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قيادات »دور الرعاية« لـ »الخدمة المدنية«: أنصفوا القطاع المظلوم بكادر خاص
عقدوا مؤتمراً صحافياً دعت إليه نقابة العاملين في وزارة الشؤون

أحمد الكوس خالد القحطاني بدر العوضي خالد املهدي عبداهلل اجلافور عبداللطيف السنان د.فواز الديحاني

د.الديحاني: كادر قطاع الرعاية االجتماعية الشغل الشاغل للنقابة

الجافور: كل إخصائي يتابع 20 حالة بعـد أن كان يتابع 4 حاالت

العوضي: القطـاع طارد للعاملين والمختصين بسـبب نقـص الحوافز

القحطاني: رسالة لمجلس الخدمة إلنصاف دور الرعاية

السـنان: ندعو النواب لزيارة المجمع وتلمـس معاناة الموظفين

المهدي: نقص حاد في اإلخصائيين وال يوجد إخصائي واحد للتخاطب

الكوس: صعوبات ومشاكل كثيرة تواجه الموظفين يجب النظر إليها

بشرى شعبان
طال����ب مدي����رو ادارات قطاع 
الرعاي����ة االجتماعي����ة ونقاب����ة 
العاملني في وزارة الشؤون مجلس 
اخلدمة املدنية بالتواجد اليوم في 
مجم����ع دور الرعاية االجتماعية 
لالطالع على االعمال التي يقدمه 
العاملون في هذا القطاع للنزالء 
قبل اجتماعهم املخصص لبحث 
كوادر اجلهات احلكومية. جاء ذلك 
خالل لقاء تشاوري عقد في نقابة 
العاملني في وزارة الشؤون بحضور 
مجل����س ادارة النقاب����ة ومديري 
ادارات كل من االحداث واملعاقني 
وخدمات دور الرعاية واحلضانة 
العائلية، واس����تهل اللقاء بكلمة 
رئيس النقاب����ة د.فواز الديحاني 
رحب فيها باحلضور، واشار الى 
ان قضي����ة كادر العاملني في دور 
الرعاية هي الشغل الشاغل للجميع 
س����واء في دور الرعاية او بقية 
الوزارة، متمنيا ان يتم  قطاعات 

انصاف هذا القطاع االنساني.

تأخر كثيرا

بدوره، رأى مدير ادارة االحداث 
عبداللطيف السنان ان كادر قطاع 
الرعاية االجتماعية تأخر كثيرا، 
فهذا القطاع ورغم صعوبات العمل 
التي يواجهه����ا العاملون فيه في 
شتى املجاالت اال انهم لم يحصلوا 
ال على كادر وال على زيادات وآخر 
زيادة صرفت كانت عام 1996 بقيمة 
30 دينارا فقط ومنذ ذلك احلني لم 
يصرف اي دينار، مشيرا الى ان 
الكادر موجود في مجلس اخلدمة 
املدنية وامتن����ى ان يتم اعتماده 
لتشجيع اخلريجني للعمل مع هذه 
الفئات. وتوجه السنان بالدعوة 
العضاء مجل����س اخلدمة املدنية 
للقيام بزيارة ملجمع دور الرعاية 

واالط����الع ميدانيا عل����ى طبيعة 
العمل ف����ي هذا القط����اع الطارد 

للموظفني.

تفاوت في البدالت

ادارة خدمات دور  اما مدي����ر 
الرعاية عب����داهلل اجلافور فرأى 
انه حت����ى داخل قط����اع الرعاية 
االجتماعية هناك تفاوت في البدالت 
بني االدارات، علما ان جميعها تهتم 

بالنزالء وتخدمهم.
واضاف ان ع����دم وجود كادر 
وحوافز مالي����ة حول القطاع الى 
قطاع طارد يعاني من التس����رب 
الوظيفي، حي����ث يفضل املوظف 
العمل بأي جه����ة حكومية أخرى 

أقل مسؤولية ولديها كادر وحوافز 
مادي����ة، وبني انه من املفترض ان 
يش����رف كل اخصائي نفس����ي او 
اجتماعي على 6 حاالت على اقصى 
حد لكن لالسف اآلن وامام التسرب 
الوظيفي احلاصل والنقص في اعداد 
االخصائيني جند ان كل اخصائي

نفسي واجتماعي يتابع 20 حالة 
نتيجة النقص احلاد بالعاملني.

