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العفاسي: تقرير »العمل الدولية«
عن الكويت يبعث على السرور

»الشؤون«: انخفاض استهالك 
الكهرباء بالوزارة 20% عن 2010

..وإشادة بالتعاون العماني
جنيڤـ  كونا: أشادت الكويت أمس بالتعاون البناء الذي 
قدمه وفد سلطنة عمان مع آلية االستعراض الدوري الشامل 
أمام مجلس حقوق االنسان وااللتزام به كأداة فاعلة في تعزيز 

حقوق االنسان في العالم.
وأكد مندوبنا الدائم لدى االمم املتحدة في جنيڤ السفير 
ضرار رزوقي في كلمة بـــالده أمام املجلس ان بالده تعرب 
عـــن تقديرها الكامل لتجاوب ســـلطنة عمان مع العديد من 
التوصيات املقدمة له من مختلف الدول أثناء احلوار التفاعلي 

أمام مجلس حقوق اإلنسان.
وقال ان تلك التوصيات جـــاءت متطابقة مع اخلطوات 
الكبيرة التي قطعتها سلطنة عمان دعما للجهود الرامية الى 

حتسني حال حقوق االنسان على أرض الواقع.

جنيڤ ـ كونا: أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
العدل ووزير الشـــؤون محمد العفاســـي أمس عن سعادته 
بإشادة جلنة املعايير التابعة ملنظمة العمل الدولية في الكويت 
لتطبيقها جميع املعايير املطلوبة من خالل قانون العمل الذي 

صدر أخيرا والقرارات الوزارية التي صدرت تنفيذا له.
وأشـــار في تصريح لـ »كونا« الى ان قـــرار اللجنة بأن 
الكويت أصبحـــت من الدول التي تلتزم باملعايير حســـب 
االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها امر يبعث على السرور 
واالمتنان بعـــد عام واحد من شـــطب الكويت من الالئحة 

السوداء للمنظمة.
وأوضح ان دول مجلس التعاون اخلليجي سوق جتتمع 
على هامش اعمال الدورة املائة ملؤمتر منظمة العمل الدولية 
لتنسيق مواقفها جتاه اتفاقية العمالة املنزلية املطروحة امام 
مؤمتر هذا العام واالتفـــاق على النقاط التي ميكن التحفظ 

عليها والنقاط التي تتوافق عليها اآلراء.
وأضاف »ان الكويت لديها حتفظات على نقطتني هامتني 
األولى تتعلق بتحديد ساعات العمل التي يجب على العمالة 
املنزليـــة االلتزام بها والثانية تتعلق بحرية العامل املنزلي 

في قضاء وقت راحته أينما يريد خارج املنزل«.
وشدد على »ان الكويت ودول مجلس التعاون لها خصوصية 
في هذا الشأن الســـيما ان اغلب العمالة املنزلية من النساء 
وبالطبـــع فإن خروج اخلادمة الى مـــكان ال يعلمه صاحب 
العمـــل ال يتفق مع عادات وتقاليـــد الكويت وحرصها على 

األخالق العامة«.
وقال »ان دول مجلس التعاون لديها عام كامل لتنســـيق 
املواقف في النقاط األساســـية االيجابية بتلك االتفاقية مع 
األخذ بعني االعتبار احلفاظ على العمالة املنزلية وحقوقها 

واالهتمام بشأنهم الصحي واالجتماعي«.
وأوضح »ان شعار العدالة االجتماعية الذي رفعته منظمة 
العمل الدولية في مؤمترها هذا العام امر متعارف عليه في 
الكويت منذ قرون ومن خالل تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف 
وقبل ان توضع لهـــا القوانني واملعاهدات ومن ثم فإن نظم 

العدالة االجتماعية ليست بجديدة على الكويت«.

أعلنت وزارة الشؤون حتقيقها جناحا في ترشيد الطاقة 
)الكهرباء واملاء( بتخفيضها ملعدل االســـتهالك بنسبة %20 

عن العام السابق 2010.
وقال الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية واملالية في وزارة 
الشؤون احمد الصواغ خالل االجتماع املشترك لفريق عمل 
»ترشيد« بني وزارتي الشؤون والكهرباء واملاء ملتابعة حملة 
الترشيد خالل فترة صيف 2011 انه مت التباحث حول سبل 
تفعيل التعاون بني الوزارتني إلجناح عمل الفريق املشترك 
لتخفيض معدالت االســـتهالك بنســـب أعلى للمساهمة في 

التوعية بترشيد الطاقة.
وأكد الصواغ أن وزارة الشؤون احد املساهمني في رعاية 
املشروع الوطني لترشيد الطاقة منذ بداياته ولها اسهامات فعالة 

في حمالت موسعة لتوجيه وترشيد املجتمع الكويتي.
حضر االجتماع من جانب وزارة الكهرباء واملاء م.عادل 

محمود وم.ناصر البلوشي وم.أحمد املضف.

