
محلياتالخميس  29  ابريل  2010   14

النـاشطة  اكدت 
ــة  ــي ــاس ــي ــس ال
واملــســتــشــار 
ومـديــر  االداري 
مــركـز  عـــــام 
الغامن لالستشارات 
شـيـخة  االداريــة 
ان  ــم  ـــ ــان ـــ ــغ ال
تعد  اخلصـخصة 
االمـثـل  الـطـريق 
االقـتصاد  النعاش 
الكويتي واالرتـقاء 
بـه  ــوض  ــه ــن وال

سياسة  عن  اخلصخصة  هذه  تبتعد  ان  شريطة 
عكسية،  نتائج  الى  ستؤدي  قطعا  التي  االحتكار 
مؤكدة ان هذا االمر سيؤدي الى خلق روح املنافسة 

الشريفة التي بال شك ستطول جميع القطاعات.
واضافت ان من اهم فوائد قانون اخلصخصة 
تطوير املنتج وتنوعه سواء كان سلعيا ام خدميا، 
كما انها ستخفف عبء الرواتب عن كاهل الدولة 
ــرى، اضافة الى  ــن املصروفات االخ وغيرها م
ــمون بنواب اخلدمات، وان  قضائها على من يس
ــى جميع انواع  ــتقضي كذلك عل اخلصخصة س
الفساد خاصة فيما يتعلق بالرشوة واالختالسات 
عالوة على انها ستعمل على القضاء على البطالة 
املقنعة التي استشرت بشكل مقلق والفت للنظر، 
موضحة ان هذا النوع من البطالة يصيب بعض 
ــا يتم احتكار  ــن باالحباط، خاصة عندم املوظف
ــخاص بأعينهم تابعن لـ  ــض التكليفات الش بع
ــؤول او ذاك، الفتة انه ال توجد  »شلة« هذا املس
ــوع العمل  ــذا في توزيع ن ــة في وضع كه عدال
ــدة ان مثل هذه  ــى املوظفن، مؤك والتكليف عل
اخلروقات ال جندها في القطاع اخلاص. واردفت 
ــون اخلصخصة ان  ــه اذا ما اردنا لقان الغامن ان
ــا ان نصدر جملة من  يحرز جناحا باهرا فعلين
القوانن والتشريعات والبد ان تكون واقعية ألن 
هذه القوانن مبنزلة كلمة السر في جناح قانون 
ــتفادة  ــهم في االس اخلصخصة، كما انها ستس
ــي، وترى اننا  ــاع احلكوم ــن خصخصة القط م
ــوب حتديدا من  ــنضع في عن االعتبار املطل س
هذه اخلصخصة وكيف ومتى ومن اين سنجني 
ــر جميع  ــى وجوب توفي ــددة عل ــا، مش ثماره
السبل الجناح هذا االمر حتى نحقق الطموحات 
واالحالم التي يهفو اليها كل كويتي في ان تكون 

الكويت مركزا ماليا وجتاريا عامليا.
وختمت الغامن بقولها: نتمنى ان نرى كويتنا 

احلبيبة دون فساد فديرتنا تستاهل.

لفتت إلى أن لها أبعاداً متعددة

شيخة الغانم: الخصخصة 
بداية فعلية للطريق الصحيح

شيخة الغامن

شبيب: اعتصام سلمي الثالثاء احتجاجًا على قرارات »الخدمة المدنية«
البسيس ان الهم العمالي واحد واملخاطبات 
ايضا واحدة والهدف هو رفع املستوى املعيشي 
للعاملني، الفتا الى ان النقابة قدمت مطالبة 
عديدة لديوان اخلدمة املدنية وفي نهاية األمر 

لم نحصل على اي فائدة.
وأشار الى ان سكوت النقابات وصبرها 
في الفترة املاضية رغبة في احملافظة على 
االستقرار في البلد حتى ال يقال ان النقابات 