واضاف: سمعنا وعودا كثيرة 
ملعاجلة هذه القضية والكرة اليوم 
في ملعب مجلس اخلدمة املدنية 
الذي نأمل ان يقر الكادر الوظيفي 
للعاملني في القطاع ليكون كادرا 
جاذبا، للعمل حتى ال يبقى القطاع 

طاردا لكل مختص.

وتساءل ملاذا ال يأتي اخلريجون 
سواء من جامعة الكويت او املعاهد 
التطبيقية والذين يتلقون التدريب 
امليداني في دور الرعاية االجتماعية 
للعمل في هذه الدور بعد تخرجهم، 
هو بسبب قلة احلوافز وعدم وجود 
كادر وظيفي ينصف هذا القطاع.

نقص شديد

وبني مدير ادارة رعاية املعاقني 
خالد املهدي ان االدارة تعاني نقصا 
ش����ديدا في العاملني هذه االدارة 

التي ترع����ى 924 حالة منها 600 
حالة ايوائية تعاني اعاقة مزدوجة 
جس����دية وذهنية تواجه النقص 
الكبير الس����يما في االخصائيني 

النفسيني واالجتماعيني.
وكش����ف امله����دي ان الوزارة 
ارس����لت موافقة على تعيني 30 
موظفا اخصائيا في ادارة رعاية 
املعاقني اال ان من وافق على العمل 
في االدارة اثنان فقط، وذلك يأتي 
نتيجة لطبيعة العمل الشاقة وعدم 
وجود حوافز مادية، ليتم رفض 

العمل من قبل اخلريجني في هذه 
الرعاية  االدارات. كما ان قط����اع 
االجتماعية ال يوجد فيه اخصائي 
واحد للتخاطب او اخصائي للتعامل 
مع احلاالت اخلاصة، وتوجه املهري 
بالدعوة ملجل����س اخلدمة املدنية 
لقضاء فترة صباحية مع العاملني 
في قط����اع الرعاية للوقوف على 
طبيعة العم����ل وبعدها يأخذون 
القرار متمنيا انصاف هذا القطاع 
باعتماد كادر وحوافز خالل جلسة 

املجلس املقبلة.

ب���دوره اعتب���ر مدي���ر ادارة 
احلضانة العائلية بدر العوضي 
ان اعتماد الكادر الوظيفي لقطاع 
الرعاية االجتماعية هو حق طبيعي 
للعاملني في هذا القطاع معتبرا ان 
جميع ادارات دور الرعاية تتعامل 
مع الفئات اخلاصة وحقها ان يكون 
لها كادر لكي ال يبقى القطاع طاردا 

للموظفني واخلريجني.
ادارة  واس���تعرض مراق���ب 
االرشاد النفسي واالجتماعي احمد 
الكوس الصعوبات التي تواجه 
العاملني في هذا القطاع واالعباء 
امللقاة على كاهلهم، مؤكدا ان هناك 
صعوبات ومشاكل كثيرة تواجه 

املوظفني يجب النظر اليها.

ومتن���ى على مجلس اخلدمة 
زيادة ادارات دور الرعاية واالطالع 

ميزانيا على عملها وطبيعته.
أما عضو مجلس ادارة النقابة 
خالد القحطاني فقال ان النقابة 
والعاملني في دور الرعاية ارادوا 
من هذا اللقاء توجيه رسالة الى 
املدنية يتمنون  مجلس اخلدمة 
فيها علي���ه انص���اف اخوانهم 
العاملني في هذا القطاع االنساني 
والشاق واعتماد الكادر اخلاص 

بهم في اجتماعهم املقبل.
مضيف���ا: نح���ن ال نطال���ب 
سوى مبس���اواتنا بالعاملني في 
ذات التخصص���ات بال���وزارات 

االخرى.

