
محليات
الثالثاء 13 اكتوبر 2015

09

kuwaitairways.com

إضافات جديدة يتم تشغيلها على ا�سطول الجديد حتى نهاية ٢٠١٧.
أعلى مستوى
من الضيافة

أعلى مستوى
من الترفيه

سهولة
االتصال

خدمات مميزة على متن أسطولنا الجديد

احساس فريد بدفء العائلة
تعرّف على أسطولنا الجديد، بخدماته الحصرية وأجوائه المميزة.

مقاعد فارهة ُصممت بأسلوب عصري من الخطوط الجوية الكويتية.

جانب من اعتصام موظفي الهيئة العامة لذوي اإلعاقة أمس

بشرى شعبان 

استغرب مدير عام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة 
د.طارق الشطي، من تكرار 
دعوة نقاب����ة العاملني في 
الهيئة املوظفني الى تنظيم 
اعتصامات من شأنها تعطيل 
اجناز معامالت ذوي االعاقة 
وتقدمي افض����ل اخلدمات 

لها.
واكد الشطي في تصريح 
صحاف����ي عل����ى هام����ش 
االعتص����ام ال����ذي نظمته 
النقاب����ة صب����اح امس ان 
الهيئة تعمل جاهدة لتلبية 
طلب����ات موظفيه����ا وذلك 
لعلمها بقيامهم بواجباتهم 
الوظيفية على اكمل وجه، 
كما ان الهيئة ال تدخر جهدا 
في متابعة ومخاطبة ديوان 
اخلدمة املدنية القرار طبيعة 
بدل العمل فضال عن ان هناك 
التي  كثير من املش����اريع 
التنفيذ  سوف تدخل حيز 
وحتتاج الى كوادر مؤهلة 
لالستعانة بهم عن طريق 
الف����رق واللج����ان واتاحة 
ف����ي تطوير  الفرصة لهم 

اعمال الهيئة.
واضاف ان رئيس النقابة 
س����بق ان دعا الى اعتصام 

الشهر املاضي مطالبا ببدل 
طبيعة عمل واشراك موظفي 
الهيئة ف����ي اللجان وفرق 
العمل وقد ترتب على ذلك 
تعطيل العمل ملدة س����اعة 
وتعطل عل����ى اثره اجناز 
معام����الت ذوي االعاق����ة، 
مؤكدا ان الهيئة اتخذت كافة 
االجراءات الالزمة القرار بدل 
طبيعة العمل ملوظفيها وان 
االمر مازال معروضا على 
ديوان اخلدمة املدنية متهيدا 
القراره، فضال عن انه يتم 
اش����راك اكثر من 60% من 
اللجان  الهيئة في  موظفي 

والفرق.
وأوضح الشطي ان الهيئة 
الى ديوان  أرس����لت كتابا 
اخلدمة املدنية بشأن اعتماد 

بدل طبيعة عمل للعاملني 
في الهيئة والكتاب معروض 
في الديوان متهيدا الصدار 
قرار في ش����أنها، مؤكدا ان 
الهيئة لن تأل����و جهدا في 
تلبية احتياجات موظفيها 
ودعمهم إلدراكها مدى حجم 
الوظيفية لديها  الواجبات 
وأنها مقبل����ة على مرحلة 
العديد  كبيرة من تنفي����ذ 
التنموية  م����ن املش����اريع 
التي حتتاج للكوادر الفنية 
املؤهلة لالستعانة بهم في 

تطوير العمل.
وبدوره بني رئيس نقابة 
العاملني بالهيئة العامة لذوي 
االعاقة ناصر الشليمي ان 
هذه هي الوقفة االحتجاجية 
الثاني����ة لتنفي����ذ مطالبنا 

اقرار بدل  املستحقة وهي 
طبيعة عمل وإشراك جميع 
اللجان  الهيئة في  موظفي 
وفرق العمل وتأمني صحي 
ملوظفي الهيئة، مشيرا الى 
اننا جلسنا مع مدير الهيئة 
في بداية تعيينه وحتدثنا 
عن ضرورة وجود انصاف 

