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مواقف سيارات مجمع الوزارات امتألت عن آخرها

)سعود سالم - احمد باكير(جانب من املهنئني الوزير العفاسي مستقبال محمد الكندري وحمد املعضادي ومنصور املنصور

خضراوات وفواكه للبيع امام مجمع الوزارات

اضراب عمال الشؤون عطل كثيرا من مصالح املواطنني

احد العمال التزم بدوامه

مرطبات الطفاء حرارة اجلو

.. وآخر امضى وقت دوامه جلوسا على الكرسي

د.حسني الدويهيس مهنئا الوزير العفاسي

»باب الشؤون مخّلع«.. عمال النظافة في إداراتها لم يتسّلموا رواتبهم منذ 6 أشهر
الكن�دري: رصد مبل�غ مليون و200 ألف دينار من قبل الش�ركة لس�داد جميع الروات�ب المتأخرة لعم�ال النظافة بحض�ور ممثلي الوزارة

أضربوا عن العمل وشلوا حركة المراجعين واضطروا الوزير إلى تشكيل لجنة لبحث موضوعهم

بشرى شعبان
انتهت االجازة احلكومية الطويلة 
والتي امتدت لنحو 9 أيام وعادت 
احلياة الى مجمع الوزارات بعدما 
عانى الهدوء والصمت طيلة االجازة 
وكثير من ايام شهر رمضان املبارك، 
اليوم ع����ادت االمور الى نصابها، 
ازدحام ف����ي املواقف واملمرات في 

محيط املجمع وداخله.
متيز هذا اليوم بالعمل املزدحم 
باملراجعني للمجمع مع غياب باصات 
نقل املوظفني واملراجعني من املواقف 
املخصصة الى داخل املجمع نتيجة 
اضراب العمالة عن العمل ولكن هذا 
لم يؤثر على حركة املجمع املزدحمة 

باملراجعني واملهنئني.
الرس����مي  الدوام  منذ بداي����ة 
ازدحمت املكاتب باملوظفني العائدين 
الى اعمالهم بعد ان قضى معظمهم 
ش����هر رمضان في اجازة وتبادل 
التهاني والس����ام، كانت السمة 
االب����رز ألول يوم عمل هي وجود 
عدد من املراجعني في مكاتب الوكاء 

املساعدين والوكيل.
اما مكتب وزير الشؤون فقد امتأل 
باملهنئني بالعيد ومنذ الصباح كانت 
ابواب املكتب مفتوحة الستقبال 

منتهية اقامته ولديه مش����كلة في 
كارت البن����ك، االمر الذي ادى الى 
عدم دفع الرواتب وعاجلت الشؤون 
املشكلة بدفع الرواتب نقدا للعمالة 

في وجودها.
وعن ح����ل مش����كلة االقامات 
بني ان هذه املش����كلة بني الشركة 
ووزارة الداخلية وال عاقة للشؤون 
بها، وهناك دعوى باحملكمة بهذا 

الشأن.
وعن دور الشؤون قال: هناك 
قرار وزاري بشأن اعادة قيد العمالة 

في امللفات لتسوية اوضاعها.
واكد ان ال���وزارة لن تتهاون 
في مسألة العمالة وحقوقها ولن 
تس���مح بأي عمل يضر بسمعة 
الكويت.وتوج���د جلن���ة تعمل 
على التحقيق ف���ي هذه القضية 
وسنتخذ كل االجراءات القانونية 
بشأن اي شركة تسيء الى سمعة 

الكويت.
جتدر االشارة الى ان عددا كبيرا 
من عمالة احدى الشركات املتعاقدة 
مع وزارة الش���ؤون ل���م تذهب 
عمالتها الى االدارات والوزارة أمس 
احتجاجا على عدم دفع رواتبهم 

ملدة تزيد على ستة أشهر.

القضايا العمالية حيث توجه الى 
س����كن العمال مع ممثلي الشركة 
وباش����ر توزيع الرواتب املتأخرة 
الش����ركة  للعمالة بعدما رصدت 
مليونا و200 الف دينار لدفع كل 
الرواتب املتأخرة، وان ش����اء اهلل 
يوم الثاثاء تنتهي الش����ركة  في 
وجود فريق املتابعة من دفع كل 

الرواتب للعمالة.
وعن سبب عدم التزام الشركة 
بدفع الرواتب، اوضح الكندري ان 
هناك عددا ليس بالقليل من العمالة 

املهنئني س����واء م����ن املوظفني أو 
املواطنني.

وكان اول املهنئني وكيل الوزارة 
محمد الكندري والوكاء املساعدين 
حمد املعض����ادي، احمد الصواغ، 
منصور املنصور، جمال الدوسري 
وعواطف القط����ان، باالضافة الى 
رئيس احتاد اجلمعيات االستهاكية 
د.حسني الدويهيس ومدراء االدارات، 
العاملني بالوزارة  ورئيس نقابة 
سالم الشبيب واالعاميني ومدراء 

ادارات سابقني.

من جهته، أك����د وكيل الوزارة 
محمد الكندري ان الوزارة تدخلت 
من����ذ الصباح الباك����ر ليوم امس 
التي  العمال����ة  ملعاجلة مش����كلة 
امتنعت ع����ن العمل ف����ي وزارة 

الشؤون وادارات العمل.
وقال في تصريح صحافي ان 
الوزير د.محمد العفاس����ي اعطى 
توجيهاته بتشكيل جلنة ملتابعة 
املوضوع، ومباشرة اجتمعت مع 
الوكاء املساعدين وعاجلنا املشكلة 
ومت ارسال الفريق املكلف مبتابعة 

االنتهاء من إعداد الكادر الوظيفي للعاملين في »الرعاية االجتماعية«
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون 
ان جلنة شؤون املوظفني في الوزارة اعتمدت 
كادرا خاصا للعاملني في دور الرعاية ومت 
رفعه مبوجب مذكرة الى وزير الش���ؤون 

الجراء الازم بشأنه.
موضحا ان الفئات املش���مولة بالكادر 

ه���ي اخلدم���ة االجتماعية، عل���م النفس 
الكويتيني  واالشراف االجتماعي ويشمل 

وغير الكويتيني.
وتوقع املصدر ان يت���م رفع التصور 
بالكادر الى دي���وان اخلدمة املدنية خال 
االس���بوع اجلاري العتماد يصبح ساري 

املفعول.