الرفاعي: إطالق مبادرة لحماية الطفل من االستغالل التجاري
بشرى شعبان

أعلن رئيس احتاد الطفل للحضانات اخلاصة 
د.محمد سيد الرفاعي عن قيام االحتاد بإطالق اول 
مبادرة نحو الطريق الصحيح حلماية الطفولة 
من االس���تغالل في اإلعالنات التجارية، حيث 
مت توجيه إنذار رس���مي على يد محضر ألكبر 
الشركات التجارية ملنعها من استغالل الطفل من 
ذوي الفئة العمرية من الوالدة الى 4 سنوات، ألن 

هذه الفئة تقع ضمن مسؤوليات االحتاد.
وقال في مؤمتر صحافي ان استغالل الطفولة 
في االعالنات التجارية التي ال يستفيد منها الطفل 
بشكل مباشر يعتبر استغالال جتاريا جلعل الطفل 
سلعة يتم تداولها بقصد ترويج منتج أو سلعة 
ليس له فائدة وال عالق���ة بها ومثل هذا العمل 

يحاسب عليه القانون ألنه غير إنساني.
وأوضح ان املبادرة التي قام بها االحتاد قد 
س���اهمت في إدخال الكويت في مصاف الدول 
املتقدمة التي تقوم بتفعيل القوانني ذات الصلة 
التي حتم���ي األطفال من أي اس���تغالل مبا في 
ذلك االس���تغالل التجاري، حسب ما اشير إليه 
في اإلعالن العاملي حلق���وق الطفل الصادر في 

نوفمبر لعام 1959.
وأضاف ان اتفاقية حقوق الطفل رقم 26 لسنة 
1989 في املادة 17 قد أشارت الى ان الدول االعضاء 
في االتفاقية تقوم بتشجيع وسائط االعالم على 
نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية 

والثقافية للطفل وليست ملصالح جتارية.
وفي الوقت نفسه تعهدت الدول االطراف مبنع 
االستخدام االستغاللي للطفل في العروض واملواد 
الداعرة وهذا ما اشارت اليه مواد الدستور في 
الكويت بشأن حماية األمومة والطفولة ورعاية 
الدولة للنشء وحمايته من االستغالل وتقيه من 

االهمال االدبي واجلسماني والروحي.
وعن مضمون االنذار قال د.الرفاعي لقد حرصنا 
على طلب إزالة صورة الطفل من اعالنات الشركة 
اضافة الى مطالبتها بنشر اعتذار رسمي موجها 
ال���ى احتاد الطفل للحضان���ات اخلاصة بنفس 
احلجم وبذات الصفحة في جميع الصحف التي 
نشر فيها االعالن عالوة على التعهد بعدم العودة 
ملثل هذا التصرف مستقبال اما في حالة الرفض 
فس���يقوم االحتاد برفع دعوى قضائية إلجبار 

الشركة على تنفيذ مطالبنا.

وأفاد ب���أن االعالن العامل���ي حلقوق الطفل 
يؤكد على حماية الطفل من كل اشكال االهمال 
والقسوة واالس���تغالل لذلك ال يجوز ان يكون 
الطفل موضوعا للمتاجرة بأي شكل من اشكالها 
كذلك ال يسمح بتش���غيل الطفل في أي وظيفة 
تضر بصحته أو تعليمه او تعوق منوه اجلسمي 
او العقلي او اخللقي، ألن اصالح الطفل نابع من 

اصالح القادة.
وقال الرفاعي انن���ا مؤمتنون على االطفال 
ولكننا لسنا أس���يادا عليهم فنحن من وضعنا 
انفسنا قضاة على الطفل إذن فمن هو القاضي 

علينا؟
خصوصا انن���ا نريد اوال ان نعالج نزعاتنا 
النفسية فما ذنب الطفل في ذلك مؤكدا ان املستقبل 
افض���ل من احلاضر فلماذا يريد الوالدان فرض 
املاضي على املستقبل »الطفل« لذا عندما تريد ان 
جتعل طفلك احسن منك فال تتدخل في صنعه 

