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لال�ضتف�ضار الهواتف التالية:

جمعية أولياء أمور المعاقين تناشد
المبارك تخصيص مبنى مستقل

طال����ب عضو مجلس ادارة جمعي����ة اولياء امور 
املعاقني سالم الدوسري النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ورئيس املجلس االعلى لذوي االعاقة الشيخ 
جابر املبارك االستجابة ملطالب اهالي ذوي االعاقة وان 
يحقق لهم ابسط متنياتهم في مبنى يريحهم وابناءهم 
عند املراجعات التي انهكتهم ما بني الصعود والنزول 
واالزدحام، مش����يرا الى ان ملف املعاقني ومشاكلهم 
ال يقل اهمية من الناحية السياس����ية ومن الناحية 
االجتماعية من ملف التلوث الذي اواله الشيخ جابر 
اهتمامه الكبير. واكد الدوسري ان احلملة الوطنية 
لتغيير مبنى الهيئة مس����تمرة وآخذة في التوس����ع 
وس����نفعلها بش����كل اكبر اذا لم جند لصوتنا صدى 
لدى س����مو رئيس الوزراء او رئيس املجلس االعلى 
الشيخ جابر املبارك الذي يعتبر الشخص املسؤول 
سياسيا عن املش����اكل التي تعيشها الهيئة من سوء 
املبنى وحتى التعطيل املتعمد ملواد قانون 2010/8 فما 
نطلب����ه هو اقل احلقوق وليس اكبرها وفق القانون 
السابق كما ان الشيخ ناصر او املبارك يستطيع ان 
ينسق مع موضي احلمود للحصول على مبنى مؤقت 
حل����ني احلصول على مبنى دائ����م يليق بأهمية هذه 
الفئة عند سمو االمير واحلكومة واملجلس فالوعود 

لم تعد تفي باحلاجة ولن نصدقها مهما كثرت. وقال 
سالم الدوسري ان تصريح د.جاسم التمار عن تغيير 
املبنى ليس باجلدي����د علينا كأصحاب قضية بل ان 
عددا من وزراء الش����ؤون كانوا قد س����بقوه في ذلك 
وأطلقوا الوعود تلو االخرى، لذا على التمار ان كان 
جادا في حديثه مع »كونا« بأن املبنى ال يصلح كان 
عليه ان يتبنى ذلك ش����خصيا من����ذ اليوم االول له 
كما ان الكويت التزال تتذكر اول تصريح له بعد ان 
صدر مرسوم تعيينه عندما قال ان املبنى معاق، كما 
كان يفترض بالتمار الذي نحترمه ونقدره كشخص 
ان ينت����زع لذوي االعاقة مقرا يصلح لهم عطفا على 
حالته����م واهاليهم وليس بع����د ان تعالت االصوات 
تتنادى بتغيير احلملة ثم تبني القائمني على الشبكة 
الوطنية اطالق احلملة الوطنية لتغيير مبنى الهيئة، 
وامتنى ش����خصيا ان يكون مبنى الهيئة على رأس 
االولويات وليس في اخرها، وليست احلروب الدائرة 
بني املوظفني دون مراعاة لطبيعة العمل الذي امنتهم 
عليه الدولة خلدمة هذه الفئة واقول للتمار: نحن لن 
نسكت عن حقوقنا وسنطالب بها حتى لو تطلب االمر 
االعتصام والتجمع امام مكتبك حتى تعيش معاناة 

االهالي فال تدفعنا ملا ال نريد.

اإلبراهيم يؤلف كتابًا يوّثق
فيه تاريخ العملة المعدنية

أصدر مؤرخ كويتي يهوى جمع العمالت املعدنية بالكويت كتابا 
بعنوان »تاري����خ العملة املعدنية في الكويت« تزامنا مع احتفاالت 

البالد بأعيادها الوطنية.
وقال املؤرخ باس����م االبراهيم الذي يعمل مشرف كيمياء بوزارة 
الطاقة ويهوى التقصي والبحث في تاريخ العمالت لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ان مجال جمع العمالت وتاريخها في الكويت استهواه 
منذ مدة طويلة مضيفا انه رغ����ب في ان يوثق هذا االمر في كتاب 