تصطاد باملاء العكر.
أما نائب رئيس نقابة العاملني في اجلمارك 
مطر املصيريع فأكد ان العاملني في اجلمارك 
يتعرضون لكثي����ر من املخاطر في مواجهة 
تهريب املخدرات، مبين����ا ان مطلب النقابة 
يتمثل في زيادة مكافأة نهاية اخلدمة للمفتشني 

في اجلمارك.
ولفت الى ان القيمة اإلجمالي للمكافأة التي 
يحصل عليها املفتش ال تزيد على نصف كيلو 
هيروين الذي يقدر بنحو 15 ألف دينار، مشيرا 
الى ان املفتشني هم السد املنيع ألمن البالد من 
خالل مواجهتهم للفساد، موضحا ان املفتشني 
في بع����ض الدول اخلليجية يحصلون على 
رواتب ضعف رواتب الكويتيني ب� 3 مرات. 
وقال س����كرتير العالقات اخلارجية لنقابة 
العاملني في وزارة الصحة حسني العازمي ان 
النقابة استبشرت خيرا عقب صدور القرارات 
اخلاصة بالكوادر ولكن لألس����ف اتضح لنا 
الفرق الشاس����ع في التعامل فيما مت إقراره، 

والذي مت استبعاده.
وأوضح ان النقابة تقدمت ببعض املطالبات 
اخلاص����ة ببعض الكوادر والبدالت التي مر 
عليها أكثر من 10 سنوات باملطالبة بها من 
قبل مجلس اخلدمة املدنية اخلاصة ببعض 
التخصصات ملوظفي الوزارة إال انهم جتاهلوا 
تلك املطالبات. ومن جانبه، استغرب نائب 
رئيس نقابة العاملني في وزارة املواصالت 
سعد العازمي موقف احلكومة ومجلس اخلدمة 
املدني����ة الذي ينظر بعني واحدة لش����رائح 
املوظفني العاملني في القطاع احلكومي، حيث 
انه أقر كوادر معين����ة وترك كوادر أخرى، 

خصوصا العاملني في وزارة املواصالت.
وطال����ب كادر البري����د وأمن����اء املخازن 
واإلداريني العاملني في الوزارة وبدل شاشة 
لهم وصرف كادر خاص ملساعدي املهندسني 
والفنيني العاملني في مقاسم الوزارة، مستغربا 
ترك خريجي القانون في القطاعات احلكومية 
على كادر بسيط ال يليق باملهام التي يقومون 
بها، فلذلك نطالب بكادر لهم أسوة بنظرائهم 

في القطاع األهلي.

املرحلة املقبلة.
ودعا نواب مجلس األم����ة للوقوف الى 
جانب نقابات العاملني في القطاع احلكومي 
في املرحلة املقبلة، مشيدا باخلطوات التي 
قامت بها النقابات العمالية وسلوكها املسلك 
القانوني واتخ����اذ كل االجراءات القانونية 
لتحقيق مطالبها، رافضا قيام مجلس اخلدمة 
الكيل مبكيالني والتخبط والعشوائية في إقرار 
الك����وادر والبدالت. ومن جانبه، قال رئيس 
نقابة العاملني في وزارة األشغال العامة عامر 

يشل الوزارة في حال استمر مجلس اخلدمة 
في جتاهله ملطالب النقابة.

وقال رئيس االحت����اد العربي للبلديات 
والسياحة محمد العرادة ان جتاهل مجلس 
اخلدم����ة املدني����ة للمطال����ب العمالية التي 
تقدمت بها النقابات يعطي مؤش����را خطيرا 
لعدم التعاون بني احلكومة وممثلي العمال 
وال يتماشى مع تشجيع العمال كونهم أهم 
عنصر في اإلنتاج، مطالبا احلكومة بتعيني 
ممثل للعمال في مجلس اخلدمة املدنية في 