وانت ال تعرف ما يدور في فكره.
وقال ان الطفل في حاجة الى الرعاية الكاملة 
من االبوين لنمو شخصيته بشكل متكامل في جو 
من العطف واحلنان واالمن املعنوي واملادي كما 

يجب رعاية االطفال الذين ال ميلكون االسر، او ال 
ميلكون موارد كافية للمعيشة من خالل منظمات 
املجتمع والدولة والقادرين على فعل اخلير. ورأى 
ان من حق الطفل ان يحصل على التعليم اجليد 
الذي يساعده على منو قدراته ومداركه واحساسه 
باملسؤولية االدبية واالجتماعية ليصبح عضوا 
نافعا في املجتمع، كما يجب تعزيز متتع الطفل 
باللعب والتسلية وكذلك يجب علينا ان نربي 
الطفل على روح التفاهم والتسامح والصداقة 

والصدق لينفع نفسه ووطنه.
واستطرد ان استخدام العنف ضد الطفل لن 
يصلح شيئا الن العنف يولد عنفا، موضحا ان 
ولي االمر ه���و من يقرر ويوجه ويقود الطفل، 
اذن ملاذا نحاس���ب الطفل على ما اوجدناه فيه؟ 
لهذا ال يصلح ان يكون اجلالد هو القاضي حلل 
مشاكل االبناء في غياب محكمة الصغار النقاذهم 

من الكبار.
وتساءل: من سيصنع جيل الغد اذا كنا ال نريد 
ترك املاضي ال���ذي يوقع االخطاء العديدة على 
الطفل، مؤكدا ان التحاور والنقاش مع الطفل هو 
افضل وسيلة تربوية وعلمية لتشجيع الطفل 

على اخراج ابداعاته بكل ثقة للعمل على تنميتها 
وحمايتها فقد يكون عاملا من علماء املستقبل عند 
استخدام التربية الصحيحة واالسلوب االمثل 

في التوجيه واالرشاد.
واشار الى اهمية االهداف التي يسعى لتحقيقها 
االحتاد من حيث املتابعة والتنسيق املتكامل بني 
دور احلضانات مب���ا يضمن توحيد االجراءات 
والسرعة بتبادل املعلومات، حلماية الطفل من 
االستغالل التجاري ولبناء تنافس شريف ينتفع 
به الطفل وقطاع العم���ل والعاملون ومصلحة 
العمل اضافة الى حماية االفكار وتبلورها لضمان 
احملافظة على االساليب املتطورة للنهوض بالطفل 
الى املستويات املتقدمة اسوة مبا هو متبع من 

املجتمعات املتقدمة.
ورأى الرفاع���ي انه من املفترض ان تخضع 
احلضان���ات لوزارة التربي���ة النها حتتاج الى 
التوجيه في املناهج التي تقدمها للطفل خصوصا 
في الفئة العمرية التي تتعدى السنتني، اما الفئة 
العمرية منذ الوالدة حتى بلوغ العامني فتتبع 
»الشؤون« وقد اوضحنا ما سبق ذكره في مشروع 

القانون الذي قدم ملجلس االمة.

واش���ار د.الرفاعي الى خط���ورة االصابات 
النفسية املؤثرة في الطفل والتي تالزمه طوال 
حياته وهي الناجتة عن اآلتي: الضرب او احلرمان 
القاسي، الش���جار واجلدل بني الوالدين وافراد 
االسرة امام الطفل، اس���تخدام الطفل كوسيلة 
ضغط، رؤية جرائم العن���ف والقتل، تخويف 
الطفل بأساليب خاطئة، التلفظ بااللفاظ النابية 
امام الطفل، االعتداء اجلنسي، التوجيه اخلاطئ 

للطفل من قبل اولياء االمور.
وب���ني ان معظم اصاب���ات الطفل حتدث من 
استخدام ادوات املطبخ او في احلمام او بسبب 
مخاطر السيارة ونوعية االلعاب اخلطرة، واثاث 

غرفة الطفل ذات احلواف املدببة.
وف���ي الوقت ذات���ه هناك مخاط���ر محلية 
حتيط بالطف���ل مثل اخلدم، التفكك االس���ري، 
الترف االجتماعي، واتباع اسلوب الفرضية اما 
املخاطر العاملية فهي تتعلق بتجارة بيع االطفال 
واعضائهم، املخ���درات، االعالم الغربي املوجه، 
وفي املقابل جند بطء املنظمات احمللية املختصة 
حلماية الطفل باحداث التغير املطلوب ملواكبة 

ما يحدث. 