يتطرق فيه الى مراحل تطور العملة وتاريخها في الكويت.
وذكر انه قضى ثالث س����نوات من العمل املتواصل في التحري 
والتقصي عن تاريخ العملة في الكويت مضيفا ان كتابه يتضمن كل 
اصدارات العملة النقدية التي مت تداولها في الكويت في الفترة ما قبل 
مرحلة التأسيس وحتى وقتنا احلالي وقال انه يستعد إلصدار هذا 
الكتاب الذي يضم 372 صفحة يعرض خاللها 500 صورة تاريخية 
خالل االعياد الوطنية س����اعيا بذلك الى ابراز دور الكويت االقليمي 
والعاملي في اجلانب االقتص����ادي واملالي وافاد بان الكتاب يعكس 
القوة االقتصادية التي كانت متثلها الكويت في املنطقة عبر تاريخها 
كونها نقطة اس����تراتيجية للتجارة العاملية واالقليمية مضيفا انه 
ارف����ق في كتابه صورا للقطع املعدنية االصلية التي مت تداولها في 
الكويت. واضاف ان قط����ع العمالت املعدنية املعروضة في الكتاب 
هي قطع نادرة جدا ويعود بعضها ألكثر من 2000 عام حيث جاب 
انحاء العالم ليقتنيها ويجمعها في متحفه اخلاص الذي اطلق عليه 
»متحف االبراهيم للعمالت«. وذكر االبراهيم ان اهل الكويت جبلوا 
على التجارة حيث جابوا البحار والقفار بحثا عن الرزق مبينا انه 
حرص على توثيق هذا اجلانب من خالل صكوك مالية متت اضافة 
نسخة منها الى الكتاب وهي عبارة عن سندات بيع وشراء معتمدة 

من قضاة الكويت وحكامها وجتارها.
واضاف ان بعض تلك الس����ندات وثقت خ����الل فترات تاريخية 
مختلفة يعود بعضها لعهد الشيخ عبداهلل بن صباح حاكم الكويت 

اخلامس.

منصور املنصور

فيصل البسام

غالف الكتاب

الشيخ مشعل األحمد متحدثا إلى قادة وضباط احلرس الوطني

المنصور: »الشؤون« رفعت قانون إنشاء 
هيئة القوى العاملة لمجلس الوزراء

الوكيل المس�اعد لقط�اع العمل أكد أن�ه ال تناقض في 
استمرار العمل باإلدارات واإلجراءات القانونية إلنشاء الهيئة
رقم 1 لسنة 1961 الى ان انتهى 
األمر بإلغائه مبقتضى القانون 
رقم 38 لس���نة 1964 في ش���أن 
العمل ف���ي القطاع االهلي. وقد 
أجريت على ه���ذا القانون عدة 
تعديالت تس���تهدف منح مزايا 
خاصة للعمال املش���تغلني في 
القانون  النفط مبقتضى  قطاع 
رقم 43 لسنة 1968 الذي أضاف 
بابا جديدا هو الباب الس���ادس 
عشر في شأن تشغيل العمال في 
صناعة النفط ثم صدر القانون 
رقم 28 لس���نة 1969 بالغاء هذا 
الباب ليحل محل���ه في تقرير 
املزايا للعاملني في قطاع االعمال 
النفطي���ة وبالتالي فقد أصبح 
القانون االساس���ي الذي يحكم 
القانون  العمالية هو  العالقات 
رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل 
في القطاع االهلي، أما القانون 
رقم 28 لسنة 1969 فقد اختص 
بقطاع االعمال النفطية في حدود 
التعريفات واالحكام الواردة في 
القانون، وما عداها يطبق  هذا 
عليه قان���ون العمل في القطاع 
االهلي باعتباره الشريعة العامة 
في تنظي���م العالقة بني طرفي 
القطاع. وفي  االنتاج في ه���ذا 
فبراير 2010 ظهر للنور القانون 
رقم 6 لسنة 2010، وحدد في املادة 
التاس���عة إعداد قانون إلنشاء 
هيئة مس���تقلة للقوى العاملة 
الس���نة والشؤون  حيث مرت 
اع���دت م���ا اعدت من ق���رارات 
ورفعت مشروع قانون االنشاء 
الى مجلس الوزراء، ليحوله الى 
مجلس األمة، ومجلس األمة في 
اجازة االمر الذي يؤدي حتما إلى 

تأخير اإلنشاء.

