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االستئناف: «القوى العاملة» غير مختصة بفرض التأمني على وافدي الـ ٦٠
عبدالكرمي أحمد

أيدت دائرة أفراد وعقود 
في محكمة االستئناف أمس 
حكما أصدرته محكمة أول 
درجة بإلغاء القرار اإلداري 
رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢١ وما ينتج 
عنــه من إلغــاء إذن العمل 
للمواطنني الكويتيني وإلغاء 
التأمــني الصحــي  شــرط 
الوافديــن  الشــامل علــى 
ممــن بلغــوا ٦٠ عامــا فما 
فــوق وإلغــاء التمييز بني 
أصحاب األعمــال بإصدار 
أذونات وتصاريح العمل.

ويعد هذا احلكم لصالح 
البــاب  علــى  املســجلني 
اخلامس والذين ســبق أن 
كســبوا حكما ضد الهيئة 
العامة للقوى العاملة بإلغاء 
القرار رقم ٢٧ لســنة ٢٠٢١ 
الصــادر من املديــر العام 
للهيئة بإصدار الئحة قواعد 
وإجراءات منح اإلذن بالعمل 
مع ما يترتب على ذلك من 
آثــار أبرزهــا حظر جتديد 
إقامات من بلغوا ٦٠ عاما.

وقال مقيم الدعوى عضو 
جمعية رواد األعمال فهيد 
العجمــي لـــ «األنبــاء» ان 
احلكم اجلديد ألغى القرار 
اإلداري رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢١ 
بشأن إصدار الئحة قواعد 
وإجراءات منح إذن العمل.

وذكر العجمي أن احلكم 
جــاء متماشــيا ومعــززا 
لألحكام التــي صدرت من 
محكمة أول درجة وهو داللة 
على عدم مشروعية القرار. 
وبّني أن احلكم اجلديد نتج 

عنه:
١ ـ عــدم اختصاص املدير 
العام للهيئة العامة للقوى 
العاملة بإصــدار القرارات 
اخلاصة بسوق العمل ومن 

ضمنها القرار امللغى.
٢ـ  حدود اختصاص املدير 
العام للهيئة يقتصر على 
القرارات التنفيذية اخلاصة 
مبوظفي الهيئة وهي أيضا 
حدود موزعة ما بني الوزير 
واملدير العام وليست مطلقة 

للمدير العام.
٣ ـ وضع سياســة ســوق 
العمل واتخاذ القرارات في 
هذا الشــأن من اختصاص 
مجلــس اإلدارة ورئيســه 
واملقصود الوزير املختص. 
التفويــض  ـ ال يجــوز   ٤
الشــامل باالختصاصــات 
فالتفويض يجب أن يكون 

التنفيذية فقط وليس في 
قرارات سياســات ســوق 

العمل.
ورأى أنه كان يجدر على 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
التأكــد مــن اختصاصاتها 
إلــى اجلهــات  واللجــوء 
املختصة فــي الدولة عند 
وجــود صعوبة بتفســير 

ومــا جــاءت بــه قــرارات 
الــوزراء بشــأن  مجلــس 
تســجيل العمالة الوطنية 
بهدف صرف عالواتهم بدال 
من التضييق عليهم بدون 

مسوغ قانوني.
واســتغرب العجمي ما 
أظهره وأبطنه القرار امللغى 
من غلو وتشــدد من دون 

املواطنني في القطاع العام 
واخلاص وبغض النظر عن 
طبيعة العمل ونوع العمل 
املتقــدم للحصول  مــادام 
عليهــا مواطنــا ومطابقــا 
لشروط وضوابط قرارات 

