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محمد الصباح تلقى 
رسالة خطية

من نظيره التركي

الملكة رانيا تصل
إلى البالد اليوم

الجاراهلل التقى مدير 
قسم شمال أفريقيا 

والشرق األوسط 
بالخارجية الفرنسية

تلقى نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير اخلارجية التركي أحمد 
داود أوغلو تتصل بالعالقات بني 
البلدين وبحث سبل تطويرها.

اليوم  الب���الد  ال���ى  تصل 
)الثالثاء( امللكة رانيا العبداهلل 
والوف���د املرافق لها في زيارة 

تستغرق يومني.

استقبل وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل امس مدير قسم 
شمال افريقيا والشرق األوسط 
الفرنسية  في وزارة اخلارجية 
باتريس باولي الذي يقوم بزيارة 
الى البالد. وذكر بيان صادر عن 
إدارة مكت����ب الوكيل في وزارة 
اخلارجية ان اللقاء تناول بحث 
عدد من أوجه العالقات الثنائية، 
إضافة الى آخر التطورات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وق����د حضر اللقاء س����فيرة 
فرنسا لدى الكويت ندى يافي.

ولي العهد استقبل سفيرنا
لدى المملكة المتحدة وبسام فريحة

سموه التقى محمد الصباح والفهد والعدساني والخالد

اس���تقبل س���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
االحمد في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصب���اح ونائ���ب رئيس 
 مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير
الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ احمد 

الفهد.
واس���تقبل س���موه رئيس ديوان احملاسبة 

عبدالعزيز العدساني.

كما استقبل سموه رئيس جهاز االمن الوطني 
الشيخ محمد اخلالد حيث قدم لسموه الشيخ 
صباح شمالن العبدالعزيز الصباح ونبيل شعيب 
املزيد وذلك مبناس���بة تعيينهما بجهاز االمن 

الوطني بدرجة وكيل وزارة مساعد.
واستقبل سموه سفيرنا لدى اململكة املتحدة 

السفير خالد الدويسان.
كما اس���تقبل سموه الرئيس التنفيذي لدار 

الصياد اللبنانية بسام فريحة.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير خالد الدويسان صاحب السمو األمير مستقبال عبدالعزيز العدساني صاحب السمو األمير خالل لقائه بسام فريحة

األمير استقبل الخالد والشمالن والمزيد والعدساني
صاحب السمو استقبل رئيس »دار الصياد« للنشر

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد والشيخ صباح الشمالن ونبيل املزيد

االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
السيف ظهر امس الرئيس التنفيذي 
لدار الصياد للنشر بسام فريحة 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس رئيس ديوان 

احملاسبة عبدالعزيز العدساني.
الى ذلك، استقبل صاحب السمو 

املقابلة نائ����ب وزير  حض����ر 
ش����ؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
كما اس����تقبل صاحب السمو 

قدم لسموه الشيخ صباح الشمالن 
املزيد وذلك مبناس����بة  ونبي����ل 
الوطني  تعيينهما بجه����از االمن 

بدرجة وكيل وزارة مساعد.

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر السيف 
صباح امس رئي����س جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد، حيث 