مجلس اخلدمة املدنية ملطالبهم العادلة التي 
سبق ان تقدمت بها النقابة والتي مت رفعها بعد 
املصادقة عليها من قبل الوزارة الى مجلس 
اخلدمة اال انه جتاهلها واوضح الديحاني ان 
املطالب تتمثل بزيادة بعض البدالت  الشهرية 
للموظفني الكويتيني بهدف تشجيعهم على 
ب����ذل مزيد من  اجلهد والعطاء، مضيفا: كنا 
ننتظر إقرارها من مجلس اخلدمة، خصوصا 

انها لم تتغير منذ أن أقرت في عام 1965.
ولوح الديحاني بتنفيذ إضراب ش����امل 

اسامة أبوالسعود
اعلن رئيس االحتاد العام لعمال الكويت 
م.سالم شبيب العجمي عن اعتصام سلمي 
س����ينفذ يوم الثالثاء القادم في مقر احتاد 
نقابات عمال القط����اع احلكومي في ميدان 
حولي وذلك احتجاج����ا على القرارات التي 
اصدرها مجل����س اخلدمة املدنية واخلاصة 

بالكوادر املالية.
العجمي خالل مؤمتر صحافي  واوضح 
عقده احتاد نقابات عمال القطاع احلكومي 
حتت عنوان: »اين العدل واملساواة في اقرار 
الك����وادر والبدالت في اجلهات احلكومية؟« 
صباح ام����س مبقره في مي����دان حولي، ان 
مجلس اخلدمة اقر ك����وادر جهات حكومية 

وجتاهل اخرى.
وطالب بكادر العاملني في قطاع الرعاية 
االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل حيث انهم يقومون بأعباء وظيفية 
كبيرة ولالس����ف مت جتاهلهم حتى اصبح 
القطاع طاردا للكفاءات والكوادر الوطنية، 
محمال املسؤولية الكاملة لوزارة الشؤون، 
لذلك نطالب الوزير د.محمد العفاسي بضرورة 

انصاف العاملني في قطاع الرعاية.
وزاد: نطالب ايضا باقرار كادر قطاع العمل 
والرعاية االسرية ومكافأة لشاغلي الوظائف 
االشرافية والرئاسية، كما شدد على ضرورة 
مس����اواة جميع جهات الوزارة في االعمال 
املمتازة ومساواة الوظائف الفنية املساعدة 
مع املهندسني. ومن جانبه اكد رئيس نقابة 
العاملني في وزارة التربية محمد احلربي ان 
وزيرة التربية د.موضي احلمود غير مقتنعة 
بكادر العاملني في القسم االداري في املدارس 
حيث انهم يعانون اشد املعاناة في حياتهم 

الوظيفية واملادية.
وأسف احلربي على اهدار حقوق تلك الفئة 
املميزة في الوزارة والتي تتحمل الضغوط 
الوظيفية حيث ان املس����ؤولني في الوزارة 
يعلمون مبدى اجلهد الذي يبذلونه، مشددا 
على ضرورة رفع الظلم عنهم باقرار مزاياهم 
املالية. واكد على ان النقابة لن تقف مكتوفة 
االيدي امام تلك التجاوزات حيث س����تقوم 
في الفترة القادمة بتقدمي شكوى امام جلنة 
الشكاوى والعرائض البرملانية من خالل مكتب 
احملامية فوزية الصباح، كما سنواصل جهودنا 
للدفاع عن حق����وق املوظفني الكويتيني في 

املدارس الذين مت االنتقاص من حقوقهم.
اما رئيس نقابة العاملني في وزارة الكهرباء 
واملاء فايز الديحاني فقال انه فوجئ بتجاهل 

خالل مؤتمر صحافي عقده اتحاد نقابات عمال القطاع الحكومي تحت عنوان »أين العدل والمساواة في إقرار الكوادر والبدالت في الجهات الحكومية؟«

