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الوردان: نقابة القانونيين تهدد باإلضراب
في حال عدم شمولهم بالكادر

المطيري: انتخابات تعاونية الصليبخات نهاية العام المقبل 
بعد انتهاء مدة التعيين أو إقرار قانون التعاون

املدنية ومت حتويله الى مؤسسة 
التأمين����ات االجتماعي����ة بحجة 
احلس����بة االكتوارية وهم السواد 
األعظم، يعد مماطل����ة من ديوان 

اخلدمة املدنية.
واض����اف ان النقاب����ة تطالب 
بتطبي����ق العدال����ة االجتماعي����ة 
والوظيفي����ة ب����ني كل القانونيني 

دون استثناء.
ورفض الوردان اسلوب التمييز 
والتجاهل لكل القانونيني العاملني 
في اجلهات احلكومية واغفال دورهم 
املهم واحليوي وقصره على اجلهات 
الثالث، وعليه فان النقابة حتذر 
من اقرار الكوادر الثالثة وجتاهل 
الكادر املقدم من نقابة القانونيني 
في اجلهات احلكومية وس����نتخذ 
كل االجراءات الكفيلة التي حتفظ 
للقانوني����ني حقوقهم مب����ا فيها 
الطعن امام احملاكم واالعتصامات 

واالضراب.

سنوات ثم رئيس قسم الشؤون 
االدارية ورئيس قسم املشتريات 
ورئيس وحدة املعلومات واحلاسب 
اآلل����ي برات����ب ق����دره 300 دينار 
على ان يكون االول حاصال على 
ادارة اعمال وخبرة  بكالوريوس 
عشر سنوات والثاني بكالوريوس 
محاس����بة وخبرة خمس سنوات 
آلي  والثالث بكالوريوس حاسب 
وخبرة خمس سنوات فضال عن 
بدل طبيعة عمل 50 دينارا وعالوة 

دورية 10 دنانير.
وذك����ر د.املطي����ري ان رواتب 
رؤساء اقسام السكرتارية والتنسيق 
واملتابعة والفروع املستثمرة يحصل 
كل واحد منهم على راتب قدره 250 
دينارا وبدل طبيعة عمل 50 دينارا 
مع عالوة دورية قيمتها 10 دنانير 
كما يحصل شاغل وظيفة محاسب 
اول على رات����ب قدره 250 دينارا 
وعالوة دورية 5 دنانير واحملاسب 
العادي 200 دينار وعالوة 5 دنانير 
علما بان الع����الوة الدورية متنح 
للموظف ملدة عشر سنوات فقط. 
وذكر ان احلد االدنى لالجور في 
اجلمعية يبلغ 70 دينارا ويحصل 
عليه ضابط االمن مع عالوة دورية 

قيمتها خمس دنانير.

التي  حتفظ للقانونيني حقوقهم 
سلبت منهم، محذرا من ان اقرار اي 
كادر او زيادة للقانونيني في اجلهات 
الثالث )الفتوى والتشريع والبلدية 
واإلدارة العامة للتحقيقات( دون 
النظر في الكادر الذي س����بق ان 
تقدمت به النقابة الى ديوان اخلدمة 

بالوظائف االشرافية«.
وذكر انه مبوجب الكادر يحصل 
املستشار القانوني ورئيس قسم 
احملاسبة واخلزينة على راتب قدره 
400 دينار وبدل طبيعة عمل 50 
دينارا وع����الوة دورية 10 دنانير 
على ان يكون االول حاصال على 
ليس����انس حقوق وخبرة خمسة 
عشرة سنة والثاني بكالوريوس 
محاس����بة وخبرة عشر سنوات 
ويأت����ي بعدهما املدق����ق الداخلي 
براتب قدره 350 دينارا مع مؤهل 
بكالوريوس محاسبة وخبرة عشر 

صرح رئيس مجلس ادارة نقابة 
القانونيني حمد الوردان بأن نقابة 
القانونيني ترفض سياسة التجاهل 
والتمييز والتهميش والتي متارسها 
احلكومة جتاه القانونيني العاملني 
في جميع اجلهات احلكومية وان 
مطالب نقابة القانونيني واضحة 
وثابتة، مشيرا الى ان النقابة سبق 
ان خاطبت اجلهات املعنية »ديوان 
اخلدم����ة املدنية ومجلس اخلدمة 
املدنية« بإق����رار كادر للقانونيني 
يتناس����ب مع مؤهالتهم العملية 
وطبيعة عملهم القانونية وتعديل 
مس����ميات القانوني����ني الى محام 
ومحقق ومستش����ار، مع السماح 
للقانوني����ني بالدفاع عن اخلزانة 
العامة حفاظا على املال العام النهم 

