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الكوادر الوظيفية استحقاق يجب النظر فيه أم ترف يضّر بميزانية الدولة؟!

عادل الشنان
الى  انظ����ار اجلميع  تتطلع 
املدنية  اجتماع مجلس اخلدمة 
التعامل  الذي س����يقرر طريقة 
مع الك����وادر املرفوعة للمجلس 
والتي يبلغ عددها اكثر من 37 
كادرا. واذا كانت مصادر حكومية 
ومس����ؤول،ن ف����ي املجلس قد 
اعلنوا مرارا ان ال كوادر جديدة 
البنك  اتس����اقا مع توصي����ات 
الدول����ي االخيرة، فإن النقابيني 
وناشطني سياسيني يؤكدون ان 
الكوادر هي احلل االمثل لتعديل 
أوضاع موظفي القطاع احلكومي 
واحلل االمثل ايضا في مواجهة 
التهديدات باالضراب والذي قد 
يعطل العمل ويترك آثارا سلبية 

على الوطن.
ق����رارات مجلس  وأيا كانت 
الكوادر  املدنية برفض  اخلدمة 
أو اقراره����ا، أو االجتاه للبدالت 
واملكاف����آت  املقطوعة أو زيادة 
ف����إن املوضوع يظل  الرواتب، 
هاجس املواطنني على االقل خالل 

تلك الفترة.
»األنب����اء« اس����تطلعت آراء 
شرائح مختلفة من املجتمع نوابا 
ومحامني وناش����طني سياسيني 
واقتصادي����ني، ومواطنني حول 
ه����ذا املوض����وع، فكان����ت هذه 

احلصيلة:

استحقاق

اكد  النائب عدن����ان املطوع 
ان موض����وع الكوادر الوظيفية 
استحقاق يجب النظر فيه بجدية، 
ألن س����لم الرواتب ظلم العديد 
من موظفي الدولة وجعل هناك 
فروقات بني الوظائف احلكومية، 
فجعل بعضها طاردا واآلخر جاذبا 
مع العل����م ان اجلميع يرجعون 
ملؤسسة حكومية واحدة وهي 
ديوان اخلدمة املدنية، مؤكدا ان 
من االهمي����ة القصوى مراجعة 
جمي����ع الك����وادر الوظيفية في 
الدولة جلعل اجلميع سواسية 
وبنفس املس����توى م����ن حيث 
الرواتب طبقا للتحصيل العلمي 
مثل الشهادات التي حصل عليها 
املوظفون باالضافة الى العالوات 
مبختلف انواعها واشكالها وايضا 

اخلبرة الوظيفية.

وضع غير صحيح

م����ن جانبها، قال����ت النائب 
دسلوى اجلس����ار انها ترى ان 
الك����وادر الوظيفي����ة من حيث 
الوض����ع الع����ام للدول����ة غير 
صحيح����ة وتض����ر باملصلحة 
العمل من  العامة ومؤسس����ات 
جه����ة االنتاجية في العمل، كما 
ان ما يحدث من رفض للكوادر 
يعود لع����دم وجود آلية علمية 
صحيحة كما هو معمول به في 
الدول املتقدمة وفقا آللية فنية 
اقتصادية مع العلم بوجود آلية 
املدنية اخلاصة  ديوان اخلدمة 

بالبالد.
وأسفت اجلسار على دخول 

ان رواتب موظفيها كما هي منذ 
20 عاما مؤكدا ان احلل في بالدنا 
هو عمل جهاز حكومي مستقل 
ملراقبة األسعار والوضع املعيشي 
مع مقارنته بالرواتب ورفع ذلك 
لديوان اخلدمة املدنية خصوصا 
ان الفائض في امليزانية ال يقل 
عن 6 ملي����ارات فنحن نقول ال 
تعط روات����ب بقيمة 5 آالف او 
عش����رة آالف ولكن ال تبق على 
وضع س����ائد منذ عشرين عاما 

أو أكثر.