جانب من املؤمتر الصحافي

اتحاد العمال: نرفض »الخصخصة« جملة وتفصيالًالعرادة: تجاهل كوادر البلدية مخالف للدستور
إدارة  صرح رئيس مجلس 
العام املس����اعد  النقابة، األمني 
للعالقات العربية والدولية في 
االحتاد العربي لعمال البلديات، 
العام  العام لالحتاد  السكرتير 
لعمال الكويت فراج العرادة بأن 
نقابة العاملني في بلدية الكويت 
وجمي����ع املوظفني ف����ي بلدية 
الكويت في حالة استياء شديد 
من جتاهل مجلس اخلدمة املدنية 
وكيله مبكيالني لعدم إقرار كادر 
النظافة واإلعالنات ومفتش����ي 
الصالونات وصحة البيئة وكادر 
حملة دبل����وم التأمني والبنوك 

العاملني باإلدارات والوحدات التنظيمية في البلدية 
وكادر الوظائف اإلشرافية وبدل التلوث للعاملني 

في إدارة األغذية املستوردة مبركز الشعيبة.
وتوجه الى جميع أعضاء اجلمعية العمومية 
والعاملني في بلدية الكويت للوقوف مع النقابة عند 
طلبهم للحضور من أجل االعتصامات واإلضرابات 
التي ستنظمها احلركة النقابية والتي سيعلن عن 

مواعيدها الحقا.
كما أش����ار العرادة ال����ى ان التمييز مرفوض 
وان عدم إقرار الكوادر اخلاصة مبوظفي البلدية 
على مختلف نش����اطاتهم ميثل عدم مساواة مبا 
يخالف مواد ونصوص دستور الكويت التي تكفل 
العدل واملساواة التي تشكل الدعامات األساسية 

للمجتمع.
وتس����اءل العرادة عن أسباب جتاهل مجلس 
اخلدمة املدنية للكوادر، املستحقة ملوظفي البلدية، 
حيث ان املجهود الكبير واملشهود ملفتشي النظافة 
واإلعالنات العاملني في البلدية في احلفاظ على 
النظافة العامة وصحة املواطنني، حيث يقع عليهم 
العبء األكبر من العمل الرقابي والتفتيش وحتمل 

الكثير من الصعاب وما يتطلب 
ذلك م����ن تواجده����م وقيامهم 
بأعمالهم في ظل ظروف جوية 
متغيرة دائم����ا وتعرضهم الى 
االعتداءات واإلساءات من قبل 
البعض، كما ان العاملني في إدارة 
األغذية املس����توردة في ميناء 
الشعيبة يقع عليهم ظلم فادح 
يتمثل في عدم إقرار بدل التلوث 
لهم على الرغم من صرف هذا 
البدل للعدي����د من اجلهات في 

املوقع نفسه.
العرادة: كيف  كما تس����اءل 
الوزراء أعضاء  السادة  ينسى 
مجلس اخلدمة املدنية مدى أهمية الدور الرقابي 
والتفتيشي ملفتشي النظافة والصالونات وصحة 
البيئة في البلدية، وكيف يتجاهل املسؤولون في 
مجلس اخلدمة املدنية بلدية الكويت والعاملني 
فيها حي����ث تعتبر هي العم����ود الفقري جلميع 

املؤسسات اخلدمية في الكويت.
وأشار العرادة الى ان بلدية الكويت أقدم مؤسسة 
في الكويت مت انشاؤها منذ اكثر من 80 عاما وكلها 
عطاء وخدمة ملصلحة الوطن واملواطنني فكيف 

ال يتم إنصاف العاملني فيها؟
وأكد العرادة ان عدم إقرار كادر مفتشي النظافة 
العامة واإلعالنات ومفتشات الصالونات وصحة 
البيئة والوظائف اإلشرافية وعدم زيادة رواتبهم 
ميثل ظلما فادحا ال يتماشى مع تشجيع الدولة 
للعنصر البشري الذي هو أهم عناصر اإلنتاج، 
مؤكدا ان النقابة ستتخذ جميع الطرق املشروعة 
ولن تقف مكتوفة األيدي عن املطالبة بأعلى صوت 
بحقوق العاملني في بلدي����ة الكويت بوجه عام 
وك����وادر عامليها من مفتش����ي النظافة وغيرهم 

بصفة خاصة.