إنذار رسمي على يد محضر ألكبر الشركات التجارية لتحذيرها من هذا المسلك

افتتاح الدورة الـ 32 للجنة وكالء 
وزارات العمل بـ»التعاون« اليوم

»المقومات« تطالب بتحقيق دولي
في مقتل المدنيين في العراق

بشرى شعبان
حتت رعاية وزير الشؤون االجتماعية والعمل باإلنابة د.فاضل 
صف���ر تفتتح الدورة ال� 32 للجنة وكالء وزارات العمل بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربي اليوم، بكلمة لوكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري، وكلمة للمدير العام للمكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية لدول 
مجلس التعاون سالم بن علي املهيري. وتلي جلسة االفتتاح 
اجللسة اإلجرائية وجلسة العمل األولى، حيث يجري انتخاب 
املق���رر وأعضاء جلنة الصياغة وإق���رار بنود جدول األعمال 
وبرنامج عمل الدورة، واستعراض بنود جدول األعمال، وهي 
تش���مل: البند األول: تقرير املدير العام بش���أن نتائج متابعة 

تنفيذ قرارات وتوصيات الدورات السابقة للمجلس.
البند الثاني: التقرير الس����نوي اخل����اص مبتابعة تنفيذ 
برنام����ج العمل اخلاص بوضع نظم وسياس����ات لألجور في 

القطاع اخلاص بدول املجلس.
البند الثالث: دراسة بشأن التنظيم القانوني للوكاالت األهلية 

الستقدام العمالة وتقدمي العمالة للغير في دول املجلس.
البند الرابع: مش����روع قانون/ نظام العمل االسترشادي 

املوحد )املعدل(.
البند اخلامس: الرؤية االستراتيجية املشتركة لدول مجلس 
وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية حول 

العمالة الوافدة والعمل اجلبري وقضايا االجتار بالبشر.
البند الس����ادس: القرارات التنفيذية لالئحة االسترشادية 
املوحدة للسالمة والصحة املهنية بدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
البند السابع: تقرير بشأن التنسيق حول املسائل املطروحة 

على االجتماعات العربية والدولية.
البن����د الثامن: النظ����ر ف����ي املوازنة واملس����ائل اإلدارية 

واملالية.
البند التاس����ع: حتديد موعد ومكان وجدول أعمال الدورة 

ال� 28 ملجلس الوزراء والدورة ال� 33 للجنة الوكالء.
البند العاش����ر: ما يستجد من أعمال. وتعرض ضمن هذا 
البند جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة في مجال حماية 

.)WPS( األجور

الكويتي���ة  علق���ت اجلمعي���ة 
للمقوم���ات األساس���ية حلق���وق 
اإلنسان على االنتهاكات اإلنسانية 
ضد املدنيني العراقيني التي تناقلتها 
وسائل اإلعالم واملنظمات احلقوقية 
اإلقليمية والعاملية مؤخرا التي جاءت 
متناقضة بقوة مع احتفال املجتمع 
الدولي مبرور 65 عاما على إنشاء 
األمم املتحدة، مؤكدة اس���تنكارها 
وأملها ملا نشره موقع ويكيليكس من 
وثائق خطيرة � قد تكون قمة جبل 
اجلليد الظاهرة فقط � التي فضحت 
وجود جرائم ومجازر وحمامات دم 
ممنهجة، قتل فيها األبرياء واملدنيون 
العزل عل���ى الهوية، بحجة احلرب 
على اإلرهاب وحماية النظام احلاكم 
وتعزيز احلياة الدميوقراطية وصلت 
نس���بتها الى 63% من عدد القتلى، 
ما يعتبر كارثة إنسانية تستوجب 
التحرك األمم���ي العاجل ومحاكمة 
القتل���ة كمجرمي ح���رب ايا كانت 
جهاتهم او انتماءاتهم اإلقليمية او 