اإلضراب 

وقال املواطن محمد احملميد 
العامل في بلدية الكويت إن العديد 
من النقابات العمالية دعت الى 
االعالن عن االضراب او االعتصام 
عن العمل في اكثر من مناسبة 
واخذت هذه االعتصامات بعدا 
دوليا مثل اعالن إدارة الطيران 
املدني اعتصامها في السابق كما 
قد شلت حركة السفن والبواخر 
في املوان����ئ الكويتية حني نفذ 
العاملون في مؤسس����ة املوانئ 
اضرابهم ع����ن العمل للمطالبة 
بإق����رار كادر جيد غير املعمول 
ب����ه منذ ما يقرب م����ن 30 عاما 
وكل ه����ذه االعتصام����ات ألجل 
اقرار الك����وادر الوظيفية ولكن 
هناك ايضا اغلبية صامتة تريد 
حقوقها في الكادر الوظيفي وال 
ينبغي السكوت عنها حلني قيامها 
التصرفات بل يجب  مبثل هذه 
حتقيق العدالة للعاملني جميعا 
في مؤسسات الدولة ووزاراتها 
املختلفة، واملساواة بني املوظفني 
الذي يضع  الشامل  الكادر  عبر 
حدا لعزوف وإحجام الش����باب 
الكويتي ع����ن العمل في بعض 
التي جتم����د كادرها  اجله����ات 
الوظيفي واملالي لسنوات طويلة 
الى ضرورة ان متنح  مش����يرا 
ب����دالت مالية  الوظائف  بعض 
لندرتها وذلك حلث وتش����جيع 
الشباب الكويتي لالنخراط في 
النادرة  املهن والوظائ����ف  هذه 
من خالل منحها مميزات خاصة 

للعاملني فيها.

حل شامل

احملامي رياض الصانع رأى ان 
كل املهن اصبحت تطالب بوجود 
كادر وهنا يجب على احلكومة 
ايجاد احلل الشامل ملختلف هذه 
الفئات ألن م����ن العدالة ان يتم 
التمعن والتدقيق في جميع طلبات 
الوظيفية بسواس����ية  الكوادر 
وعلى ضوء ذل����ك يتم التعديل 
املالي وليس التحمس والترقيع 
ملجموعة عملت »دوشة« وضجة 
لنيل م����ا تريد وإهمال االغلبية 
الصامتة التي لو اهملت فسوف 
تلجأ للمواقف املتش����ددة لنيل 
حقوقها ايضا كما انه من املهم ان 
تتخذ الدولة موقفا حاسما بعد 
دراسة دقيقة لهذه القضية دون 
االلتفات الى اإلحلاح والتأزمي من 

قبل البعض حيالها.

التش���ريعية في هذا  الس���لطة 
الشأن دون اصول راسخة فنيا 
واقتصاديا، ودون مراعاة النسبة 
والتناسب، وهذا خطأ فادح لعدم 
البحث في املؤهل العلمي واخلبرة 
الوظيفية وطبيعة العمل والكوادر 
املالي���ة التي تبنى على كل كادر 
وظيفي على حدة ودراسة التباين 
بني القطاعني احلكومي واخلاص، 
وهذه كلها معايير واصول يجب 
ان يكون هناك نظام واضح بشأنها 

للوصول للهدف املنشود.
وقالت اجلس���ار ان االغلبية 
تنظ���ر لل���كادر الوظيفي كعائد 
مادي فقط، وليس جلذب العمالة 
الكويتية، لذل���ك جند الوظائف 
االدن���ى ماليا م���ن نصيب غير 
الكويتيني، متسائلة: ملاذا ال يعاد 
النظر في الوظائف االدنى ماليا 
واعطائها امتيازات لتكون وظيفة 

جاذبة للمواطنني.

ال للشللية

وعلى الصعيد النقابي، أشار 
رئيس احتاد العمال الكويتيني بدر 
البريوج الى ان الكوادر الوظيفية 
عبارة عن دعم للموظفني الكويتيني 
إلجناز اعمالهم بعيدا عن الشللية 
والتسيب الذي يحدث في بعض 
الوزارات، بحي���ث جند موظف 
يعمل وال يحصد شيئا من تعبه 
واجتهاده وآخر ال يعمل ويأخذ 
أعماال ممتازة لعالقته اخلاصة 
مبديره ومن هنا جند ان الكادر 
يشجع على العمل من خالل قضائه 
على هذه الفروقات الناجتة عن 
تصرفات البعض كما انه يشجع 
الش���باب الكويتي على التوجه 
ناحية الوظائف الفنية التي نحن 
في أمس احلاجة لها ويبعد فكرة 
العمل املكتبي واالداري التي نتج 
عنها تك���دس في معظم وزارات 
ومؤسس���ات الدولة، مضيفا ان 
يكون الكادر شامال للجميع وبناء 