اصدر االحت����اد الوطني لعمال وموظفي الكويت 
بيانا هذا نصه:

1 � نرفض جملة وتفصيال ما جاء بقانون اخلصخصة 
وتعديالته املعروضة اآلن على مجلس االمة.

2 � نرى ان لهذا القانون تبعات سياسية واجتماعية 
وبيئية خطيرة قد يترتب عليها انشقاق في املجتمع 

واختالل في النظام السياسي.
3 � جنزم ان من ميلك املال ميلك الوالء.

4 � جميع الشركات الكبيرة استثماراتها ومشاريعها 
الكبيرة تكون في دول اجلوار.

5 � ال يتم استثمار اي مشروع ناجح داخليا من 
قبل هذه الشركات.

6 � مخالفة هذا القانون للنصوص الصريحة من 
الدستور مثل املواد 20 و21 و152.

7 � اخلصخصة حسب القوانني االقتصادية تكون 
في حالة الرخاء االقتصادي وللمؤسسات اخلاسرة، 
اما في حالة الركود االقتصادي فتلجأ الدول للتأميم 
كحل امثل حلماية املصلحة العامة، ونحن اآلن منر 

مبرحلة الركود فلماذا اخلصخصة؟
8 � نحذر ن����واب االمة م����ن التصويت على هذا 
القانون املعيب قبل رجوعهم الى قواعدهم الشعبية 

الخذ آرائهم وعمل استفتاء عام.
كما يجب عليهم احترام مسؤولياتهم الدستورية 
واحملافظة على قسمهم وذلك ألنهم ميثلون الشعب 
الكويتي بكل اطيافه وال ميثلوه انفسهم او تياراتهم 

وجتمعاتهم.
9 � على اعضاء مجلس االمة تقدمي اس����تقاالتهم 
والرجوع الى الشارع في حال عدم استطاعتهم مواجهة 
هذه املوجة كما حصل ف����ي التصويت على الدوائر 
اخلمس وحل مجلس االمة والدفع الستفتاء الشارع 

بهذا اخلصوص.
10 � وسنقود حملة فيها جميع القوى السياسية 
والنقابات ومنظمات املجتمع املدني حل مجلس االمة 
والعودة للشارع، ألن بيع البلد اهم بكثير من الدوائر 

اخلمس.
عبدالرحمن احمد السميط � رئيس االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملني بالهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي.
عجمي فالح املتلقم � نائب رئيس االحتاد الوطني 
ورئيس نقابة العاملني بوزارة التجارة والصناعة.

انور الداهوم � امني سر االحتاد الوطني ورئيس 
نقابة العاملني بديوان اخلدمة املدنية.

م.وليد املجني � مساعد امني سر االحتاد الوطني 
ورئيس نقابة العاملني بالهيئة العامة للصناعة.

بدر علي املطيري � امني صندوق االحتاد الوطني 
ورئيس نقابة العاملني بوزارة التعليم العالي.

احمد محمد العجمي � عضو ورئيس نقابة العاملني 
بادارة االطفاء.

ممدوح العن����زي � عضو ورئيس نقابة العاملني 
بديوان احملاسبة.

خال����د ابورمية � عضو ورئي����س نقابة العاملني 
باملؤسسة العامة للرعاية السكنية.

رجب الرفاعي � عضو ورئي����س نقابة العاملني 
بالطيران املدني.

بندر عايد النصافي � عضو ورئيس نقابة العاملني 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية.

الوردان����ي � عض����و ورئي����س نقاب����ة  حم����د 
القانونيني.

هيثم الهاجري � عض����و ورئيس نقابة العاملني 
بجامعة الكويت.

جابر سالم الديحاني � عضوا ورئيس نقابة العاملني 
بالهيئة العامة للمعلومات املدنية.

وليد االنص����اري � عضو ورئيس نقابة العاملني 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة.