تفعيلها تقريبا.
وشدد على أن وزارة الشؤون 
لن تتأخر في إعداد مشروع قانون 
الهيئة بل اتخذت كل االجراءات 

الالزمة لتنفيذه.
وجتدر اإلشارة الى ان املادة 
9 من قانون رقم 6 لس���نة 2010 
نصت على أن تنشأ هيئة عامة 
ذات شخصية اعتبارية وميزانية 
العامة  الهيئة  مستقلة تس���مى 
العاملة يش���رف عليها  للقوى 
وزي���ر الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل وتتولى االختصاصات 
املقررة للوزارة في هذا القانون 
وكذلك استقدام واستخدام العمالة 
الوافدة بناء على طلبات اصحاب 
العمل ويصدر بتنظيمها قانون 
خالل سنة من تاريخ العمل بهذا 

القانون وهو في 2010/2/22.

إنشاء أول قانون لتنظيم العمل

ظهر أول قانون لتنظيم العمل 
في الكويت عام 1959 وقد عدل 
هذا القانون باملرسوم االميري 
رقم 43 لسنة 1960 وبالقانون 

بشرى شعبان
أكد الوكيل املس���اعد لقطاع 
العمل منصور املنصور ان وزارة 
الشؤون رفعت مشروع قانون 
إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة 
إلى مجلس الوزراء وهو حاليا 
في املجلس لدراسته واحالته الى 

مجلس االمة العتماده.
وقال في تصريح صحافي ان 
مراحل انشاء الهيئة سارية على 
قدم وساق والشؤون ادت ما عليها 
في اعداد مش���روع االنشاء الى 
جانب اصدار العديد من القرارات 
الوزارية املنظمة لقطاع العمل مبا 
العمل  يتوجب مع بنود قانون 

اخلاص بالقطاع االهلي.
وبني املنصور ان مراحل انشاء 
الهيئة لن يؤثر على سير العمل 
في االدارات واملعامالت واالجراءات 
سارية كما هو الوضع اآلن، مشددا 
على انه ال فرق في اجناز العمل 
امليداني املتعلق مبعامالت اصحاب 

االعمال والعمال.
وان ادارات العمل تعمل بشكل 
طبيعي وان تأخير اصدار قانون 
انشاء الهيئة لن يؤثر على عملها 

باملطلق.
وذك���ر في هذا املج���ال على 
قانونية اإلج���راءات وقانونية 
املعامالت الص���ادرة عن ادارات 
العمل حي���ث ال يوجد اي عائق 
قانون���ي امام س���ير العمل في 
االدارات او االنتهاء حلني انشاء 
العاملة  العامة للق���وى  الهيئة 

قانونيا.
واوض���ح املنصور ان وزارة 
الش���ؤون اص���درت العديد من 
الق���رارات املنظم���ة للعمل وان 
جميع مواد قانون العمل قد مت 

نائب رئيس الحرس الوطني اجتمع مع القادة والضباط وثمن جهود رئيس الوزراء والنائب األول

مشعل األحمد شكر األمير وولي العهد: تفهما أحوال
العسكريين ويدعمان إقرار الزيادات على رواتبهم األساسية

نائب رئيس احلرس الوطني متوسطا كبار القادة

املقدم ركن فيصل اجلريد.
وأوضح الشيخ مشعل األحمد ان 
القائد الناجح هو من يتلمس حاجة 
من يعملون حتت قيادته ويتعرف 
على مشكالتهم ومطالبهم »ونحن 
دائما نستمع للجميع ونحرص على 
تقدمي ما يلزم من دعم ومساندة 
ما دام األمر يص����ب في مصلحة 
اجلميع واضعني في اعتبارنا البعد 
عن احملسوبية والواسطة«. من 
جانبه، شكر وكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي نيابة عن قادة 
وضباط احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد على مساندته ودعمه 
للعاملني في اجلهاز العسكري ليس 
في احلرس الوطني فحسب بل في 

اجليش والشرطة واإلطفاء.
وأكد اللواء الدعي ان الش����يخ 
مش����عل األحمد يدع����م اي توجه 
لتحس����ني أح����وال العس����كريني 
املعيشية مبشاركة ومباركة اخوانه 

اعضاء مجلس الدفاع األعلى.
حضر اللقاء اضافة الى اللواء 
الدعي نائب وكيل احلرس الوطني 
العمي����د ركن زايد عبداهلل ناصر 
وكبار القادة والضباط في احلرس 

الوطني.