مضيفا ان إقرار الكوادر الوظيفية 
يسبب مشاكل للدولة في الباب 
األول من امليزانية العامة لها حيث 
ان هناك 37 كادرا وظيفيا يجب 
ان يق����ر وهنا تقع احلكومة في 
احلرج في حال إقرارها أو ال أو 
حتى مساواة اجلميع بها مؤكدا 
ان ديوان اخلدم����ة املدنية يقع 
عليه العتب واللوم في هذا الشأن 
ألنه السبب وهو من عقد احلل 
وليس من املعقول خالل اجتماع 
مدته ساعتان  يخرج الديوان بنا 
ليقول إن هناك 37 كادرا وظيفيا 
يستحق االقرار دون اي دراسة 
دقيقة مفصلة حسابية وهذا ما 
يعتبر اجهاضا في حق الكوادر 
الوظيفية املس����تحقة ويبني ان 
الدي����وان يعمل على البركة وال 
يعمل وفق ديناميكية واضحة 

اخلارطة.
ومن جهتها اكدت الناش����طة 
السياسية نعيمة احلاي بصفتها 
املهندس����ني  عضوا في جمعية 
الكويتي����ة وموظف����ة ب����وزارة 
اإلعالم أن جمعيات النفع العام 
حس����ب قوتها اس����تطاعت اخذ 
كوادر وظيفية من احلكومة مثل 
االطباء ترجع اس����باب زيادتهم 
الى رجوعهم لوزارة واحدة كان 
من السهل عليها رفع طلبهم الى 
مجلس ال����وزراء ونفس الفكرة 
تنطبق على اإلدارة العامة لإلطفاء 
مؤك����دة أن على احلكومة إعادة 
وجهة نظرها في رواتب املوظفني 
حيث كان املواطن الكويتي في 
الس����ابق اعلى دخال في العالم 
ولك����ن بعد م����رور 30 عاما لم 
يتغير شيء براتبه اين اصبح 
في ظل هذا الغالء العاملي الذي 
التهم مدخول اجلميع في مختلف 

دول العالم.

العلمية واخلبرة  على الشهادة 
العملية ليساعد على فتح آفاق 
عمل للشباب الكويتي في مجال 
اننا  القطاع اخلاص وخصوصا 
بصدد حتويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري عاملي.
وعبر البريوج عن أسفه من 
احلكومة لتشددها في هذا األمر 
خصوصا ان الش���باب الكويتي 
كان مثاال يحتذى بإجناز مختلف 
األعمال على أكمل وجه وقد ثبت 
ذلك إبان الغزو العراقي الغاشم 
على بالدنا وهم يستحقون الكادر 
الوظيفي في ظل هذا الغالء العاملي 

الفاحش.

طفرات متتالية

وبدوره أش���ار رئيس نقابة 
العامل���ني في املؤسس���ة العامة 
للموان���ئ علي س���كوني الى ان 
مؤسس���ة املوان���ئ كانت تتميز 
عن جمي���ع مؤسس���ات الدولة 
ببدالتها ابان فترة السبعينيات 
حني مت اس���تقاللها ع���ن االدارة 
العامة للجم���ارك ومت تنظيمها 
مبرس���وم أميري ولكن في ذلك 
الوق���ت كان الدينار مبثابة 100 
الس���نني  دينار حاليا فعلى مر 
وحدوث الطف���رات املتتالية في 
ارتف���اع األس���عار أصبحنا أقل 
الهيئات واملؤسسات احلكومية 
من حيث البدالت والرواتب لذلك 
يجب مقارنتنا باملؤسسات األخرى 
تطبيقا ملا ينص عليه الدستور 

من سواسية وعدالة.
وقال س���كوني انن���ا عندما 
تبينا من ديوان اخلدمة املدنية 
ما يتقاضاه زمالؤنا في املؤسسات 
األخرى وجدن���ا ان العاملني في 
املوان���ئ »صفر على الش���مال« 
فاملكافأة التشجيعية أقصى حد 

لها في املوانئ 150 دينارا في حني 
تصل الى 450 دينارا في جهات 
أخرى وبدل اخلطر 111 دينارا وفي 
اجلهات األخ���رى يصل ل� %100 
مبينا انه في حال معادلة جميع 
املوظف���ني في الدول���ة في نظام 
الكوادر س���يكون الظلم قد وقع 
علينا وق���د خاطبنا نواب األمة 
وأوضحنا له���م الصورة ونأمل 
ان يتحركوا في االجتاه الصحيح 

الذي يعطي كل ذي حق حقه.