علي الس����كوني � عضو ورئيس نقابة العاملني 
مبؤسسة املوانئ الكويتية.

م.عبدال����رزاق الكن����دري � مستش����ار االحت����اد 
الوطني.

من خالل بيان صحافي أبرز مخالفة القانون للدستوراستنكر نسيان أهمية دور مفتشي النظافة والصالونات وصحة البيئة

فراج العرادة
عريب أبوليلى

أبوليلى: لجنة المرأة بمجلس األمة 
تعارض حقوق الكويتية العاملة

س����يظللن مدافعات شرس����ات 
عن حق����وق امل����رأة، اننا نعلن 
رفضنا التام الستغفال العامالت 
الكويتيات فهن لسن ساذجات 
بل انهن يتمتعن بدرجة عالية 
من الوعي االجتماعي والثقافي 
والعلم����ي لتم����ر عليه����ن تلك 
الشعارات الزائفة مرور الكرام، 
والوعد في الدورة املقبلة. واننا 
ندعو نواب مجلس األمة لالنحياز 
الى حقوق املرأة الكويتية ودعم 
الدس����تورية بعدم  مكتسباتها 
الس����ماح لتلك القوانني لتكون 
حبيسة األدراج وذلك بالتصويت 
على إقرار قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة خالل جلسة 
مجلس األمة املقبلة ولن يهدأ لنا 
بال ول����ن تغمض لنا عني حتى 
حتصل املرأة الكويتية على جميع 

حقوقها.

أدلت رئيس����ة جلن����ة املرأة 
العاملة في االحتاد العام لعمال 
الكويت عريب أبوليلى بالتصريح 
التالي: اننا ندين وبش����دة قيام 
جلن����ة املرأة ف����ي مجلس األمة 
بتهمي����ش وجتزئة وتقس����يم 
املقترحات النيابية بشأن قانون 
املدني����ة واالجتماعية  احلقوق 
للمرأة الى 6 قوانني في صورة 
تقارير مسلسلة لتعديل 3 قوانني 
التعليم  املدني����ة،  هي: اخلدمة 
العام وإقامة األجانب، واستبعاد 
أهم مادتني من املشروع وهما: 
راتب ربة البيت والتقاعد. لقد 
أخفق����ت مرة اخرى جلنة املرأة 
في مجلس األمة لتؤكد وقوفها 
املعارض والدائم ضد أي حقوق 
أو مكتسبات تخدم املرأة العاملة 
الكويتية، والتي مازالت تعاني 
من أعباء احلي����اة االجتماعية 
واالقتصادية واملالية والصحية 
والصعوب����ات واملعان����اة التي 
تواجهها في التوافق بني عملها 
خارج املنزل وتربية أبنائها على 
الرغم من انها اكثر الناس علما 
الكويتية  باحتياجات املواطنة 
التي تواجهها. وفي  واملعوقات 
حني ان جميع النائبات يحاربن 
أي قان����ون يخدم املرأة العاملة 
الكويتية وهذا م����ا هو واضح 
للعيان يقمن باستهالك مشاعر 
امل����رأة العاملة بأنه����ن األقرب 
الى تفه����م قضايا املرأة وبأنهن 

دعت إلقرار قانون »الحقوق المدنية للمرأة« الجلسة المقبلة

اسامة ابو السعود
ــالم اللجوء الى االعتصام  ــت نقابة العاملن في وزارة االع اعلن
ــاء القادم مبقر االحتاد العام لنقابات عمال الكويت وذلك  يوم الثالث
ــقاطه من الكوادر  القرار كادر العاملن بوزارة االعالم والذي مت اس
ــام دون معرفة  ــوزراء قبل اي ــى اقرارها مجلس ال ــي وافق عل الت

