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العرادة: دخول المزارعين مبنى الهيئة للمطالبة بحقوقهم

مصالح أعضاء االحتاد والنقابة دون 
السماح بالتدخل ألي جهة أيا كانت 
الداخلية لالحتادات  في الشؤون 
طبقا لالتفاقيات الدولية املعمول بها 

في شأن االحتادات والنقابات.
وأضاف الع����رادة: ملا كان ذلك 
وكان االحتاد الكويتي للمزارعني 
من أغراضه حسب النظام األساسي 
لالحتاد رعاي����ة مصالح أعضائه 
والدفاع ع����ن حقوقه����م والعمل 
على حتس����ني أوضاعهم الثقافية 
واالجتماعي����ة واملادي����ة، فقد قام 
مجل����س إدارة االحت����اد الكويتي 
للمزارعني بتلبية مطالبة أعضاء 
االحتاد بالذه����اب إلى مقر الهيئة 
الزراعة والثرة  العامة لش����ؤون 
السمكية ملقابلة املسؤولني ملطالبتهم 
بص����رف مبالغ الدعم املس����تحق 
للم����زارع الكويت����ي وتعويضهم 
التي أصابت  عن أضرار الصقيع 
القطاع الزراعي منذ قرابة العامني، 
وبالفعل متت مقابلة مدير الهيئة 
العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
السمكية باإلنابة م.فيصل الصديقي 
أدلى بتصريح عبر وسائل  الذي 
اإلعالم املرئية أثناء تواجد املزارعني 
مبق����ر الهيئة ومف����اده أن الهيئة 
ستقوم خالل أيام بصرف جميع 
املتأخرة للمزارعني  املس����تحقات 
لدى الهيئة وأن ذلك التأخير كان 
بس����بب اإلجراءات الروتينية في 
بعض قطاعات الدولة املعنية بذلك 
األمر مما يؤكد أحقية املزارعني في 
مطالبهم وأن ما قاموا به يتوافق 
مع صحيح القانون والنظام وان 
الهيئة  ما جاء بتصريح مسؤول 
قد أدان هيئة الزراعة نفسها ودفع 
وزير األشغال ووزير البلدية الذي 
جنله ونحترمه إلى إدانة مسؤولي 
الهيئة بأنهم الس����بب في تأخير 
صرف تعويض����ات الصقيع التي 
أصابت املزارع بالعبدلي والوفرة 
ما يقارب العامني وكذلك السبب في 
تأخير صرف دعم اإلنتاج الزراعي 
لثالث فت����رات متتالية وكان هذا 
التأخير س����ببا في فقدان املزارع 
الكويتي قدرته على مواصلة اإلنتاج 
الزراعي وحتميله ديونا متراكمة 
أثرت عل����ى حيات����ه االجتماعية 
واألسرية، ومما سبق بيانه يتضح 
أن ذهاب املزارعني ملقر الهيئة ملقابلة 
مسؤوليها كان ذهابا منظما على 
أسس قانونية صحيحة أال وهي 
املطالبة بحقوق املزارعني دون أدنى 
تعد على موظفيها أو مسؤوليها 
أو إحداث ش����غب بأي صورة من 

الصور.

للمزارعني أحد احتادات أصحاب 
األعمال املش����كلة طبق����ا للقانون 
رقم 38 لسنة 1964 وقد خول ذلك 
القانون حرية العمل النقابي جلميع 
االحتادات والنقابات مبا يتناسب مع 

وع����دد من املزارعني ال����ى النيابة 
ألنه����م طالبوا بحقوقه����م وكأننا 
لس����نا في دولة مؤسسات ودولة 

دميوقراطية.
وقال العرادة إن االحتاد الكويتي 

بشرى شعبان
اس����تغرب رئي����س االحت����اد 
الكويتي للمزارعني سعود العرادة 
من تصريحات بعض املسؤولني 
بتحويل رئيس وأعضاء االحتاد 


