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»شؤون املوظفني« تعمل على تسكني الوظائف اإلشرافية.. وأعداد كبيرة ستحال إلى التقاعدرفض الهيئة سيؤدي إلى احتمالية املطالبة مبا مت صرفه من رواتب غير مستحقة 

اخلراز: إحالة ملف »الوكالة غير قابلة للعزل« إلى »الفتوى والتشريع«
بشرى شعبان

الشــؤون  كشــف وزير 
االجتماعيــة ســعد اخلراز 
عن إحالــة ملــف »الوكالة 
غيــر قابلــة للعــزل« إلــى 
الفتوى والتشــريع للنظر 
في مدى اســتحقاق »ربات 
البيوت املسجالت في السجل 
العقاري« للرواتب، مشيرا 
إلى اســتعداد »الشــؤون« 
إلعادة صرف رواتبهن في 
حال جــاء الــرد باملوافقة، 
مبينا أن الوزارة أوقفت تلك 
الرواتب بعد ظهور أسمائهن 
على شاشة الربط مع وزارة 
العدل التي تثبت امتالكهن 

املنازل.
وقال اخلراز في تصريح 
إن »الــوزارة  للصحافيــن: 
بوجــود هذه الوكالة تعرف 
العقــارات  أن  »ضمنيــا« 
مبيعة، ولكن ظهور أســماء 
ربات البيوت على »شاشــة 
الشؤون« مبا يثبت امتالكهن 
للمنازل حــال دون إمكانية 
استمرار صرف املستحقات، 
وفي إطار تطبيق القانون ال 
ميكن للوزارة إعادة الصرف 
طاملا األســماء موجود على 
اجلهــاز اآللــي، إال مبوافقة 
هيئة الفتوى والتشريع أو 
برفع وزارة العدل أسمائهن 
من اجلهاز باعتبارها املعنية 

علــى القانــون، ومازلنا في 
طــور التوصل إلــى توافق 
والتنســيق ليخــرج قانون 
بالصــورة النهائية ويدخل 
حيز التنفيذ«، آمال االنتهاء 
منه خالل دور االنعقاد القادم، 
مبينــا أن قانــون  ١٩6٢/٢4 
احلالي يضم قانون األندية 
العــام  النفــع  وجمعيــات 
واألهلــي واخليــري، إال أنه 
في ظل حجم العمل اخليري 
وأهميتــه حرصنا أن يكون 
هناك قانــون منفصل حتى 
يضمن سالمة العمل اخليري.
وأضاف: »العمل اخليري 
اختلــف عما في الســنوات 
الســابقة، والكويت لها دور 
كبير في العمل اإلنساني فهي 
سباقة في عملها اخليري الذي 
غطى أغلب دول العالم، كما 
أن العمل اخليري يدخل ضمن 
التنمية،  قيــاس مؤشــرات 
مشــيرا إلى أن الشؤون بعد 
االنتهــاء مــن هــذا القانون 
ستقدم قوانن أخرى خاصة«.
كما أشــار إلى أن مجلس 
الــوزراء قبل أســبوعن من 
إجازة عيد األضحى وافق على 
مشروع تعديل قانون 8/٢٠١٠ 
اخلاص باإلعاقة، مؤكدا أنه 
سيتم التوصل إلى توافق مع 
أعضاء مجلس األمة واللجنة 
املختصة في مجلس الوزراء 
على التعديالت واملالحظات.

دون احلاجة إلى مراجعتهم 
للوزارة باعتبار ان التحديث 
ســيكون تلقائيا عن طريق 
امليكنــة وكل صاحــب حقه 