االسباب احلقيقية وراء ذلك.
ــة غير العادية للنقابة  ــاء ذلك خالل اجتماع اجلمعية العمومي ج
ــدان حولي بحضور  ــت امس مبقر االحتاد العام مبي والتي اجتمع
حاشد من اعضاء النقابة تنديدا بهذا االسقاط الذي اعتبروه متعمدا 
ويسيء البناء االعالم. ومن جهته اكد رئيس احتاد العاملن بالقطاع 
ــي تضامنه مع نقابة االعالم داعيا في الوقت  احلكومي فهاد العجم
ــه الى االضراب في مقر النقابة في حال لم يتم اقرار هذا الكادر  ذات

ومنح االخوة في نقابة العاملن باالعالم حقوقهم املشروعة.
وطالب جميع اعضاء النقابة باحلضور واملشاركة في االعتصام 
ــالة قوية للحكومة مشددا على ان املواثيق  يوم الثالثاء لتوجيه رس
ــام واالضراب وغيرها من  ــة حتمي حقوق العاملن باالعتص الدولي

ــروعة. ومن جانبه نفى رئيس نقابة العاملن  الوسائل االخرى املش
بوزارة االعالم ياسن الفارسي ما تردد عن انقطاع البث التلفزيوني 
ــة ملطالب العاملن  ــت من اجل رضوخ احلكوم ــي في الكوي واالذاع
ــر غير صحيح، فنحن نقدم  ــوزارة االعالم، وتابع قائال: هذا االم ب
ــن ان وزير االعالم  ــيء. وب ــت واملصلحة العامة فوق كل ش الكوي
ــر  ليس لديه مصداقية، مضيفا ان مكتب الوزير يراوغ يوميا بنش
ــيئا. وقال  ــات غير صحيحة عن كوادرنا وال يعرف عنها ش معلوم
ــوزراء وهو موجود حاليا  ــي ان الكادر انتزع من مجلس ال الفارس
ــل الى احلكومة، مضيفا: ال نعلم  في ديوان اخلدمة املدنية ولم يرس
شيئا عن وضع كادرنا، مشددا على انه في حال لم تلب مطالبنا بعد 

اعتصام الثالثاء فستتبعه اعتصامات واضرابات متتالية.
وقال سكرتير عام نقابة العاملن بوزارة االعالم مبارك البرازي 
انه على الرغم من اجواء التعافي االقتصادي توجهت احلكومة نحو 
ــة للعاملن في الدولة اال  ــرار الكوادر املالية واالمتيازات الوظيفي اق
ــكادر واعدامه بعد  ــارب التصريحات وايقاف ال ــا فوجئنا بتض انن

سنوات من االنتظار واملماطلة من قبل ديوان اخلدمة املدنية.

الفارسي: كادر »اإلعالم« انتزع من مجلس الوزراء وال نعلم أين وصل

نقابة األوقاف تطالب بإقرار كادر 
الوظائف التعليمية المساعدة

ثمنت نقابة العاملني بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إقرار 
مجلس الوزراء كادر األئمة واخلطباء العاملني في قطاع املس����اجد، 
وكذلك بدل االختبارات للوظائف التعليمية بإدارة الدراسات اإلسالمية 
بوزارة األوقاف، وان مثل هذه الوظائف الشريفة تستحق أكثر من 

ذلك.
وهنأت النقابة جميع اإلخوة العاملني في هذين املجالني، مشيدة 
بالدور الذي قام به الوكيل املساعد لقطاع املساجد في إقرار هذا الكادر، 
ومتنت ان يكون ذلك حافزا ومشجعا لإلقبال على هذه الوظائف وان 

يحرص الشباب الكويتي على العمل فيها لنشر العلم واخلير.
وطالبت النقابة ديوان اخلدمة املدنية مبساواة اإلدارات التعليمية 
في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بزمالئهم العاملني في وزارة 
التربية من حيث بدالت ومكافأة ش����اغلي الوظائف املرتبطة مبهنة 
التعليم ووظائف اخلدمات التربوية وكذلك ناشدت إقرار كادر احملفظني 
الذين ال يقلون أهمية وش����رفا في عملهم عن األئمة او املعلمني في 
حتفيظهم لكتاب اهلل تعالى، وان أصحاب هذه الوظيفة الش����ريفة 
يستحقون ذلك الكادر، باالضافة الى املطالبة بإقرار كادر العاملني 
في املؤسس����ات اإلصالحية في وزارة الداخلية والعاملني في وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.