نقابة الجمارك تطالب بإقرار 19 مطلبًا 
لموظفي اإلدارة العامة

موقع طبقا لقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 7 لسنة 2001 والقرارات 
املعدلة له وزيادة املكافأة الشهرية 
للمدقق����ني لتصب����ح بواقع 100 
دينار بدال من 60 دينارا أس����وة 
باملفتشني اجلمركيني ومخاطبة 
املؤسس����ة العام����ة للتأمين����ات 
االجتماعي����ة العتب����ار وظائف 
التدقي����ق اجلمركي من الوظائف 
الشاقة والضارة واخلطرة، كما 
طالبت النقابة التوصية للجهات 
املختصة باإلدارة مبتابعة القضايا 
املرفوعة على املوظفني من التجار 
املخالفني لقانون اجلمارك والدفاع 
عنهم حتى ال يتعرضوا للضغوط 
النفس����ية والظلم، باالضافة الى 
املطلب األساسي الذي يسعى له 
مجل����س اإلدارة وهو وضع كادر 
خاص ملوظف����ي اجلمارك ألنه مت 
إقرار ك����وادر لوظائف في جهات 
حكومي����ة وان موظفي اجلمارك 
هم أولى بوضع كادر لهم ألهمية 
وظائف اجلمارك، فمتى يصحون 
ويفيق الضمير ويتذكرون هذه 
الوظيفة املهمة. وقال العازمي ان 
مجلس إدارة النقابة لم يغفل دور 
الزمالء الذين ش����اركوا في جلان 
اإلدارة ولم يت����م صرف املكافأة 
له����م رغم انقضاء مدة تزيد على 
ال� 3 سنوات. وأشار العازمي الى 
انه ومن خالل قراءة املطالب التي 
تقدمت بها النقابة جند ان مجلس 
اخلدمة املدني����ة وافق على إقرار 
بدالت جلهات حكومية مثل بدل 
التلوث ورفع قيم����ة عالوة بدل 
الطريق وبدل ضوضاء وصرف 
مكافأة نهاية اخلدمة وبدل موقع 
وبدل شاشة وبدل عدوى وحرم 
منها موظفو اجلمارك رغم اعتراف 
دي����وان اخلدمة املدني����ة بأحقية 
موظفي اجلم����ارك لبدل العدوى 
وبدل الشاش����ة، وأشار العازمي 
ال����ى ان ديوان اخلدم����ة املدنية 
بكتابه رقم 210 لس����نة 2009 اكد 
على اس����تثناء موظفي اجلمارك 
عن باقي الوظائف باعتبار ان هذه 
الوظائف متثل النشاط الرئيسي 
لإلدارة العامة للجمارك إال ان ذلك 
لم يحقق لهم أي ميزة واس����تمر 
الشاشة وبدل  حرمانهم من بدل 
التلوث وبدل الضوضاء وزيادة 

ال� 50 دينارا.. إلخ.
وأضاف العازمي انه وفي نهاية 
اللقاء مت االتفاق مع اإلدارة على 
تشكيل جلنة على أعلى املستويات 
بني النقابة واإلدارة تقوم بدراسة 
املطالب التي تقدمت بها النقابة.

باالختي����ار ملوظف����ي اجلمارك، 
خاصة الدرجتني »أ، ب« وتطبيق 
االس����تثناء الوارد في القرار 37 
لسنة 2006 والقرارات املعدلة له 
الى  لوظائف اجلمارك اس����تنادا 
الديوان  الوارد بكتاب  االستثناء 
رقم 210 امل����ؤرخ في 2009/4/28 
الذي أكد استثناء موظفي اجلمارك 
عن باقي الوظائف باعتبار ان هذه 
الوظائف متثل النشاط الرئيسي 
لإلدارة العامة للجمارك والتي تبلغ 
نسبتها 80%. وأشار العازمي الى 
ان النقابة طالبت برفع عالوة بدل 
الطريق ملوظفي اجلمارك لتصبح 
70 دينارا، وذلك ملساواة موظفي 
اجلمارك باملوظفني املدنيني بتلك 
املراكز وكذلك طلبت النقابة صرف 
بدل عالوة نائية وطريق ملوظفي 
األمن والس����المة الذين يقومون 
مبرافقة القوافل من وإلى املراكز 

اجلمركية احلدودية.
كما أك����د العازمي ان مجلس 
اإلدارة طالب بضرورة العمل على 
العاملني باملراكز اجلمركية  منح 
البرية احلدودية مكافأة 100 دينار 
أسوة بالعاملني في مركز خباري 
العوازم، وكذلك بدل تلوث للعاملني 
في مركز جمارك ميناء الشعيبة 
أسوة بالعاملني في ميناء الشعيبة، 
حيث مت العرض خالل اللقاء موافقة 
املدنية املتضمنة  ديوان اخلدمة 
املوافقة على صرف البدل لبعض 
ال����ى املطالبة  اجلهات باإلضافة 
ببدل تل����وث إلى جميع العاملني 
في املراك����ز اجلمركية نتيجة ما 
يعانونه من التلوث الصادر من 
عوادم السيارات واحلافالت واملواد 