د.محمد العفاسي مترئسا وفد الكويت في االجتماع

خالل حفل عشاء بديوان الرفاعي في الشامية مبناسبة فوز النقابة في االنتخابات وإقرار الكادر

جميع مجاالت العمل.
وفي ختام تصريحاته وجه 
الرفاعي الشكر لكل من شاركهم 
الفرحة اليوم من الشيوخ والنواب 
واملسؤولني والزمالء في الطيران 
املدني مؤكدا ان النقابة ستظل – 
كما عهدها اجلميع – مدافعا عن 
حقوق ومكتسبات العاملني في 

الطيران املدني.
أسامة أبوالسعود  ٭

األمير الشـــيخ صبـــاح األحمد 
حفظه اهلل الى أرض الوطن ساملا 
معافى متمنيا لسموه طول العمر 

والصحة والعافية.
وأشاد الرفاعي بروح التعاون 
واملودة التـــي يتميز بها جميع 
االخوة العاملني في الطيران املدني 
معتبرا انها ركيزة أساسية في أي 
عمل جماعي وهي مثال يحتذى 
به في خدمـــة بلدنا الكويت في 

فـــي تصريحات  جاء ذلـــك 
للرفاعي على هامش حفل العشاء 
الرفاعي  أقامـــه بديـــوان  الذي 
بالشـــامية مســـاء أمس األول 
احتفاء بفوز النقابة بثقة اخوانهم 
العاملني في الطيران املدني وكذلك 
احتفاال بإقرار كادرهم بعد سنوات 
طويلة من املطالبة حيث أشار 
الرفاعي الـــى ان الفرحة اليوم 
تكتمل بوصول صاحب السمو 

العاملني  هنأ رئيس نقابـــة 
الرفاعي  املدني رجب  بالطيران 
النقابة بالثقة  زمالءه أعضـــاء 
الغالية التي أوالها إياهم زمالؤهم 
املدني،  الطيـــران  العاملون في 
وكانت السبب وراء فوزهم في 
االنتخابات األخيرة، مشيدا في 
هذا اإلطار باجلهود الكبيرة التي 
يبذلها العاملون في الطيران املدني 

خلدمة وطننا احلبيب.

)سعود سالم(رجب الرفاعي متوسطا عدداً من مهنئيه الشيخ د.صباح جابر العلي والزميل أسامة أبوالسعود يهنئان  

الرفاعي بعد الفوز بانتخابات »الطيران املدني«: عودة األمير أكملت فرحتنا

قرية 99 تستقبل 
زوارها مجانًا

أعلن مدير العمليات في منتزه 
سليل اجلهراء حامد البريك ان 

املنتزه ينظم غدا اجلمعة احتفاال 
وطنيا ألهالي اجلهراء مبناسبة 
عودة صاحب السمو األمير الى 
ارض الوطن وذلك في قرية 99.
وقال البريك ان دخول املنتزه 

سيكون مجانا وانه سيتم السماح 
لألطفال باللعب مجانا في بعض 

األلعاب اخلاصة لألطفال.

حامد البريك

الدوسري: العفاسي وعد 
بحل مشكالت موظفي الشؤون

قال نائب رئيس نقابة الشؤون يحيى الدوسري إن مجلس 
إدارة النقابة التقى مع وزير الشؤون د.محمد العفاسي وعرض 
عليه عدة مطالب تخص شريحة كبيرة من أعضاء اجلمعية 

العمومية واملوظفني في الوزارة.
وأضاف الدوسري في تصريح صحافي أن الوزير تعامل مع 
هذه املطالب بصدر رحب وتقبل 
جميـــع املواضيع التي طرحتها 
النقابة، الفتا إلى املواضيع التي 
متت مناقشتها تضمنت موضوع 
الذيـــن لديهم اعتماد  املوظفني 
توقيع، وكادر املفتشـــني وكادر 
موظفي الشؤون الذين يحملون 
شهادات جامعية ومعاناة املوظفني 
الذين عملوا في مشروع، وأضاف: 
الطامة الكبرى في املوضوع أنه 
عندما مت صرف املكافآت فوجئت 
مجموعة كبيرة من املوظفني بأن 
هناك من تســـلم مكافآت تصل 
إلى 2000 أو 3000 دينار، في حني أن املجموعة األخرى من 
املوظفني تراوحت مكافأتهم ما بني 400 و800 دينار، مشيرا 
إلـــى أن التوزيع كان عن طريق احملابـــاة والتفرقة من قبل 

قطاع التخطيط والتطوير اإلداري بني املوظفني.
وأشـــار إلى أن الوزير أبدى تفهمـــا وجتاوبا مع مطالب 

النقابة، وبدأ العمل على دراستها وحلها.
بشرى شعبان   ٭

يحيى الدوسري