الكندري لزيادة مكافأة الطلبة لـ 200 دينارالشعيب: دافع لمواصلة العطاء واالرتقاء باألداء
لالئمة واخلطب���اء واملؤذنني 
ب���وزارة االوقاف  الكويتيني 

والشؤون االسالمية«.
الش���عيب ان قرار  واك���د 
مجلس الوزراء سيكون دافعا 
ملواصل���ة العط���اء واالرتقاء 
مبستوى االداء، واعطاء صورة 
متمي���زة لالئم���ة واخلطباء 
 واملؤذنني الكويتيني ليصبح كل
منه���م مث���اال يحت���ذى قوال 

وعمال.
ومتنى الش���عيب لشاغلي 
الديني���ة خاصة  الوظائ���ف 
وللعاملني في قطاع املساجد 
التوفيق والس���داد في  عامة 

خدمة بيوت اهلل وروادها.

بل انه����م تضرروا م����ن ارتفاع 
األسعار أكثر من غيرهم كونهم 
ال يوجد لديهم أي دخل س����وى 

تلك املكافأة.
وأكد الكن����دري ان إقرار تلك 
الزي����ادة يدع����م الطلب����ة ماديا 
ومعنويا ويساعدهم على استكمال 
مسيرتهم الدراسية، مشيرا الى ان 
زيادة مكافأة الطلبة ستكون على 
رأس أولويات االحتاد في حتركاته 
خالل املرحلة املقبلة، حيث ان هناك 
الكثير من الطلبة بأمس احلاجة 
لزيادة املكافأة التي ستساعدهم 
على توفير احتياجاتهم الدراسية 
واليومية ومتكنهم من مواصلة 

دراستهم.

اخلدمة املدنية، وجاء في الفقرة 
16 من ق���رار مجلس الوزراء 
»زيادة البدالت واملكافآت املقررة 

الطلبة مبث����ل تلك الزيادات من 
خالل رفع املكافأة الى 200 دينار 
ألنهم جزء ال يتجزأ من املجتمع 

هنأ وكي���ل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب 
االئمة واخلطب���اء واملؤذنني 
الكويتيني املعينني بحصولهم 
الذي  ال���كادر اخل���اص  على 
يراه تقديرا مس���تحقا )ماديا 
ومعنويا( لش���ريحة تشغل 
 اش���رف الوظائ���ف واعظمها
الف���رد  ق���درا واث���را عل���ى 

واملجتمع.
وكان مجل���س الوزراء قد 
واف���ق في جلس���ته املنعقدة 
يوم االحد املاضي على اعتماد 
البدالت واملكافآت واملزايا املالية 
والكوادر احملالة اليه من مجلس 

هن����أ رئيس االحت����اد العام 
لطلبة ومتدرب����ي الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعليم 
وليد الكن����دري جميع اإلداريني 
إقرار بدالت  بالهيئة مبناس����بة 
اإلداريني بالهيئة ومس����اواتهم 
مع نظرائه����م بجامعة الكويت، 
التدريس  كما هنأ أعضاء هيئة 
بإقرار بدل احلافز وحتقيق مبدأ 
العدالة واملساواة بني منتسبي 

اجلامعة والتطبيقي.
وقال الكندري: نأمل ان يلتفت 
املس����ؤولون بالدولة ملا يعانيه 
الطالب والطالبات بسبب زيادة 
األسعار التي طالت كل شيء مما 
يتوجب معه ضرورة ش����مول 

هنأ منتسبي هيئة التعليم التطبيقي والتدريب بإقرار البدالتهنأ األئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين بزيادة البدالت والمكافآت المالية

وليد الكندريوليد الشعيب