اجليش والشرطة واحلرس الوطني 
واإلطفاء وأش����ار الى ان من بني 
هؤالء اجلنود قائد الشؤون املالية 
واالدارية العميد سابح مجبل وركن 
التجهيز  عمليات وتدريب قيادة 
الوازع  العقيد عماد  واملش����اريع 
ومدير مديرية القوى البش����رية 

ثقة اخوانهم ف����ي مجلس الدفاع 
األعل����ى واصلوا اللي����ل بالنهار 
إلجناز املهمة املسندة اليهم وأعدوا 
اجلداول والنسب وقدموا املبررات 
التي أقنعت وزارة املالية وبالتالي 
حتققت النتيجة التي أسعدت كل 
منتس����ب للجهاز العسكري في 

لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ووزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري وكل من ساهم في ظهور 

هذه الزيادات الى النور.
وأكد ان هناك جنودا مجهولني 
في احل����رس الوطني كانوا محل 

تق����دم نائب رئي����س احلرس 
الوطني الشيخ مش����عل األحمد 
بالشكر والتقدير الى صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة 
والى سمو ولي العهد على تفهمهما 
ألحوال أبنائهم العسكريني ودعمهما 
إلقرار الزيادة على الراتب األساسي 
للعس����كريني مبختلف رتبهم في 

اجلهات العسكرية االربع.
وقال الشيخ مش����عل األحمد 
خالل اجتماعه بالقادة والضباط في 
احلرس الوطني ان رئيس احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم العلي 
يحرص دائما في توجيهاته على 
الدعم  أبنائه العسكريني وتقدمي 

واملساندة إليهم.
واضاف ان ما اقره مجلس الدفاع 
األعلى من زيادات للعسكريني جاء 
نتيجة تفهم وتعاون سمو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
احملم����د ورئيس مجل����س الدفاع 
األعل����ى والنائ����ب األول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
الشيخ احمد احلمود ووزير املالية 
مصطفى الشمالي ووزير الدولة 

جن�ود مجهولون في »الحرس« كانوا محل ثقة »الدفاع األعلى« واصلوا الليل بالنهار إلنجاز 
المهمة المس�ندة إليهم وأعدوا الجداول والنس�ب وقدموا المبررات المقنع�ة ل� »المالية«
القائ�د الناج�ح يتلمس حاج�ة من يعمل�ون تحت قيادت�ه ويتعرف على مش�كالتهم 
ومطالبه�م ونح�ن نس�تمع للجمي�ع ونحرص عل�ى تقدي�م ما يل�زم من دعم ومس�اندة

ديوان الخدمة أّجل تسجيل المرحلة »34« إلى 11 مارس
بهدف إنجاز صرف المكرمة األميرية بكل سهولة ويسر

أعلن مدير ادارة تسجيل القوى العاملة بديوان اخلدمة املدنية 
فيصل البسام تأجيل موعد التسجيل للمرحلة 34 ملدة اسبوع لتبدأ 

اعتبارا من 2011/3/11 بدال من 2011/3/4 وتنتهي في 2011/3/25.
وأشار البسام الى ان س���بب التأجيل يرجع الى تزامن موعد 
صرف املكرمة األميرية املقرر في 2011/2/24 مع فترة التس���جيل 
مما يتطلب تس���خير جميع امكانيات الدي���وان وخاصة الكوادر 
العاملة به والنظم املتكاملة لصرف املكرمة بهدف اجناز الصرف 
بكل سهولة ويس���ر. وأضاف البسام انه ميكن لراغبي التسجيل 
بنظام التوظيف املركزي االتصال على رقم )133( او الدخول على 
موقع الديوان االلكتروني www.csc.net.kw، وأوضح مدير ادارة 
تسجيل القوى العاملة أنه في حالة اذا ما كان هناك اي استفسار 
فيمكن مراجعة الديوان في هذا الش���أن اليجاد احللول املناسبة 

لتلك االستفسارات.