مجلس الوزراء.
وأكــد دمــج املواطنــني 
بقرار منظم ملوضوع وهدف 
مختلف وبشروط مغايرة 
ملا جاءت به قرارات مجلس 
الــوزراء، وهــو مبنزلــة 
االلتفاف بالرغم من وضوح 
النصوص، مــا ينتج عنه 
حرمان املواطن من صرف 
العالوة االجتماعية وعالوة 
األوالد وحرمانه من حقوقه 
املالية وحقوقه الدستورية، 
عالوة على أن القرار امللغى 
قام بالتعديل على قرارات 
من جهة أعلــى من الهيئة 
وألزم الدولة بتوفير فرص 
عمل للمواطنني عند طلب 
اإلذن، وهــو عكس ما جاء 
به الدستور، فالدولة توفر 
حســب إمكانيتهــا، بل إن 
الدستور طلب من املواطن 
أن يسعى للبحث عن عمل 
وأعطاه حرية اختيار العمل 
ونوعــه، وهذا ال ميكن في 
ظل وجود شروط تقيد عمل 
املواطن في بلده وال تدعم 
رؤية الدولة خللق الفرص 
ودعم الشــباب للعمل في 
القطاع اخلاص، لذا جاءت 
الــوزراء  قــرارات مجلس 
القوانــني  متماشــية مــع 
الدســتور،  وعلى رأســها 
فأمر بالتسجيل فقط لدى 
الهيئة بقصد حصر األعداد 
املستفيدة من دعم العمالة 
وليس االستئذان من الهيئة 

كما جاء به القرار امللغى.
وأفــاد العجمــي بأن ما 
شــاب القــرار امللغــى من 
قصــور أيضــا هــو تدخل 
الهيئة في اختصاص جهات 
حكوميــة أخــرى وفرض 
شــروط التأمــني الصحي 
الشــامل ملــن جتــاوز ٦٠ 
عاما، مؤكدا أن حتديد العمر 
للعامــل ومدى قدرته على 
العمل هو مــن اختصاص 
جهات أخرى معنية بالصحة 

النصوص وعدم اعتمادها 
على التأويل اخلاطئ وذلك 
ملجــاراة الدولــة وتطبيق 
رؤيتها في ضوء القوانني 
املنظمــة مــن خــالل دعم 
املواطنني وإحاللهم للعمل 
في القطاع اخلاص وااللتزام 
مبا جــاء في قانــون دعم 
الوطنية ٢٠٠٠/١٩  العمالة 

مبرر، إذ قام بتغيير املركز 
القانونــي لصاحب العمل 
ومعاملته كعامــل بتقيده 
بإذن العمل حتت مســمى 
العمالة  إشــعار تســجيل 
الوطنية حتى يتم صرف 
العالوة االجتماعية وعالوة 
األوالد لــه، علما ان صرف 
احلقوق املالية جاء جلميع 

العامة ملعرفة مدى لياقته 
الصحية، فالقوانني املنظمة 
الختصاصــات الهيئــة لم 
تعط الصالحية للهيئة بل 
أكدت على موافقة األطراف 
املعنــني فــي عقــد العمل، 
وموافقة الهيئة تأتي الحقة 
وال يكــون فيها متييز بني 
العمالة سواء في شهاداتهم 
الدراسية أو في أعمارهم، 
فالتمييــز محرم بني ذوي 
املراكز القانونية املتساوية.

وأضاف أن قانون العمل 
أيضا حظــر علــى الهيئة 
أي متييــز أو تفضيل بني 
أصحــاب العمل في إصدار 
العمل،  أذونات وتصاريح 
الفتا إلى أن عدم املســاواة 
بني من تســاوت مراكزهم 
القانونيــة ال يفضــي إلى 
العدالة ويفتح باب النزاع 
للمطالبة باملساواة بل يخلق 
ســوقا ســوداء ومنافسة 
غيــر عادلــة حيــث يحرم 
املتنافســني مــن التطوير 
واالستقرار، فاأليدي العاملة 
أحــد عناصــر التكلفة في 
األنشــطة واملشاريع وهو 
عنصر حســاس وال يجب 
املساس به من جهة يفترض 
بها احملافظة على استقرار 

سوق العمل.
وشــدد علــى أن القرار 
اإلداري رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٢ 
واملعدل للمادة ٣٧ من القرار 
اإلداري امللغى رقم ٢٧ لسنة 
٢٠٢١ واخلــاص بالتأمــني 
الصحــي الشــامل، يعد ال 
وجود له قانونيا بعد إلغاء 
محكمة االســتئناف القرار 
رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢١، داعيا 
الهيئة إلى االلتزام بالقوانني 
اختصاصــات  واحتــرام 
اجلهات األخــرى والنظام 
العــام وعدم إرباك ســوق 
العمل بقرارات غير مدروسة 
تستند إلى األهواء وليس 
إلى االختصاص واملعرفة.