أحق بالدفاع عن جهات عملهم.
وطالب الوردان احلكومة ممثلة 
مبجلس الوزراء ومجلس اخلدمة 
املدنية باتخاذ اجراءات س����ريعة 

محمد راتب
أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية 
التعاونية د.مطر  الصليبخ����ات 
املطيري ان االنتخابات س����تعود 
ملجلس االدارة في اجلمعية نهاية 
العام املقبل بعد انتهاء مدة تعيني 
مجلس االدارة احلالي مبوجب قرار 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
او اقرار قان����ون التعاون اجلديد 
ايهما اقرب. وكشف د.املطيري في 
تصريح صحافي عن مقترح تقدم 
به الى احتاد اجلمعيات التعاونية 
بشأن الكادر املالي اجلديد جلمعية 
الصليبخات معربا عن امله في ان 
تتم املوافقة على هذا الكادر وتعميمه 
على باقي اجلمعي����ات التعاونية 
لضمان العدالة في التوظيف في 

اجلمعيات التعاونية.
واوضح ان الكادر يشتمل على 
66 وظيفة محددة الراتب والعالوات 
الدورية والبدالت واملؤهالت التي 
يجب توافرها في شاغل كل وظيفة، 
مشيرا الى ان الكادر لم يشمل ثالث 
وظائف هي املدي����ر العام ونائبه 
واملدير املالي حي����ث يتم حتديد 
مرتبات تل����ك الوظائف بناء على 
عقود خاصة وفقا للقرار الوزاري 
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ألول مرة على مستوى الجمعيات التعاونية

حمد الوردان

روح اهلل جابك

د.مطر املطيري

لوحة من أعمال إدارة املعاقني

فرقة شعبية فرقة اخليالة لوزارة الداخلية

 )قاسم باشا(خالد املهدي يشرح للكندري أعمال دور الرعايةمحمد الكندري متحدثا في احلفل 

الكندري: »الشؤون« تصدر قرارات بالترقيات 
بشكل مستمر إلنصاف العاملين بقطاع الرعاية

نأم�ل إق�رار كادر دور الرعاي�ة ف�ي أول اجتم�اع لمجل�س الخدم�ة المدني�ة

إال بوجودها وال عز إال بعزها، هي 
االرث الذي انحدر الينا من اآلباء 
واالجداد والذي علينا ان نحافظ 
علي����ه، ونضحي من اجله«. ودعا 
الى ض����رورة ان تتضافر اجلهود 
احلكومي����ة واالهلية وان تتعاون 
الدولة ومنظمات  كافة مؤسسات 
املجتمع املدني نحو حتقيق التنمية 
الشاملة في مختلف املجاالت، ليكون 
اجنازنا وجناحنا هو رصيد حبنا 
الذي نتوارثه جيال بعد جيل ويبقى 

في سجل التاريخ.
أما مدي����ر إدارة التأهيل املهني 
حمد اخلالدي فتوجه بالتبريكات 
الكويت واملقيمني  اهال����ي  لعموم 
العزي����زة على  املناس����بات  بهذه 
قلوب اجلميع، مشددا على حرص 
وزارة الشؤون على اشراك نزالء 
دور الرعاية االجتماعية في كافة 
املناسبات وان تكون انشطتهم في 

طليعة االنشطة.
وأمل اخلالدي ان تتوج فرحة 
العاملني في دور الرعاية في هذه 
املناس����بات املجي����دة بإنصافهم 

واعتماد الكادر اخلاص بهم.
أما مدي����ر إدارة رعاية املعاقني 
بالتهنئة  امله����دي فتوج����ه  خالد 
القلبية الى الشعب الكويتي بهذه 
املناس����بات العزي����زة على قلوب 
اجلميع، متمني����ا ان حتمل االيام 
املقبلة فرحة خاصة للعاملني في 
قط����اع الرعاي����ة االجتماعية عبر 

اعتماد الكادر اخلاص بهم.