ال للظلم

وم���ن جهت���ه أك���د رئيس 
االحتاد العربي لعمال البلديات 
والس���ياحة والسكرتير العام 
املساعد لنقابة العاملني في بلدية 
الكويت محمد العرادة ان نقابة 
العاملني في بلدية الكويت تطالب 
املدنية بإقرار  مجلس اخلدمة 
كادر وزيادات وبدالت مفتشي 
النظافة واإلعالنات ومفتشات 
الصالونات وصحة البيئة وكادر 
الوظائف اإلشرافية وكادر حملة 
املالية والبنوك  دبلوم اإلدارة 
والتأمني، حيث قد سعت النقابة 
منذ أكثر من 3 س���نوات لدى 
العديد من اجلهات املس���ؤولة 
في الدولة مثل مجلس الوزراء 
وبلدية الكويت وديوان اخلدمة 
املدني���ة إلقرار ه���ذه الكوادر 
نظرا لتع���رض العاملني بهذه 
التخصصات للظلم الفادح من 
جراء ع���دم إقرارها وتأخيرها 
الرغم من  وتعطيله���ا عل���ى 
اس���تيفائها جلميع االجراءات 
القانونية واملذكرات في ديوان 
اخلدمة املدني���ة وكذلك قامت 
النقابة بلقاء العديد من الوزراء 
واملسؤولني في الدولة من أجل 
إنصافهم كم���ا ان تعطيل هذه 

الكوادر ال يتماشى مع توجهات 
الدولة لتشجيع الشباب العامل 
من أجل خدم���ة بلدهم وحمل 
العرادة املسؤولية كاملة ملجلس 
الذي أخر ولم  املدنية  اخلدمة 
يقر ه���ذه الك���وادر مؤكدا ان 
النقابة ستتخذ جميع االجراءات 
القانونية املشروعة من أجل ان 
ترى هذه الكوادر النور ومنها 
االعتصامات واالضرابات التي 
هي حق من احلقوق العمالية 
النقابة  للعاملني ولن تتهاون 
أو تقف مكتوف���ة األيدي امام 
هذا التأخير الذي أضر بحقوق 
ومصالح العاملني في البلدية.

وناشد العرادة سمو رئيس 
مجلس الوزراء التدخل من أجل 
إقرار الك����وادر وإنصاف ورفع 
الظلم عن الذين يقع عليهم العبء 
األكبر في العمل امليداني والرقابي 
الذي يس����اهم في رقي وتطوير 
اخلدم����ات البلدي����ة للمواطنني 

واملقيمني في الدولة.

سلسلة أخطاء

الناش����ط السياس����ي  وقال 
د.عبدالواحد اخللفان ان احلكومة 
قد وقعت في سلسلة من األخطاء 
في السابق بشأن قضية الكوادر 
الوظيفية حيث ما مت إقراره كان 
بفعل املهرجانات اخلطابية من 
بعض النواب وأسلوب الصوت 
العالي ال����ذي أخضع احلكومة 
آنذاك وأوقعها في مأزق الكوادر 
التي لم تخضع الى أي نوع من 
العلمية او احملاسبية  الدراسة 
الفنية التي يحتاجها املوضوع 
باالضاف����ة الى انه����ا لم تدرس 
املترتبة  املتغيرات والعوام����ل 
عليه����ا بل مت إقرار كوادر ملن ال 
يستحقها وحرم منها مستحقوها 

واضافت احل����اي ان بعض 
نواب األمة استفادوا من وجودهم 
في مجلس ديوان اخلدمة املدنية 
واستطاعوا رفع معاشات وظيفة 
»دكتور جامعة« ألنها تعود عليهم 
بالنفع اخلاص كما أن على الدولة 
وضع دراس����ة كل عدة سنوات 
لبحث وضع الرواتب ومقارنتها 
باالحتياج����ات املادية مبختلف 
أنواعها لتحقيق االستقرار املادي 
والوظيف����ي ملواطنيها طبقا ملا 
ينص عليه الدستور فليس من 
املعقول ان تكون قيمة ساعات 
العمل االضافي دينارا او دينارين 
كما يحدث في قط����اع الكهرباء 
النائية  ب����دل املناطق  واملاء أو 
20 دينارا الت����ي ال تكفي حتى 
لوقود السيارة واصفة الوضع 
»باملضحك فعال« خصوصا حني 
تقول الدراسة التي أعدها البنك 
الدولي ان الوضع سيكون وخيما 

بهذا الشأن.