سينال حقه«.
وفي حول موضوع طلبات 
بعض املتقاعدين واملسنن بأال 
يكون هناك بطاقتان ألولوية 
وإمنــا بطاقة واحدة شــاملة 
اإلعفاء من الرســوم، قال إن 
هذا األمر خاص بقانون كبار 
السن الذي يحدد املسن املعوز 
وغير املعوز، وال مانع لدينا 
من التوجه برفع اقتراح بهذا 
اجلانب بعد االنتهاء من اقرار 
القانون اخليــري، الفتا إلى 
أن قانون اجلمعيات األهلية 
الــوزراء  حاليا فــي مجلس 
وهناك جلان مختصة تبحث 
في املالحظات املرفوعة بشأنه.
إلــى ذلــك، وفيما يخص 
الوظائف اإلشرافية  تسكن 
في وزارة الشؤون أكد اخلراز 
أن جلنــة شــؤون املوظفن 
املشكلة برئاسة وكيل الوزارة 
وعضوية الوكالء املساعدين 
تعمل على إجراءات التسكن 
بحضور ممثل من النقابة، مع 
األخذ باالعتبار أن هناك أعدادا 
كبيرة ســتحال إلى التقاعد 
تطبيقا للقانون، فيما كشف 
عن رفع أسماء لتسكن هذه 
املناصــب القيادية من رحم 

وزارة الشؤون.

وفيما يتعلق باملساعدات، 
أوضــح اخلــراز، أن مهلــة 
حتديــث البيانــات انتهــت 
في آخر شــهر ابريــل، غير 
أن الــوزارة ارتــأت التمديد 
شهري مايو ويونيو تيسيرا 
وتسهيال على املواطنن وعدم 
التشدد في هذا اجلانب، كما 
مت التمديد مرة أخرى حتى 
نهاية أغسطس اجلاري مبا 
ميكــن اجلميــع مبــن فيهم 
املســافرون االنتهــاء مــن 

إجراءات التحديث.
وأضــاف: »القانون ألزم 
التحديث  الشــؤون بطلــب 
ونحن نســير وفــق قانون 
وآليــة معينــة، وال نتمنــى 
إيقاف املعونة او املســاعدة 
او الراتب عن أي شــخص، 
ولكن أيضا ال نقبل بصرف 

أي مبالغ دون وجه حق«.
وتابــع: »نحن وفي إطار 
امليكنــة اجنزنــا الربط مع 
١3 جهــة، وبصــدد االنتهاء 
مــع الربط مع 3 أو 4 جهات 
أخرى، مؤكدا حرصهم على 
انهاء عملية الربط مع جميع 
اجلهات املعنية للوصول إلى 
عمليــة التكامل فــي عملية 
الربــط في ضبــط إجراءات 
الشــؤون والتســهيل علــى 
املواطنــن وحمايتهــم مــن 
تغيير احلالة من مســتفيد 
إلــى مدين في هــذا اجلانب 

للنظر في مدى استحقاق ربات البيوت للرواتب.. واحتمالية املطالبة بأثر رجعي

سعد اخلراز

بهذا اخلصوص أو التوصل 
إلى آلية معينة.

إلــى احتماليــة  وأشــار 
املطالبــة مبــا مت صرفــه 
مــن رواتب غير مســتحقة 
في حــال جــاء رد »الفتوى 
والتشريع« بالرفض، حيث 
إنه ســتتم إحالــة امللف إلى 
اإلدارة القانونية لدراســته، 
مؤكــدا أهمية مناقشــة هذا 
املوضوع فــي وزارة العدل 
للوصول إلى حل جذري من 
خالل اعتماد هذه الوكالة من 
عدمه أو التوصــل إلى آلية 
معينة متنح الشؤون إعادة 
صــرف رواتب ربات املنازل 

دون موانع.
العمــل  وحــول قانــون 
اخلــراز:  قــال  اخليــري، 
»هناك مالحظات رفعت من 
قبل أعضــاء مجلــس األمة 

»اإلحصاء«: 40897 مصريًا يعملون
في القطاع احلكومي وعدد اجلالية انخفض 26551

بشرى شعبان

أعلنت االدارة املركزية لإلحصاء 
الصادرة  العمل  اذونات  اجمالي  ان 
مــن الهيئة العامة للقـــوى العاملة 
الســتقدام عمـــالة مصرية خالل 
العام املاضي 2018 بلغ 62 ألفا و191 
إذن عمل فقــط على عكس االرقام 
املبالغ فيها والتي مت تداولها مؤخرا 
عبر بعض وســائل االعالم احمللية 
التواصل  وســائل  بعض  وتناقلتها 