اجل نهضة وطنهم ووقوفهم صفا 
واحدا للحف����اظ عليه. وزاد ان ما 
يشهده الوطن من نهضة رائدة لم 
تكن تتحقق لوال الشعور باملواطنة 
احلقة والرغبة الصادقة في خدمة 
هذا الوطن من باب الوفاء ألرض 
اعط����ت ألبنائها الكثير ولم تبخل 
عليهم بأمنها وأمانها وثرواتها فكان 
وجودهم من وجودها كما جاء في 
النطق السامي في دور االنعقاد األول 
التشريعي احلادي عشر  للفصل 
ملجلس األمة في الثاني عشر من 
يوليو 2006: »الكويت هي األرض 
التي نعيش عليها ونعمل من اجلها 
وندفن في ترابها ليس لنا وجود 

وتقدم الى صاحب السمو االمير 
وس����مو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء ولكل اهل الكويت 
الكرام بخالص التهنئة والتبريكات 
به����ذه املناس����بات العزيزة علينا 
س����ائال املول����ى ان يعيدها علينا 
في كل عام ونحن جميعا في امن 
الى  وامان ونعمة ورخاء. وأشار 
ان مظاهر الفرح والس����رور التي 
توشحت بها املباني والطرقات في 
هذه املناسبات العزيزة علينا يجب 
ان تكون ترجمة من ابنائنا حلب 
هذا الوطن واالعتزاز به وان يكون 
منطلقا له����م لإلخالص في العمل 
وتقديرا لتحمل مسؤولياتهم من 

بغريب على أهل الكويت. وأضاف: 
الشكر موصول الى رئيس مجلس 
إدارة املقاهي الشعبية عبدالرحمن 
املزروعي على عمله الدؤوب الذي 
اس����تمر ما يزيد على عشرة أيام 

إلجناح هذا احلفل.
هذا وألقى الكندري كلمة راعي 
احلف����ل وزير الش����ؤون د.محمد 
العفاسي وقال فيها: يسعدني ان 
اش����ارككم مهرجان »ديرة اخلير« 
مبناسبة االحتفاالت مبرور خمسني 
عاما على االستقالل املجيد ومرور 
عشرين عاما على التحرير املبارك 
والعام اخلام����س لتولي صاحب 

السمو االمير مقاليد احلكم.

بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون محمد 
الكندري حرص الوزارة الدائم على 
دعم العاملني في قط����اع الرعاية 
االجتماعي����ة س����واء عب����ر زيادة 
الك����وادر اخلاصة في بعض املهن 
مثل االجتماعيني واحملاسبني، حيث 
بادرت الوزارة لتطبيق هذه الكوادر 
على العاملني ف����ي قطاع الرعاية 
االجتماعية مجرد ما مت اعتمادهم 
في مجلس اخلدمة املدنية. وقال في 
تصريح صحافي خالل إنابته عن 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي في 
احتفال قطاع الرعاية االجتماعية 
»ديرة اخلي����ر« ان الوزارة تصدر 
باستمرار قرارات ترقية للموظفني 
الذي����ن تنطبق عليهم الش����روط 

لتشجيع العمل في هذا القطاع.
وعن اعتماد كادر خاص للعاملني 
في القطاع أوضح الكندري انه في 
مجلس اخلدمة املدنية ونأمل إقراره 

في أول اجتماع للمجلس.
وتوج����ه الكن����دري بالش����كر 
جلميع العاملني في قطاع الرعاية 
االجتماعية على جهودهم في تنظيم 
هذا املهرجان املميز مبناسبة األعياد 
الوطنية املجي����دة. وقال: البد من 
ان نخص بالشكر كال من وزارتي 
الدفاع والداخلية على مشاركتهما 
في هذا احلفل، والنائب األول لسمو 
رئيس مجلس الوزراء على الهدايا 
الكرمية التي وزعها على نزالء قطاع 
الرعاية االجتماعي����ة وهذا ليس 

خالل حضوره احتفاالت الرعاية االجتماعية »ديرة الخير« نيابة عن العفاسي

مال اهلل: لجنة »الرحمة« تقّدم خدمات 
طبية للعمالة ذات األجور الضعيفة

أكد رئيس مجلس ادارة جلنة »الرحمة« للخدمات الطبية 
د.صالح م���ال اهلل »ان اللجنة اعتادت عل���ى القيام بخدمات 
طبية، خاصة في عالج العمالة ذات األجور الضعيفة، مشيرا 
الى ان هذا النش���اط يأتي ضمن احتف���االت الكويت باالعياد 