هيئة مستقلة

بدوره قال اس����تاذ اجلامعة 
د.جميل املري إن عادة ما نرى 
في الدول املتقدمة التي تريد أن 
يعيش مواطنوها في »بحبوحة 
م����ن العيش« هيئ����ة حكومية 
مستقلة ملراقبة تضخم األسعار 
املادي وتقوم  ووضع املوظفني 
بدوره����ا في حال����ة حتققها من 
ارتفاع األسعار مقارنة مبستوى 
دخل الفرد برفع تقارير للجهات 
العليا في الدولة لشرح الوضع 
السائد من خالل دراسة شاملة 
ومفصلة وحت����وي احصائيات 
دقيقة باعتب����ار ان املال عصب 
احلياة وه����و غاية وليس هدفا 
وبالتالي ترفع احلكومة سقف 
الرواتب بنس����بة وتناسب مع 
زيادة االس����عار طبقا للتقارير 
املرفوعة اليها من الهيئة ولكن 
الدول النامية تفتقد ذلك فنجد 

بوخضور: ندعو
 إلى نظام جديد للتوظيف

أكد اخلبي��ر االقتصادي حجاج 
بوخضور ان فكر ونظام الكوادر هو 
احدى حاالت عدم اس��تقرار اجلهاز 
الوظيفي في الدولة وهو نظام اشتراكي 
شيوعي وليس نظاما تنظيميا سليما، 
متسائال: متى كان هناك تفريق بني 
العاملني ف��ي الدولة و»تعليبهم« في 
ك��وادر؟ ومتى كان هناك تخبط في 
التخصص الوظيفي؟ واالجابة عن هذه 
التساؤالت تظهرها داللة اختالل قوة 

الطاقة العاملة في الكويت.
وقال بوخضور ان نظام الدولة 
خاطئ ويجب تغييره بحيث يشمل 
جميع الرواتب بنظام جديد حس��ب 
التوظيف ومتطلبات العمل النه من 
املفترض اسناد الوظيفة للتخصص 
ال لألجر ولك��ن ثقافة احلكومة هي 

الوظيفة مقابل األجر وهذا هو األمر 
الذي جعل انتاج املوظف الكويتي ال 

يتجاوز ال� 15 دقيقة.
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حجاج بوخضور

هل يطفئ مجلس اخلدمة املدنية نار االضرابات؟

جاسم العتيبي
فايز الديحاني

جميل املري بدر البريوج د.سلوى اجلسار عدنان املطوع

العتيبي يدعو النواب لعدم تمرير
 خصخصة القطاع النفطي

الديحاني: سنتصدى لكل من يحاول المساس بحقوق 
العاملين في »الكهرباء والماء« وندعو الشريعان إلنصافنا

صرح رئيس نقابة عمال شركة 
صناع����ة الكيماوي����ات البترولية 
جاسم العتيبي بأن القطاع النفطي 
ل����ه قانون خ����اص يدي����ره على 
اعتبار ان هذا القطاع حيوي وله 
خصوصياته، ويختلف عن غيره 
من القطاع����ات االخرى من ناحية 
املزايا وطبيع����ة العمل فيه. ونبه 
العتيبي اعضاء اللجنة املالية في 
مجلس االمة الذين انتهوا من اعداد 
قانون اخلصخصة احلالي كيف لهم 
ان يدمجوا قانون القطاع النفطي 
اخلاص وقانون القطاع احلكومي في 
قانون اخلصخصة الواحد، مطالبا 
اعضاء مجلس االمة مبن فيهم اعضاء 
اللجنة املالية ان تتم اضافة مادة الى 
هذا القانون وهي استثناء القطاع 
النفطي من قانون اخلصخصة وعدم 

