتالع 
النباتات واشعال احلرائق وترك 
البحر  ف���ي  الغارقة  الق���وارب 
ومط���اردة الكائن���ات البري���ة 
واتالف اعشاش���ها والكثير من 
االنتهاكات البيئية التي أدت الى 
تدهور الغطاء النباتي وانقراض 
احليوان���ات التي كانت تعيش 

أكد عضو فريق »س���نيار« 
للغ���وص التابع ملرك���ز العمل 
التطوع���ي جمال دش���تي على 
فداحة التعدي الذي تشهده البيئة 
الكويتية م���ن قبل املتجاوزين 
سواء على مس���توى األفراد او 
الشركات او املؤسسات ما أدى الى 
تدمير جزء كبير من هذه البيئة 
الكائنات  العديد من  وانقراض 

احلية.
جاء ذلك ف���ي ندوة نظمتها 
ادارة االعالم والعالقات العامة في 
ديوان احملاسبة مبناسبة االحتفال 
باليوم العاملي للبيئة انطالقا من 
حرص االدارة على التفاعل مع 
هذا احلدث املهم لزيادة الوعي 
الديوان  البيئي لدى موظف���ي 
ونش���ره والتعري���ف مبخاطر 
البحرية  البيئ���ة  التعدي على 
والبرية ف���ي الكويت، بحضور 
الوكيل املس���اعد للرقابة على 
القطاع النفطي اسماعيل الغامن 
الدولية  ادارة املنظمات  ومدير 
وادارة االعالم والعالقات العامة 
بالوكالة فيصل األنصاري وعدد 

من العاملني بالديوان.
وأش���ار دش���تي في حديثه 
الى اجلهد الكبي���ر الذي يبذله 
متطوعو املرك���ز إلنقاذ البيئة، 
مشيرا الى انقراض العديد من 
الكائنات احلية البرية سواء من 
النباتات او احليوانات بسبب 
عدة عوامل كالتوسع العمراني 

النفطي بديوان احملاس���بة في 
مقدم���ة القطاع���ات التي تركز 
تقاريرها على تدوين املالحظات 
وتس���جيل املخالفات ذات األثر 

البيئي السلبي.
وق����د اس����تهدفت الن����دوة 
الرقابة  التعريف بدور أجهزة 
في احملافظة على البيئة املمثلة 
ف����ي مجموعة العم����ل املعنية 
بالرقابة البيئية التابعة ملنظمة 
التي تأسست عام  األنتوساي 
1992 وكذلك فريق عمل البيئة 
التابع ملنظمة األرابوساي الذي 
أعيد تش����كيله اثر القرار رقم 
94 لعام 2008، كما استعرضت 
الندوة أهم مواقع اللجان البيئية 
التابعة ملنظمات أجهزة الرقابة 
العاملية واإلقليمية على الشبكة 

االلكترونية.
في ختام الندوة مت فتح باب 
املناقشة واألسئلة من احلضور 
وقد تولى احملاضرون االجابة 
عليه���ا ثم جت���ول اجلميع في 
مع���رض للصور أعد خصيصا 
البيئة  املناس���بة ح���ول  بهذه 
الكويتية أقامت���ه ادارة االعالم 
والعالق���ات العامة على هامش 
الندوة ملشاهدة الواقع املؤسف 
لتلوث البيئة البحرية والبرية 
الكويت رغ���م احملاوالت  ف���ي 
احلثيثة التي يق���وم بها مركز 
العمل التطوعي لتنظيف وانتشال 

املخلفات امللوثة للبيئة.

أكد أنها أهم التحديات أمام المجتمعات

دشتي: التوسع العمراني والصيد الجائر 
والنفايات السائلة أهم أسباب انقراض الكائنات الحية

»المحاسبة« نّظم ندوة بمناسبة االحتفال بيوم البيئة العالمي

وزعت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية أمس بطاقات دخول القرع�ة 
للبي���وت احلكومية في مدين������ة 
س���عد العبداهلل )قطعة 8( ل� 170 

بيتا.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي 
انه���ا أعلنت اس���ماء املواطنيvن 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناء 
على أولوية الطلب االسكاني، والذين 
وصل التخصيص لهم حتى تاريخ 

اخلامس من يونيو 1996.
وخصصت املؤسسة أمس واليوم 
موع���دا لتوزيع بطاق���ات القرعة 
للمش���روع موضح���ة ان توزيع 
القرعة  بطاقات االحتياط لدخول 
س���يكون يوم اخلميس ال� 10 من 

الشهر اجلاري.
كم���ا حددت املؤسس���ة يوم 14 
القرعة  اجلاري موع���دا الج���راء 
على هذه البيوت في مسرح مبنى 

املؤسسة بجنوب السرة.
يذكر ان مدينة سعد العبداهلل 
االسكانية تقع في اجلهة الغربية 
ملدينة الكويت حيث يحدها طريق 
اجلهراء من الشمال وطريق الدائري 
الس���ادس من جهة اجلنوب ومن 
الغرب منطقة اجلهراء وتتكون من 

11 قطعة.
وتض���م املدين���ة حوالي 3576 
وحدة س���كنية مبساحة 400 متر 
الس���كنية مقسمة  مربع للوحدة 
الى 2257 بيتا و1319 قسيمة وهي 
تتميز بالتدرج في االرتدادات وزيادة 
القسائم املوجودة بالعمق  عرض 
حيث متت مراعاة حتقيق العدالة 
للقسائم املردوفة بالنسبة لقسائم 

الزاوية.

»السكنية« توزع  بطاقات 
القرعة  في مدينة 

سعد العبداهلل

املقدم بندر املطيري