الوطنية«.
وأوضح مال اهلل خالل أنشطة املنتدى الطبي الثاني للجنة 
والذي أقيم في سكن العمال في امغرة »ان اللجنة اقامت هذا 
املنتدى الطبي لعالج العمالة الوافدة التي ال تستطيع حتمل 
األعباء املالية الكبيرة لتلقي العالج من بعض األمراض التي 
تعاني منها«، مؤكدا ان أنواع املس���اعدة التي تقدمها اللجنة 
هي معاجلة احلاالت البسيطة من خالل الكشف على املرضى 

وتقدمي الفحص ملرضى السكر وضغط الدم.
وأك���د ان عدد العاملني في هذا املنتدى بلغ 10 أطباء اضافة 
الى طاقم من الصيادلة واملمرضني، موضحا ان جميع العاملني 
ف���ي هذه احلملة هم من فئة املتطوعني، مش���يرا الى ان هناك 
الكثير من األدوية التي مت صرفها للمرضى من العمال وتندرج 

حتت قائمة األدوية البسيطة.
وقال مال اهلل »لقد عملنا الكثير من املنتديات في السابق، 
كما ان متوسط املنتديات التي نقوم بها هو 4 في السنة، وهذا 
هو ثاني مؤمتر يتم تنظيمه لعالج العمال، كاشفا عن وجود 
خطة مس���تقبلية لدى ادارة اللجنة ملواصلة العمل على هذه 
احلم���الت الطبية التي تعتبر عمال انس���انيا بالدرجة االولى 
ملعاجلة ذوي الدخل احملدود من العمال الذين ال يستطيعون 

شراء األدوية، وذلك عن طريق الذهاب اليهم في مساكنهم«.
وأش���ار الى ان هناك تعاونا ب���ني اللجنة ووزارة الصحة، 
فالعمل اخليري امر مرغوب فيه من قبل اجلميع، موضحا ان 

االتصال جار بيننا وبني اجلهات املعنية في هذا الشأن.
وبنينّ ان اللجنة لم تضع أي اشتراطات الستقبال املرضى من 
العمال، وذلك ألن عملها يندرج حتت اطار العمل اخليري، فأي 
عامل يحتاج الى عالج فإن اللجنة تبادر الى فحصه وتشخيص 

حالته وتقدمي األدوية املناسبة له مباشرة وبشكل مجاني.

السويدان والراشد يناشدان صاحب السمو
سّن مرسوم بتجنيس المستحقين من »البدون«

وأما الصنف الثالث فإن ثبت لدى 
الس���لطات ذلك فعلى السلطة أن 
تلجأ إلى النياب���ة والتي بدورها 
العادل  ترفع املوضوع للقض���اء 
الذي يبت في هذه املس���ألة. ومن 
اخلطأ أن نقول أن دقائق التجنيس 
من مسائل السيادة. فكيف مينح 
وزير احلق في مس���ألة سيادية. 
إن قضايا التجنيس مسائل إدارية 
عادية تتناولها كل احملاكم العاملية 
دون حساسيات. وهذا هو الضمان 
الوحيد حلق اإلنسان، فال يصبح 
هذا احلق مسألة وساطة نيابية أو 
قبلية أو عائلية، بل إن هذه املسألة 

مسألة حق وفق قانون مشرع.
إننا إذ نش���جب ه���ذا التأخير 
في ح���ل مثل ه���ذه القضية التي 
تراكم���ت وتفاقم���ت فإننا نهيب 
بحض���رة صاحب الس���مو األمير  
الى التفضل بسن مرسوم يقضي 
بتجنيس جميع املس���تحقني دون 
حتديد عدد، والسماح للقضاء في 
النظر في هذه املسائل ملنع مماطلة 
غير الراغبني في متكني املستحقني 
من حقوقهم، وحق التقاضي ضد 
من مياطل من املس���ؤولني، وحق 
التعويضات التي قد تترتب عليه 
بسبب التأجيل. كما نشجع أصحاب 
احلق على االس���تمرار باملطالبات 
وفقا للقانون وباملسيرات السلمية، 
ونهيب بالداخلية التي ترخيص هذه 

املسيرات وعدم التعرض لها.