القومي للبلد، ولنا جتربة  الدخل 
سابقة في مصانع امللح والكلورين 
ومحطات الوقود. وطلب العتيبي 
اال يكون التخصيص تقليدا للدول 
االخرى التي تخصخص مشاريعها 
اخلاس����رة، بينما قطاعنا النفطي 
يحقق األرباح الكبيرة التي تعود 
الوطني،  باخلير عل����ى اقتصادنا 
مشيرا الى ان قانون اخلصخصة 
يجب ان يكون للمشاريع اجلديدة 
التي تس����تدعي مش����اركة القطاع 
اخل����اص فيها. واختت����م العتيبي 
تصريحه متمنيا من جميع اعضاء 
مجلس االمة ان يكونوا عند حسن 
ظن املواطنني الذين اوصلوهم لقبة 
البرملان وحريصني على قضايا األمة 
املصيرية وانعكاساتها اخلطيرة على 

مجتمعنا ومستقبل بلدنا.

تطبيق ه����ذا القانون على القطاع 
النفطي نظ����را ألهمية هذا القطاع 
والذي يعتبر الش����ريان الرئيسي 
للدولة، حيث انه يش����كل 95% من 

املمنوحة للمسؤولني كل حسب 
املرتبة االشرافية التي يشغلها 
خصوصا م���ا يتعلق باجلانب 

حذر رئي���س نقابة العاملني 
ب���وزارة الكهرباء وامل���اء فايز 
الديحاني من ان النقابة ستتصدى 
بقوة لكل من يحاول املس���اس 
العاملني،  بحقوق ومستحقات 
وان تعسف بعض املسؤولني في 
استخدام صالحياتهم لالنتقاص 
من ه���ذه احلقوق امر مرفوض 
وال ميكن اإلق���رار به حتت اي 
ذريعة، خصوصا ان هناك من 
املس���ؤولني من جت���اوز حدود 
صالحياته االدارية املمنوحة له 
طبقا للنظم املعمول بها والتي 
حدد اطرافها القانون، األمر الذي 
كرس املركزية ف���ي العديد من 
قطاعات العمل مما اخل بالهيكل 

ال���وزارة، فاصبح  االداري في 
العامل ال يعرف ملن يلجأ وملن 
يشكو حينما تقع عليه مظلمة 
من قبل هذا املسؤول أو ذاك، بعد 
ان استبدل البعض منهم القانون 
بالنفوذ، مؤك���دا ان النقابة لن 
تسكت عن مثل هذا الوضع ولن 
تسمح باستمراره لذلك نطالب 
الوزير د.بدر الشريعان ووكيل 
الوزارة احمد اجلسار بالتدخل 
التي  التج���اوزات  فورا ووقف 
ميارس���ها بعض املسؤولني في 
الوزارة واعادة األمور الى نصابها 
من خالل التشديد على احترام 
القانون ومنع اص���دار األوامر 
الش���فهية وحتديد الصالحيات 

االداري والتنظيمي لكي ال تتداخل 
االختصاصات وتضيع املسؤولية 
ومن ثم احملاسبة، مشيرا الى ان 
ما قام به مدير ادارة محطة الزور 
يعد تعديا صارخا على هذه النظم 
وان قيامه بخصم مبالغ كبيرة 
من بع���ض العاملني في احملطة 
دون الرجوع الى مس���ؤوليهم 
املباشرين يعتبر مخالفة واضحة 
لقرارات مجلس اخلدمة املدنية 
التي اعطت للمس���ؤول املباشر 
حق مراقبة مدى التزام العاملني 
العمل في احلضور  بس���اعات 

واالنصراف.
من هنا نطالب باحالة مدير 
القانونية  الى اجلهات  احملطة 

التج���اوزات  ملس���اءلته ع���ن 
االدارية التي ق���ام بها واعادة 
املبال���غ الت���ي مت خصمها من 
رواتب العاملني دون وجه حق 
بناء عل���ى تعليماته، مؤكدا ان 
النقابة ستتابع االجراءات التي 
ستتخذها الوزارة في هذا الشأن 
وس���يكون لها موقف آخر بناء 
على النتائج التي س���يظهرها 
التحقيق، مشيرا الى ان العاملني 
في احملطات كانوا ينتظرون من 
املسؤولني مكافأتهم نظير اجلهد 
الذي يبذلونه في سبيل خدمة 
وطنهم وراحة املواطنني وليس 
اخلصم من رواتبهم، مثلما فعل 

مدير محطة الزور.