الدولية.
وأسفت اجلمعية في بيان لها ان 
تظل أرواح املدنيني واألبرياء دائما 
هي األرخص أمام آلة احلرب املدمرة 
وان يدفع العزل حياتهم ثمنا ملصالح 
ومطامع املتسلطني باحلديد والنار، 
مبينة اننا كدولة جارة للعراق فإن 
مثل هذه األحداث لها تأثير س���لبي 
على اس���تقرار منطقتنا، ما يوجب 
علينا ان نكون أكثر الناس س���عيا 
نحو حقن الدماء واستقرار األوضاع 

كي ال تتضرر املنطقة بأسرها.

وأك���دت ضرورة تفعي���ل مواد 
اتفاقية جنيڤ بشأن حماية األشخاص 
املدنيني في وقت احلرب، مؤكدة على 
املهم واحلي���وي للمنظمات  الدور 
الدولية واألممية في تطبيق القانون 
الدولي اإلنساني على أرض الواقع، 
مشددة على ان واجب مجلس حقوق 
اإلنسان اآلن هو تشكيل جلنة تقصي 
للحقائق وفتح حتقيق دولي نزيه 
تشارك فيه جهات قضائية دولية، 
باالضافة الى منظمات حقوق اإلنسان 
اإلقليمية والدولية وهو ما طالب به 
مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني 

بقضايا التعذيب مانفريد نوفاك.
وطالبت أيضا بضرورة إلزام دول 
العالم بالتوقيع على اتفاقيات وآليات 
وقائية حلماية األبرياء واملدنيني إبان 
احلروب الطاحنة على ان تتضمن 
فرض أشد العقوبات عند اختراقها 
وعدم تطبيقه���ا فارتكاب مثل هذه 
اجلرائم او الس���كوت عنها يعتبر 
انتهاكا وتعديا صارخا على مواثيق 
ومعاهدات حقوق اإلنسان مهما كانت 

املبررات.
وأكدت اجلمعية ضرورة العمل 
باملادة رقم 39 من ميثاق األمم املتحدة، 
والتي تنص على ان »يقرر مجلس 
األمن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم 
او إخ���الل ب���ه او كان ما وقع عمال 
من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك 
توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه 
من التدابير طبقا ألحكام املادتني 41 
و42 حلفظ السلم واألمن الدوليني 

او إعادتهما إلى نصابهما«.

العازمي: النقابيون صفًا واحدًا مع القيادة السياسية 
بمواجهة مظاهر الفرقة والتناحر بين أبناء الشعب

على مكتسباتنا.
واضاف ان احتادنا املهني يشدد 
على ضرورة التمسك بدستور البالد 
باعتباره السبيل والضمان الوحيد 
الدستور  � هذا  للحاكم واحملكوم 
الذي وضعه اآلباء واالجداد ليكون 
نبراسا وهاديا للجميع، واحلفاظ 
على دميوقراطيتنا التي ننعم بها 
حيث ان مجتمعنا الكويتي ومنذ 
قدمي االزل ق����د جبل على احترام 
ال����رأي والرأي اآلخ����ر وهذا جزء 
من دميوقراطيتنا التي نفخر بها 

جميعا.
النقابي����ة  وزاد ان حركتن����ا 
الكويتية وباعتبارها حركة شعبية 
الى  دميوقراطية مستقلة تسعى 
رعاي����ة مصالح الطبق����ة العاملة 
بالكوي����ت تؤكد عل����ى توجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، كما تؤكد ان املخرج الوحيد 
جلميع االزمات هو التعاون الصريح 
والشفاف بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية واهمية استخدام لغة 
احلوار والتفاه����م وقبل ذلك كله 
وضع مصلح����ة الكويت فوق كل 
اعتب����ار، وضرورة تضافر جميع 
اجلهود وتعاون كل االطراف وان 
تعمل السلطتني على نبذ اخلالفات 

الهامشية التي ال طائل ورائها.