بالتأجيل والتأخير واملماطلة، و)2( 
صنف غير مستحقني وفقا للقانون 
لكن طال عليهم األمد في الكويت، 
وعاشوا كبدون طوال تلك الفترة، 
و)3( وصنف متهمون بتزوير أوراق 
أو تضليل السلطات بإخفاء أوراق. 
أما الصنف األول فيجب جتنيسهم 
على الف���ور قبل تراكم املطالبات، 
وهم في كل يوم يتضررون أكثر. 
وأما الصن���ف الثاني فيجب على 
أمام  الكويت حتمل مس���ؤوليتها 
املجتم���ع الدولي وجتنيس هؤالء 
الناس الذي���ن مضى عليهم دهرا، 
وهو م���ا يحصل ف���ي كل الدول 
املتحضرة، فالعربي لرمبا ذهب إلى 
دولة أجنبية أوروبية فألقى جوازه 
وطلب اللجوء، فتتحمل تلك الدول 
مسؤوليتها وتقوم باستضافته ومن 
ثم بتجنيسه بعد فترة، أو رمبا ولد 
في بلد ودرس فيه مراحل الدراسة 
كلها، فه���ذا، كما في مواد القانون 
الكويت���ي، أيضا يحق له املطالبة 
أن  باجلنسية. وهؤالء من اخلطأ 
تطلب منهم السلطات أن يرجعوا 
إلى أصل بلدان أجدادهم أو أبائهم، 
فهذا من الظلم، فهو ال يعرف في تلك 
البلدان شيئا، وال عهد له بعاداتها 
وال أعرافه���ا، وق���د ال ميكن تأمني 
احلياة الكرمية له. ولم يتم تربيته 
فترة حياته عل���ى معنى العودة، 
فمن الواجب جتنيسهم وإدخالهم 
في التركيبة السكانية وتأهيلهم. 

قدم كل من د.طارق السويدان 
ود.صالح الراشد مبادرة حلل قضية 
البدون في الكويت قس���ما خاللها 
املقيمني بصورة غير شرعية على 
3 أصناف، داعيني صاحب السمو 
التفضل بسن مرسوم  إلى  األمير 
يقضي بتجنيس جميع املستحقني 
دون حتديد عدد وجاء في املبادرة ما 
يلي: ال يخفى أن موضوع »البدون«، 
والذي أطلق عليه فيما بعد موضوع 
املقيم���ني بطريقة غير ش���رعية، 
موضوع أخذ أكثر من وقته، وأساء 
إلى الكويت ف���ي احملافل الدولية، 
وتسبب في مشاكل على املستوى 
الداخلي، وعرض كثيرين ملعاناة 
نفسية وصحية واجتماعية، حتى 
بلغ احلد ال���ذي ال يجب االنتظار 
عليه. إن اإلنسان يجب أن يحترم 
ويكرم ف���ي كل أحواله، حتى ولو 
كان مجرم���ا، فإنه في هذه احلالة 
يوقع عليه القانون عقوبات حتافظ 
حتى مع ذلك فيها على إنسانيته. 
وهذا األمر جبل���ت عليه الكويت 
حكومة وشعبا ودستورا وسلوكا 
منذ تأسيس���ها. إن ما تعرض له 
البدون في الكويت من التضييق 
بسبب فش���ل إدارة هذا املوضوع 
بطريقة صحيحة يخالف األعراف 
اإلنسانية والدولية. ونحن نشجب 
هذه التصرفات وهذه الطريقة في 
معاجلة هذا املوضوع، فاإلنسان إما 
أنه يستحق أن ينال اجلنسية وفق 
ما سنتها القوانني الكويتية، وإما 
أنه مينح اجلنسية وفق األعراف 
الدولية في حتمل املسؤولية التي 
التزمت بها الدول املتحضرة، وإما 
أنه يستحق اإلقامة الدائمة وذلك 
استعدادا إلعطائه اجلنسية، وإما أنه 
يدان بتزوير أو تضليل السلطات، 
وفي ذلك له احلق في مواجهة التهم 
املوجهة إليه أمام محكمة عادلة ومع 

توافر حق الدفاع عنه. 
إننا نعتقد أن البدون في الكويت 
عل���ى ثالثة أصن���اف: )1( صنف 
مس���تحقون، متوافقون مع مواد 
قوانني التجني���س، لكنهم ظلموا 

د.صالح الراشد د.طارق السويدان

الخارجية اإليرانية تؤكد تعيين
»روح اهلل جابك« سفيرًا لدى الكويت

طهران � وكاالت: أكدت اخلارجية االيرانية ان احلكومة االيرانية 
قررت تعيني »روح اهلل محمد قهرماني جابك« س���فيرا اليران لدى 

الكويت.
وروح اهلل جابك يشغل حاليا منصب محافظ كيالن وسيتوجه 

الى البالد قريبا لتسلم مهامه خلفا للسفير علي جنتي.
وكان���ت وكالة »فارس« قد أش���ارت الى تعيني جابك في منصبه 

اجلديد األسبوع املاضي.


