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»العاملين في اإلطفاء« إللغاء تعميم »المحاسبة« بمنع العاملين من االنضمام لنقابتهم

استنكر أمني الس���ر العام لنقابة العاملني باالدارة 
العامة لالطفاء أحمد العجمي املمارس���ات املجحفة في 
حق نقابة العاملني بديوان احملاس���بة من خالل عدم 
التعاون معها من قبل مسؤولي الديوان، وطالب ديوان 
احملاسبة بالغاء التعميم رقم 2009/11 الذي يقضي مبنع 
العاملني بالديوان من االنضمام الى نقابتهم التي اشهرت 
من اجلهم ومن اجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم 

فبأي حق مينعون من االنضمام اليها.
وذكر العجمي ان العم���ل النقابي محكوم بقوانني 
ومعاهدات ومواثيق دولية موقعة من الكويت حتمل 
قوة القانون، ونسأل: ملصلحة من يحارب النقابيون 
الشرفاء ومن يدافعون عن حقوق ومكتسبات العمال 
واملوظف���ني غير النقابيني املنتخب���ني من قبل العمال 

أنفسهم.

وزير الشؤون التقى نائب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المنظومة

المضف: منظومة المؤهالت المهنية تسعى 
لرفع كفاءة العمالة ودفع عجلة التنمية

التقى رئيس نقابة العاملين في الوزارة

العفاسي: ندعم اعتماد كوادر العاملين
في »الشؤون« لدى ديوان الخدمة المدنية

بمسمى رئيس إدارة

نقابة نفط الخليج لمراجعة عناصر 
المفاضلة لمستحقي الدرجة 18

وناش����د وزير النفط الشيخ 
احم����د العبداهلل س����رعة النظر 
الى تخبط ش����ركة نفط اخلليج 
ملعاجل����ة قراراته����ا وتعاميمها 
اخلاطئة كليا واتخاذ ما يلزم من 
اجراءات إلعادة احلقوق املهدورة 
ألصحاب الكفاءات احلقيقية وليس 
ادارة  للمديرين احملسوبني على 
أوامره  الش����ركة، داعيا بإصدار 
بتكليف جلن����ة محايدة وحتت 
اشرافه املباش����ر لتكون مهمتها 
فحص ومراجعة عناصر املفاضلة 
التي مت����ت لدى ادارة الش����ركة 
الكويتية لنفط اخلليج للمستحقني 
للدرجة 18 مبسمى رئيس ادارة، 
واصدار أوامره إليقاف اعتماد هذه 
الترقيات حلني انتهاء اللجنة من 
عملها املكلفة ب����ه، وذلك احقاقا 
للحق ورفع الظلم عن املستحقني 

للترقية.

انتقد أمني سر نقابة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
عبدالهادي املري التعميم الصادر 
من الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
التنظيمية  واخلاص بالتغيرات 
للتعيينات في الوظائف االشرافية، 
مؤك����دا ان����ه ش����ابها العديد من 
املالبسات والش����كوك التي تبني 
وبصريح العبارة ان احملسوبيات 
هي التي تتحكم في ادارة الشركة. 
وقال انه وبع����د تفحص تعميم 
الوظيفية الصادر في  التغيرات 
تاريخ 15 يونيو املاضي فإنها ال 
متت للمعايير والضوابط بأي صلة 
موضح����ا ان املفاضلة متت وفقا 
ألهواء ادارة الشركة واالشخاص 

احملسوبني عليها ال غير.
انه مت تعيني بعض  واضاف 
مديري دوائر غير مؤهلني وغير 
حاصل����ني كذلك على ش����هادات 
دراسية تؤهلهم الى تولي املناصب 

التي مت تكليفهم بها.
وبني املري ان الشركة الكويتية 
لنفط اخلليج جتاهلت الشروط 
الواجب توافرها في املرش����حني 
حسب ما جاء بالنشرة التعريفية 
الص����ادرة منها كذل����ك جتاهلت 
الدورات الداخلية واخلارجية التي 
حصل عليها املرشح وجتاهلت 
مدة البقاء في الوظيفة للمرشح 
وأخيرا جتاهلت ادارة الش����ركة 
الكويتية لنفط اخلليج مدة اخلبرة 
االجمالية وتاريخ احلصول على 

املؤهل العالي للمرشح.

بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي انه لن 
يألو جهدا م���ن اجل اعطاء كل 
ذي ح���ق حقه ضمن الضوابط 
ال���وزارة، ودعمه  املعتمدة في 
العاملني بالوزارة لدى  لكوادر 
ديوان اخلدم���ة املدنية والعمل 

على اعتمادها.
كالم الوزير جاء خالل مقابلته 
وفدا م���ن نقاب���ة العاملني في 
وزارة الش���ؤون برئاسة سالم 

العجمي.
اللقاء  ان  العجم���ي  وق���ال 
اتس���م باملصارحة واملكاشفة 
القضايا  العديد م���ن  وط���رح 
التي ته���م العاملني في الوزارة 

ككادر العاملني في دور الرعاية 
الوظائف  االجتماعية وتسكني 
الرئاسية واالشرافية، باالضافة 
لقضية االعمال االضافية املمتازة 

وبدالت مفتشي العمل.
اكدنا  العجمي: كما  واضاف 
للوزير اهمية االسراع في تعيني 
وكيل مساعد لقطاع العمل نظرا 
القطاع السيئة وعدم  ألوضاع 
وجود وكيل ثابت لهذا القطاع 
احليوي وتكلي���ف عدة وكالء 
مساعدين خالل الفترة املاضية، 
االمر الذي أربك العمل في القطاع 
وأدى الى تعطيل اخلدمات املقدمة 
للمراجعني بشكل عام والعاملني 

بالوزارة بشكل خاص.
الوزير  أكد  العجمي:  وتابع 

د.العفاس���ي ضرورة استمرار 
عالقات التنسيق والتعاون بني 
النقابة واملس���ؤولني بالوزارة، 
ونحن بدورنا أكدنا اس���تعداد 
النقابة للقيام بكل ما بوسعها 
وبذل كل جهودها من اجل حتسني 
وتطوير أداء املوظفني من حيث 
االنتاجية واالنضباط والتفاني 
في مهامها واملسؤوليات امللقاة 
على عاتقهم من اجل تيس���ير 
وتس���يير معامالت املواطنني 

واملقيمني.
وثمن العجمي اهتمام الوزير 
العامل���ني بالوزارة  مبطال���ب 
وسرعة االستجابة، آمال حتقيق 
العديد من االجنازات التي تهم 

املوظفني.

وتس�كين  الرعاي�ة  دور  ف�ي  العاملي�ن  كادر  العجم�ي: 
الوظائ�ف واألعم�ال الممت�ازة أب�رز م�ا طرحن�اه عل�ى الوزي�ر

استقبل وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق 
د.محمد العفاسي نائب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ 
منظومة املؤهالت املهنية الكويتية د.حمود املضف 
وال����ذي اطلع الوزير على اهداف املنظومة وآخر ما 

توصلت اليه اجنازات اللجنة العليا.
كما قدم املضف شرحا وافيا الهداف املنظومة التي 
ستؤدي الى االرتقاء مبستوى العمالة الوطنية من 
الناحية الفنية واملساعدة على خلق روح التنافس 
بني العمالة ورفع كفاءتها واملس����اهمة الفاعلة لدفع 

عجلة التنمية في سوق العمل بالقطاع اخلاص.
كما اوضح للوزير ان الهدف من تلك املنافس����ة 
ترس����يخ مفهوم العرض والطلب وتشجيع العمالة 

الكويتية لالنخراط بانسيابية وفق احتياجات سوق 
العمل في ظل التنافس املادي والفني وبتدرج املؤهالت 
على مس����توى املهن، والتنافس الذي س����يؤدي في 
النهاية الى ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاع 

خلاص.
وبدوره اشاد العفاسي بعمل اللجنة العليا متمنيا 
املزيد من العمل لتحقيق االهداف املرجوة من تشكيل 
هذه اللجنة وشدد الوزير العفاسي على اهمية دور 
اللجنة العليا في تنمية واستثمار العنصر البشري، 
مشيدا في الوقت نفس����ه بدور القائمني في اللجنة 
العليا في تنفيذ السياسات لالهداف املرجوة مبديا 

االستعداد لتقدمي كامل الدعم.

د.محمد العفاسي خالل استقباله د.حمود املضف

عبدالهادي املري