ودعــا العجمــي الهيئة 
إلــى تصحيح قراراتها مبا 
يتماشى مع اختصاصاتها 
القانون والدستور  ووفق 
واتبــاع قــرارات مجلــس 
الوزراء، آمال أن يكون القرار 
اإلداري رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٢ 
الصادر مؤخرا متماشيا مع 
القوانــني وقرارات مجلس 
الوزراء املنظمة حتى ال يتم 
الطعن فيــه وحتى يكون 
هناك احترام وتنفيذ ألحكام 

القضاء.

ألغت قرار الهيئة ٢٠٢١/٢٧ مبا تضمنه فرض إذن العمل للمواطنني والتمييز بني أصحاب األعمال

محددا باألغراض وجزئيا 
كمــا نــص عليه مرســوم 
القانــون رقــم ١١٦ لســنة 
١٩٩٢ بشأن التنظيم اإلداري 
وحتديــد االختصاصــات 

والتفويض فيها.
٥ ـ عدم اختصاص الهيئة 
ومجلسها بالتغيير سواء 
بالشــكل أو باإلجراءات أو 
باملضمون املقررة في قرارات 
الوزراء واخلاصة  مجلس 
بالعمالــة الوطنيــة وعلى 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
اتباع الطرق الســليمة في 
صياغــة النظــم واللوائح 
اإلداريــة واتبــاع الشــكل 
والشــروط  واإلجــراءات 
والضوابــط املقــررة فــي 
قرارات مجلس الوزراء في 
التسجيل وصرف العالوات 
الوطنية  املقررة للعمالــة 
وأصحــاب العمــل وليس 

تغير املراكز القانونية.
الهيئــة  دمــج  عــدم  ـ   ٦
إلجراءات تسجيل العمالة 
الوطنية وبالشــكل احملدد 
في قرارات مجلس الوزراء 
مع قــرار غايتهــا وهدفها 
الرئيسي تنظيم إجراءات 
وقواعد منح اإلذن بالعمل 

للعامل الوافد.
٧ ـ املــادة ٥ مــن الالئحــة 
الداخليــة ملجلــس اإلدارة 
مبوجب القرار الوزاري رقم 
٦/ق لســنة ٢٠١٤ ال تعني 
تفويض املديــر العام إمنا 
جاءت في الالئحة لتنظيم 
عمــل املجلــس وتعريــف 
املجلس بأحقيته في تفويض 
بعض اختصاصاته للمدير 
العام وهي االختصاصات 

عدم اختصاص الهيئة ومجلسـها بالتغيير سـواء بالشـكل أو باإلجـراءات أو باملضمون فـي قرارات مجلس الـوزراء واخلاصـة بالعمالة الوطنية

حتديـد العمـر للعامـل ومـدى قدرتـه علـى العمل مـن اختصـاص جهات أخـرى معنيـة بالصحـة العامـة ملعرفـة مـدى لياقتـه الصحية
دعوة الهيئة إلى االلتزام بالقوانني واحترام اختصاصات اجلهات األخرى والنظام العام وعدم إرباك سوق العمل بقرارات غير مدروسة ال تستند إلى االختصاص

افتتاح فرع لوازم العائلة اجلديد في حولي
محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
الروضــة وحولــي  جمعيــة 
التعاونية خالد السداني افتتاح 
فرع لوازم العائلة في منطقة 
حولي بحلة جديدة، وتزويده 
بأحــدث املعــدات واخلدمات 
ليستقبل اجلمهور قريبا، حيث 
مت تنفيذ املشروع وفق أقصى 

معايير اجلودة العاملية.
االفتتــاح  خــالل  وأكــد 

بحضور نائب الرئيس د.فيصل املنيس واملدير 
التجاري فراس الفريح أنه مت احلرص من قبل 
مجلس اإلدارة على أن يشمل مشروع التطوير 
جميع قرارات  اللجنة الفنية واإلنشاءات في 
املنطقة، وتغيير وجتديد كامل جلميع األفرع 
القدمية، وأما احلديثة فســتكون مبواصفات 

تلبي االحتياجات.
وتابــع بأننــا عملنــا على ســرعة إجناز 
التراخيــص وتوفيــر املســتلزمات وتركيب 
أحدث األجهزة واملعدات إلجناز العمل بالسرعة 
املطلوبة، والعمل على توفير زي موحد خاص 
بعمالة األفرع يتناسب مع الشكل واملظهر العام.

