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مكاتب »السكنية« خالية

االزدحام في الشوارع ليس كما كان متوقعا قاعة اجتماعات خالية

عدد قليل من الطالبات حرصن على الذهاب للمدرسة اإلجازة لم تنته عند البعض

ممرات املكاتب خالية املوظفون كبروا الوسادة

مجمع الوزارات بدا خاليا من املوظفني واملراجعني

بشرى شعبان ـ حمد العنزي
اجازة عيد االضحى املبارك يبدو انها القت بظاللها على عدد كبير 
من املواطنني الذين لم يشعروا بإنتهاء االجازة حتى يوم امس وهو 
املقرر لعموم العاملني باجلهات والوزارات واملؤسس���ات احلكومية 
ملباشرة اعمالهم فيه اال ان هذا األمر يبدو انهم لم يعطوه اي اهتمام 
مما حدا بعدد كبير منهم على »تكبير وسادة النوم« دون مباالة ألي 
عقوبة قانونية او مساءلة س���تقع عليهم من قبل املسؤولني عنهم 
بس���بب تغيبهم عن الدوام من دون اعذار، االم���ر الذي جعل اغلب 
املوظفني العاملني بتلك الوزارات اعتبار االجازة بالنسبة لهم عشرة 
ايام متواصلة بدال من خمس���ة ايام وهي االجازة احملددة التي بدأت 

من يوم اخلميس � االثنني.
ومن الوزارات التي ش���هدت غيابا كبيرا م���ن قبل موظفيها هي 
املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية الذي لوحظ بها غياب عدد كبير 
من املوظفني والقياديني واملس���ؤولني في اول يوم دوام رسمي بعد 
اجازة عيد االضحى املبارك، وذكر مصدر مس���ؤول في املؤسس���ة 
العامة للرعاية الس���كنية ان نس���بة احلضور ليوم امس للعاملني 
داخل املؤسسة لم تتجاوز 50%، وعزا املصدر اسباب الغياب لالجازة 
الطويل���ة التي صادفت موس���م احلج والعودة من الديار املقدس���ة 

ومخيمات الربيع.
واالجازت الطبية لبعض املوظفني، مشددا على ان جميع املوظفني 
الذين لم يحضروا الى مقار اعمالهم بعد انقضاء االجازة س���تطالهم 
عقوبات مغلظة س���تكون رادعة من املمك���ن ان تؤثر على تقديرهم 

السنوي واعمالهم املمتازة ودرجاتهم التي متنح لهم سنويا.
»األنباء« تواجدت وجتولت داخل مبنى املؤسسة ورصدت حركة 
الدخول واخل���روج للمراجعني الذين يرغب���ون بإجناز معامالتهم 

بالطريقة املثلى دون تأخير.
حيث تزمرت أعداد كبيرة من املراجعني من غياب معظم املوظفني 
عن امتام معامالتهم، قائلني ان مكاتبهم تكاد تكون مهجورة وخالية، 
فال يوجد من يستقبلهم ويرشدهم من املسؤولني وال املوظفني داخل 

املؤسسة الجناز معامالتهم بالشكل املثالي الذي يرضيهم.
أما مجمع الوزارات فش���هد حركة عادية داخل املجمع السيما في 
وزارات الشؤون التي شهدت اقباال من املوظفني على االلتزام بالدوام 

لم يسبق ان شهدته الوزارة في مثل ايام العمل بعد االجازة.
لكن الس���مة الغالبة لكل االيام بقيت التجول بني املكاتب لتقدمي 
التبريكات س���واء للمس���ؤولني في ال���وزارة أو املوظفني لبعضهم 

البعض.
مصدر مسؤول ارجع ذلك الى قيام إدارة شؤون املوظفني برفض 
كل االجازات املرضية غير املبررة للموظفني، الى جانب خصم االيام 

من االجازة السنوية وهذه عوامل ادت إلى التزام املوظف بالدوام.
ورأى املص���در ان وقفة العيد التي صادفت يوم اخلميس منعت 
املراجعني من انهاء معامالتهم االسبوع املاضي مما دفع بالعديد منهم 

للتوجه إلى الوزارة إلجناز معامالتهم.
وجتدر اإلشارة إلى أن أول املداومني في مكاتبهم كان وكيل الوزارة 
محمد الكندري الذي حرص على ان يجول على مكاتب املوظفني لتقدمي 
التبريكات بالعيد لهم باالضافة إلى استقباله املهنئني في مكتبه منذ 

ساعات الدوام األولى.

اعتبروا إجازة عيد األضحى المبارك 10 أيام متواصلة

50% من موظفي الدولة »كّبروا الوسادة«
)سعود سالم ـ أسامة البطراوي(الطالب أيضا غابوا عن مدارسهم