االجتماعي. 
املركزيــة  االدارة  وأوضحــت 
ردا  تصريح صحافي  في  لإلحصاء 
على االحصاءات املنسوبة في وسائل 
االعالم جلهاز االحصاء املصري أن 
 2018 العمــل الصادرة في  اذونات 
الستقدام عمالة مصرية مت إلغاء 23 
ألفا و883 إذن عمل منها، مشــيرة 
الى ان العــدد املتبقي منها يبلغ 38 
ألف إذن عمل فقط للعمل في القطاع 

االهلي. 
وذكرت االدارة املركزية لإلحصاء 

التي مت  املصرية  العمالة  اجمالي  ان 
احلكومي خالل  القطاع  في  تعيينها 
العام املاضي بلغ 577 عامال اغلبهم 
يعملــون في مهن طبيــة وتعليمية 

وقانونية. 
االجمالي  العدد  ان  الى  وأشارت 
للعمالة املصرية في القطاع احلكومي 
بلــغ في نهاية العــام املاضي 2018 
عدد 40 ألفــا و897 عامال بلغ عدد 
الذكــور منهم 26 الفا و545 عامال، 
14 ألفا و352  بينما بلغ عدد االناث 
العمالة  اجمالي  ان  إلى  الفتة  عاملة، 
املصرية في القطاع اخلاص بلغ 451 
ألفا و960 عامال بينهم 434 ألفا و500 
من الذكور و17 ألفا و460 من االناث. 
وكشفت االدارة املركزية لإلحصاء 
ان العدد االجمالي للجالية املصرية في 
الكويت انخفض خالل العام املاضي 
مبقدار 26 ألفا و551 شخصا ليصبح 
643 ألفــا و977 مصريا بانخفاض 
بنســبة 3.95٪ مقارنة ببداية العام 
نفسه منهم نحو 10 آالف فرد حتت 

عشرة. اخلامسة  سن 

بعد أول مزاد للسمك املستورد بعد العشاء في سوق شرق.. 
ترقب لنتائج القرار ومطالبات بتوسعة السوق لتنشيط املنافسة

محمد راتب

أثار قرار وزارة التجارة 
نقل مزاد السمك املستورد إلى 
ما بعد صالة العشــاء ردود 
فعل متباينة اتســم بعضها 
بالضبابيــة لعــدم اجنــالء 
املوقف إال بعد التجربة، في 
حن طالــب البعض مبوقع 
أكثر اتســاعا ومساحة أكبر 
من املساحة احلالية لكونها 
ال تلبي االحتياجات وال تفي 

بالغرض.
»األنباء« حضــرت مزاد 
العشــاء للســمك املستورد 
واســتطلعت بعــض اآلراء، 
حيث أكد مختار قاســم من 
أحــد مكاتــب األســماك أن 
املــزاد كان فــي املاضي بعد 
صــالة الصبح بهدف الرزق 
والبركــة، أما املزاد احلاصل 
اآلن بعد صالة العشاء فنحن 
بانتظــار قبول الناس له أو 

عدم القبول.
وأشار إلى أن اإلقبال في 
أول يوم قليل جدا، ولم نشاهد 
حضورا من قبــل املواطنن 
الذين يجــب التركيز عليهم 
بشكل كبير، فكل من حضر  
هــم من أهل البســطات، اما 

الشركات الكبرى فلم يحضر 
اي من مندوبيها، موضحا ان 
املواطن يبحث عن الســمك 
احمللي فــي الوقــت احلالي 

ومزاده بعد صالة العصر.
وزاد ان ما نريده هو تكثير 
السمك املســتورد وتنزيله 
للسوق بكميات كبيرة وهذا 
سيســهم في زيادة الضغط 
على املستورد لصالح احمللي 
فيكون نصيب املواطنن من 
احمللي أكثر، مشــيرا إلى ان 
احلراج هو احلراج لم يتغير 
ولم يختلــف إطالقا، إضافة 
إلــى ان الشــركات جميعها 
حتضر في وقت الصباح أما 