وعن موجة ارتفاع األسعار ودور االحتاد 
واجلمعيات التعاونية، أكد السداني أن الدولة 
تعتمد كثيــرا على الدور الكبيــر للجمعيات 
التعاونية، موضحا أن القطاع التعاوني يثبت 
دائما قوته ودوره وقدرته على مواجهة األزمات 

وحتقيق النجاحات.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
د.فيصل املنيس أن اجلمعية تسعى إلى تعدد 
األفــرع وتنوعها في منطقــة حولي، وتوفير 
عروض بأسعار خاصة، مشيرا إلى أن فرع لوازم 
العائلة اجلديد في حولي جاء طبقا للمواصفات 
الهندسية وبتصميم حديث مبساحة ١٨٠م٢.

املنيس: تركيب أحدث األجهزة.. وتوفير زي موحد لعمالة األفرع

خالد السداني ود.فيصل املنيس وفراس الفريح خالل جولة بالفرع اجلديد (زين عالم)

النبهان لـ «األنباء»: تقدمي خدمة 
العربة الذكية للتسوق في جمعية قرطبة

محمد راتب

أعلن نائب رئيس مجلس 
اإلدارة فــي جمعيــة قرطبة 
التعاونية محمد النبهان في 
تصريح لـــ «األنباء» تقدمي 
خدمة العربة الذكية للتسوق 
وذلك بهــدف اختصار وقت 
الكاشــير،  احملاســبة عنــد 
والدفــع عــن طريــق رابط 
متوافر على هاتف املشتري، 
األمر الذي يعد نقلة نوعية في 
اخلدمات املقدمة في اجلمعية.

وبني أن بإمكان قائد العربة عند تسلمها 
الدخول إلى النظام املتوافر عليها واختيار 
اللغة العربية أو اإلجنليزية ثم كتابة البريد 

التلفون  اإللكتروني ورقــم 
ورقم املســاهم على اخليار، 
وفــي حــال اختيــار املنتج 
يتــم متريره على الشاشــة 
مع إمكانية إضافة او زيادة 
منتجــات جديــدة. وزاد أنه 
وبعد االنتهاء من التســوق 
يجري مسح الباركود الظاهر 
على الشاشة، وفتح صفحة 
الكي نت للدفع من خاللها، ثم 
يتم املسح مرة أخرى لتسلم 
الفاتــورة اإللكترونية التي 
ترسل للمشتري عبر اإلمييل، 
موضحــا أن جمعية قرطبــة حريصة على 
مواكبة التطور في مختلف املجاالت وتسعى 

إلى راحة عمالئها واغتنام أوقاتهم.

اختصار وقت احملاسبة والدفع عن طريق رابط على هاتف املشتري

محمد النبهان

 فهيد العجمي

«حماية املنافسة»: جوالت تفتيشية مكثفة لرصد 
أي ممارسات احتكارية بسوق حديد التسليح

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع 
جلهاز حماية املنافسة جوالت تفتيشية 
مكثفة على الشركات العاملة في مجال 
حديد التسليح بغية رصد أي ممارسات 
احتكارية واتخــاذ اإلجراءات القانونية 

حيال املخالفني.
وقال اجلهاز، في بيان صحافي، إنه 
تفاديا ألي أثر ســلبي قد يترتب على 
تدفق سالسل اإلمداد جراء بعض األحداث 
الدولية القائمة، فإنه سيقوم بدراسة سوق 
حديد التسليح ويفتح باب املبادرات للبحث 
عن بدائل للواردات، مؤكدا مراقبته سالسل 
إمداد السلع األساسية في السوق احمللية 

لكشف أي ممارسات ضارة باملنافسة.