املتطايرة واملواد الكيماوية.
اإلدارة  كما طال����ب مجل����س 
بصرف بدل ضوض����اء ملوظفي 
اإلدارة أسوة بالفاحصني الفنيني 
الداخلية وب����دل خطر  ب����وزارة 
البحر وبدل  للعاملني في عرض 

صرح أمني سر نقابة العاملني 
باإلدارة العام����ة للجمارك محمد 
العازمي بأنه ومن منطلق أولويات 
مجلس اإلدارة مبتابعة املطالب التي 
مت رفعها الى ديوان اخلدمة املدنية 
ولم يتم إقرارها، عقد مجلس إدارة 
النقابة مع مدير عام اإلدارة العامة 
للجم����ارك إبراهيم الغامن لقاء مت 
خالله بحث ومناقشة العديد من 
التي  العمالية واملشاكل  املطالب 
تواج����ه املوظفني عل����ى اختالف 
مواقعه����م، والقت تفهم����ا لديه 
وهذا ليس غريبا عليه لقربه من 
املوظفني وتعاونه البناء الهادف 
وقناعته بحقوقهم ووضع احللول 
لها وإقرارها في أسرع وقت ممكن 
الهتمامه بتلك الطلبات وحرصه 

على صون احلقوق.
وبني العازمي ان املطالب التي 
مت بحثها مع مدير عام اجلمارك 
تضمنت جميع البدالت والعالوات 
واملكافآت التي تهم جميع شرائح 
موظفي اجلم����ارك على اختالف 
مواقعهم ومراك����ز عملهم ومنها 
استحقاق موظفي اجلمارك لبدل 
الشاشة بناء على القرار 28 لسنة 
2006 وتأسيسا على كتاب ديوان 
اخلدمة املدني����ة رقم 210 املؤرخ 
في 2009/4/28 باستثناء موظفي 
اجلمارك عن باقي موظفي اجلهات 
احلكومية األخرى باعتبار ان هذه 
الوظائف متثل النشاط الرئيسي 
إلدارة اجلمارك وذلك ألن أعمال 
موظفي اجلمارك تتم على جهاز 
احلاسب اآللي كما مت طلب صرف 
زيادة ال� 50 دينارا لهم والتي حرموا 
منها بسبب املكافأة التي أقرت لهم، 
ومثاال على ذلك موظف بالدرجة 
اخلامسة مكافأته 80 دينارا وحرم 
من زيادة ال� 50 دينارا وحرم من 
بدل الشاش����ة وقدرها 30 دينارا 
وبالتالي فإن الزيارة التي حصلوا 
عليها صف����ر دينار، كما مت طلب 
صرف بدل عدوى ملوظفي اجلمارك 
ألن عملهم هو اتصال مباشر مع 
املسافرين وأمتعتهم، وأكد ديوان 
اخلدمة املدنية وهو اجلهة املخولة 
بإقرار البدالت على أحقية موظفي 

اجلمارك لهذا البدل.
كما أكد العازمي ان املجلس لم 
يغفل دور املوظفني الذين أمضوا 
في اخلدمة مدة طويلة، حيث طالب 
املجلس بصرف مكافأة نهاية خدمة 
لهم عند انتهاء خدمتهم أس����وة 
بالعديد م����ن اجلهات احلكومية، 
كما طالب املجل����س بزيادة عدد 
الدرج����ات املخصص����ة للترقية 

محمد العازمي

الفهد التقى وزيرة 
مكافحة اإلرهاب في لندن

استقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
الفهد  واإلسكان الشيخ أحمد 
في قصر السيف امس وزيرة 
الدولة لشؤون االمن ومكافحة 
اململكة املتحدة  ف���ي  اإلرهاب 
البارونة بولني نيفيل جونز 
والوفد املرافق لها مبناس���بة 

زيارتها للبالد.