اآلن فعددها قليل للغاية.
وبسؤاله عن سبب عدم 
حضــور الشــركات، قال إن 
السبب قد يرجع إلى تغيير 
موعــد املــزاد أوال ثــم إلــى 
كــون موظفي الشــركات ال 
يستطيعون االستمرار حتى 
وقت طويل في العمل، حيث 
يصابون بالتعب واإلرهاق، 
فهم يعملون دواما واحدا ال 

دوامن.
وذكر قاســم أن مساحة 
السوق صغيرة للغاية فهي 
5٠٠ م٢ فقط، وهي غير كافية 
إطالقــا، فنحــن بحاجة إلى 
ســوق أكبر من هذا لتنزيل 

كميــات كبيرة من الســمك 
وإشعال املنافسة.

وبســؤاله عــن إمكانيــة 

نقل الســوق إلى الري، قال 
إن سوق الري ليس سوقا بل 
هو للكالب والقطط والطيور، 

يبدأ الســمك احمللي بالنزول 
بكميات كبيرة إلى جانب بدء 
اجلر اخللفي بالعمل، فاحلراج 
سيستمر حتى الساعة 7، فمتى 
نعمل ويبــدأ حراج الســمك 
املستورد مســاء، مشيرا إلى 
املــزاد مفتــوح وال أحــد  ان 
يستطيع إغالق السوق، ومن 
يدخل للمضاربة ورفع األسعار 

معروف ومكشوف أمره.
البــاعــــة  وبخــــصوص 
املتجولن، ذكر أن الكويتين 
يتصلــون عليهــم، وهذا هو 
السبب في كثرتهم، متسائال: 
ملاذا ال يقوم الكويتي مبحاربة 
هــذه الظاهــرة إلــى جانــب 

وهي أرض مليئة باألمراض، 
وال يقبــل اي تاجــر عرض 
السمك في هذه املنطقة، فهل 
يعقل ان نسيء إلى سمعتنا 
عبر نشر األمراض وإطعام 

الناس أسماكا فاسدة؟
وقال إننا نطالب بإنشاء 
سوق كبير يشرف الكويت، 
وال مشكلة لدينا في املكان بل 
نريد مساحة واسعة ومجاال 
لتنزيــل كميــات جيــدة من 
البضاعة، وال مشكلة لدينا 
في احلــراج بــل ان يتحرك 

املواطن بأريحية.
الســوق  ان  وأضــاف 
سيتحســن وضعــه عندمــا 

احلكومة والداخلية من خالل 
مالحقتهم وعدم التجديد لهم 
ولسياراتهم حتى القضاء على 

هذه الظاهرة.
وبدوره، قــال علي محمد 
الهولي، نحن نقوم باستيراد 
األسماك من إيران وباكستان 
والهند ونبيع بعض األحيان 
احمللي، وال مانع لدينا من نقل 
املزاد ملا بعد العشاء ولكن هذا 
الكالم كما قال وكيل الوزارة 
العفاســي مؤقــت  عبــداهلل 
للتجربة فإن جنحت كان بها 

او نعود إلى احلال السابق.
وزاد: اننا نطالب بســوق 
الكميــات  كبيــر يســتوعب 
الكبيرة التي لدينا من السمك 
املستورد، وال مشكلة لدينا في 
اي وقت، أما السوق فصغير 

جدا.
وفيما يخص سوق الري، 
قال إنه ال يصلــح لنا إطالقا 
فهناك الكثير من النقص لكن 
لــو مت تعديله فال مانع لدينا 
مع نقل البسطات للبيع، وذلك 
لترغيــب الناس إلــى جانب 
بســطات اخلضــرة وتبريــد 
السوق بالشكل الالئق لضمان 
سالمة السمك حتى ال يصاب 

بالتلف.

ً قرار »التجارة« أثار العديد من املواقف املتباينة واليوم األول شهد حضوراً محدودا

زبيدي مستورد في سوق السمك

)ريليش كومار( مزاد سوق السمك 

تشكيلة منوعة من السمك املستورد في سوق شرق 

مختار قاسم محمد الهولي

ملشاهدة الڤيديو