للموظفني.
واضاف الشليمي تصريح 
صحافي ان موظفي الهيئة 
يعتبرون رواتبهم هي االقل 
مقارنة باجلهات احلكومية 
االخرى، مبينا اننا طالبنا 
بتصحيح مالحظات ديوان 
التي  احملاسبة واملخالفات 
حدثت بالهيئ����ة وتوزيع 
عادل للموظفني فيما يخص 

اللجان والفرق.
ان لدينا في  وأوض����ح 
الهيئة 185 موظفا بينم من 
يحتك بطريقة مباشرة مع 
املراجعني من ذوي االعاقة 
45 موظف����ا فق����ط بحيث 
يكون عدد املراجعني ملوظف 
واحد 865 مراجعا من ذوي 
االعاقة، كما ان املدير اوضح 
انه منذ عام قام بإرسال كتب 
الى اجلهات املختصة إلقرار 
املطالب، ولكن ما نستغربه 
هو اين املتابعة إلقرار هذه 

احلقوق منذ عام كامل.

الشطي: ننتظر موافقة الديوان العتماد بدل طبيعة العمل للموظفني

مراجعة وتقييم أنظمة التفتيش املعتمدة في الكويت لتطويرها

موظفو »ذوي اإلعاقة« اعتصموا للمطالبة بـ »طبيعة العمل«

»الزراعة« تنجز معامالت املزارعني »إلكترونياً«
بشرى شعبان 

ضمن مشروع التعاون الفني املوقع 
ب����ني حكومة الكوي����ت ومنظمة العمل 
الدولية تزور الكويت خالل الفترة من 
12-15 اكتوبر اجل����اري بعثة فنية من 
منظمة العم����ل الدولية متخصصة في 
مجال تفتي����ش العمل، وتهدف الزيارة 
إلى الوقوف على أنظمة تفتيش العمل 
املعتمدة في الكويت وتقدمي املقترحات 
الكفيلة بتطوير تل����ك األنظمة وزيادة 

كفاءتها.
واستهلت الزيارة في لقاء مع املدير 
الع����ام للهيئة العامة للق����وى العاملة 
بالوكالة عبداهلل املطوطح الذي أكد أن 
جميع العاملني بالهيئة على اس����تعداد 

للتعاون مع البعثة وتزويدهم بجميع 
الوثائق والبيان����ات املطلوبة، مضيفا 
أننا سعداء بأي استفسارات واقتراحات 
خاصة باملشروع لالستفادة من خبرتهم 

الكبيرة في هذا املجال.
وأفاد بدوره املنس����ق الوطني جابر 
العلي بأن هذه الزيارة تعتبر النشاط 
الثان����ي الذي ينفذ في إطار املش����روع 
حيث مت ف����ي يونيو املاض����ي تدريب 
مجموعة م����ن موظفي الهيئة في معهد 
تورين الدولي التابع للمنظمة. الى ذلك 
أعلن املدير العام للهيئة العامة للقوى 
العاملة بالوكالة عبداهلل املطوطح عن 
بدء الهيئة بتزوي����د املزارعني ب� »كود 
سري« يخولهم دخول املوقع اإللكتروني 
للهيئة وإجناز املعامالت آليا واالستعالم 

عن اإلجراءات كافة. وقال املطوطح في 
تصريح صحاف����ي أمس عقب اجتماعه 
الكويتي للمزارعني  مع رئيس االحتاد 
هادي الوطري إن الهيئة حريصة على 
تقدمي كل التسهيالت للمزارعني للنهوض 
بالقطاع الزراعي احليوي واملهم السيما 
في شأن استقدام العمال املزارعني، مضيفا 
أن الهيئ����ة العامة للقوى العاملة أبدت 
استعدادها لعقد لقاءات ملناقشة األمور 
التي تعوق عم����ل املزارعني مثنيا على 
أداء االحتاد في خدمة القطاع الزراعي. 
من جانبه، ق����ال الوطري إن املطوطح 
وعد بتسهيل إجراءات استقدام العمالة 
البنغالديشية للعمل في مزارع العبدلي 
والوفرة وتنفيذ آلية تعاون مشترك بني 

االحتاد والهيئة.