على القضاء على مكتسبات الشعب 
وضرب الوحدة الوطنية في مقتل، 
كما ان حركتنا النقابية الكويتية 
ستتصدى وبكل حزم الي تصرفات 
من شأنها ان تهدد وحدتنا الوطنية 

او تسهم في اشعالها.

صفًا واحدًا

وزاد ان افراد احلركة النقابية 
الكويتية يقفون صفا واحدا خلف 
الرشيدة في  السياس����ية  القيادة 
تصديها لكل مظاهر الفرقة والتناحر 
بني ابناء الشعب الواحد وسيعملون 
على تفويت الفرصة على الطابور 
الذي قد يكون متواجدا  اخلامس 
داخل كويتن����ا احلبيبة واحلفاظ 

جميع فئات املجتمع وانه ال ميكن 
الي عاقل ان يغفل عما ينطوي عليه 
من مخاطر جسيمة بوطننا احلبيب، 
حيث اكد س����موه ان التمادي في 
التجاوز على القانون وزج البالد في 
اتون الصراعات السياسية والدينية 
يوجب علينا جميعا حكومة وشعبا 
ومجلس����ا ومؤسسات ان نتحلى 
باحلكمة واليقظة وان نكون صفا 
واحدا امام مسؤولياتنا الوطنية في 
درء اسباب الفتنة ونتائجها املهلكة 
وبكل حزم واصرار الي تصرف قد 
يؤدي اليها او يسهم في اشعالها 
وتأجيجها، وزاد ان سموه قد شدد 
عل����ى االلتزام بأحكام الدس����تور 
والقانون وان تلتزم كل س����لطة 
بحدود اختصاصاتها وفق االحكام 
التي بينها الدستور، واكد سموه 
ان ما حفل به الش����ارع السياسي 
اخيرا من سلبيات بات مصدر قلق 
للجميع مبا ميثله من تهديد المننا 

الوطني ووحدتنا الوطنية.
واضاف ان احتادنا املهني يؤيد 
كل ما جاء بخطاب صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ويدعم 
توجيهاته في محاربة كل مظاهر 
الفرقة واملخططات اخلبيثة التي 
تس����عى الى زرع بذور الفتنة بني 
افراد الشعب الكويتي الواحد وتعمل 

بشرى شعبان
اكد رئيس احتاد نقابات العاملني 
بالقطاع احلكومي بدر خالد العازمي 
على ان خطاب صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد والذي افتتح 
به دور االنعقاد الثالث ملجلس االمة 
من الفصل التشريعي الثالث عشر 
قد وضع النقاط على احلروف وانه 
جعل مصلحة الكويت ملتقى اهداف 
جميع الكويتيني وحمايتها منتهى 
غايتهم وان عالمة حبها واالخالص 
لها ان نص����ون وحدتها ونحافظ 
على مكتس����باتها، كما ان سموه 
قد ش����دد عل����ى ان الدميوقراطية 
التي ارتضيناها على مر العصور 
موروث حضاري ونظام عصري 
تضعنا امام مسؤولياتنا التاريخية 
في ان تظل مصلحة الوطن دائما 

في املقام االول.
العازمي في تصريح  واضاف 
صحافي ان صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد قد كشف 
للجميع املخططات اخلبيثة التي 
تستهدف االسس الراسخة المننا 
واستقرارنا ومتاسك مجتمعنا بعد 
ان حذر سموه مما يحوط باملشهد 
السياس����ي العام م����ن جتاوزات 
وممارس����ات غير مألوفة وأكد ان 
هذا موضع اس����تنكار ورفض من 

أكد أن الخطاب السامي جعل مصلحة الكويت ملتقى أهداف جميع الكويتيين وحمايتها منتهى غايتهم

بدر العازمي