وأشــار إلى متابعته حركة األسواق 
العاملية ومدى تأثيرها على سوق حديد 
التسليح احمللية وحركة األسعار التي من 
املمكن أن تتغير نظرا للمتغيرات الكبيرة 

التي طرأت على األسواق مؤخرا.
وشدد على اتخاذه اإلجراءات القانونية 
الالزمة بحق الشركات املخالفة ألحكام 
قانون املنافسة الكويتي رقم ٧٢ لسنة 
٢٠٢٠ وإحالة املخالفني إلى املجلس التأديبي 
حال ثبوتها، داعيا إلى املبادرة باإلبالغ 
عن أي ممارسة قد تشكل شبهة مخالفة 
اإللكتروني  للقانون، وذلك عبر موقعه 
www.cpa.gov.kw، أو من خالل احلضور 

إلى مقره.

«التجارة»: ضبط شركة «تبغ ولوازم شيشة» بجرمية غش جتاري

عاطف رمضان

متكن فريق من املفتشني في قطاع الرقابة التجارية وحماية 
املســتهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة من ضبط إحدى 
شركات بيع التبغ واملعسالت ولوازم الشيشة في منطقة حولي 
لقيامها بالغش التجاري. وذكرت الوزارة أن املخالف كان يقوم 
بتفريغ مادة املعســل من العلبــة األصلية املنتهية الصالحية 
ويقــوم بتغيير تاريــخ صالحيتها ومتديده لغش املســتهلك 
وإيهامــه بصالحيته لالســتخدام. ومت العثور على عدد كبير 
من العبوات جاهزة للتوزيع والبيع، وعليه قام فريق الرقابة 
بحصر املضبوطات واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالف.

من أدوات الغش

«األبحاث» يطّور نظرية جديدة لتقييم التغذية املطرية لألحواض اجلوفية
الكويــت  معهــد  أعلــن 
لألبحــاث العلمية عن متكن 
فريق الباحثني في مركز أبحاث 
امليــاه التابع لــه من تطوير 
نظرية جديدة بعنوان «موازنة 
كتلــة الكلوريــد واخلواص 
الهيدروليكية ألحواض املياه 
الكلوريد  اجلوفية ومصادر 
التغذيــة  األخــرى لتقييــم 
املطرية لألحواض اجلوفية 
قليلــة امللوحــة»، وذلك في 
إطار مشــروع بحثــي بدعم 
من مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
وقــال املعهــد فــي بيــان 
صحافــي أمــس إن الفريــق 
البحثي كان برئاسة د.أمجد 
عليــوي ومبشــاركة كل من 
القــالف وهاريــش  حبيــب 
بهانداري ود. شيدمبرم سابا، 
مضيفا أن الفريق اســتطاع 
وضع نظرية جديدة لكيفية 

وأكد أن الباحثني أثبتوا في 
مركز أبحاث املياه هذه النظرية 
اجلديــدة رياضيــا من خالل 
التوصيــف الدقيــق لعملية 
تغذية مكامن املياه اجلوفية 
عبــر االســتعانة بظاهرتني 
طبيعيتــني أساســيتني فــي 
امليــاه  علــم هيدرولوجيــا 
اجلوفية هما (مبدأ حفظ كتلة 

امللوحــة بالكويت.
وأشار املعهد الى أن تطوير 
النظرية يعــد مبنزلة إجناز 
غير مسبوق في هندسة املياه 
اجلوفية لــذا حرصت مجلة 
 (Hydrological Processes)
إحدى املجالت العلمية احملكمة 
في (علم الهيدرولوجيا) على 
نشر هذه النظرية اجلديدة.

الكلوريد) و(مبدأ االستمرارية 
لتدفق املياه اجلوفية).

النظريــة  وأوضــح أن 
اجلديــدة مكنــت الباحثني 
مــن التوصــل إلــى نتائج 
دقيقة تالمــس الواقع بعد 
أن مت تطبيقها على مكامن 
الرســوبية  املياه اجلوفية 
قليلــــة  والكربونيــــة 

يعد إجنازاً غير مسبوق في مجال هندسة املياه قليلة امللوحة

هاريش بهانداريحبيب القالف د.أمجد عليويد.شيدمبرم سابا

حســاب تغذية مكامن املياه 
اجلوفية بفعل هطول األمطار 
ومصــادر املياه األخرى مثل 
املياه السطحية اجلارية في 
الوديان والفاقد من املياه في 
شبكات توزيع املياه العذبة 
وميــاه الصــرف الصحــي 
واملياه الراجعة من أنشــطة 

ري املزروعات.


