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أعد دراسة حول تخصيص معاملة وظيفية خاصة بهم وهي قيد العرض على مجلس الخدمة

أسامة أبوالسعود ـ عائشة الجالهمة
نفى وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك ان يكون 
دي���وان اخلدمة املدنية قد رف���ض كادر العاملني بوزارة 
اإلع���الم. وأكد املالك في تصريح ل� »األنباء« ان الديوان 
أقر بعض الك���وادر وان هناك توجيهات من الوزير بأن 

نتابع إقرار كادر اإلعالميني.
وأضاف املالك انه اجتمع اليوم )امس( مع رئيس نقابة 
العاملني بوزارة اإلعالم لتوصيل حرص ومتابعة الوزير 

للمطالبة بإقرار الكادر مع ديوان اخلدمة املدنية.
من ناحية أخرى، أب���دى املالك قناعة بأهمية وجود 
املزيد م���ن القنوات الفضائية كويتي���ة لتزيد من أذرع 

اإلعالم الكويتية.
وب���نينّ املالك انه في ظل التق���دم التكنولوجي ما عاد 
باالس���تطاعة ان حتجب أي قناة تسبب ازعاجات وانه 
يجب ان نواكب التطور، وان تكون هناك منافس���ة بني 

التلفزيونات اخلاصة واحلكومية.
م القناة واداءها  ز ويقينّ وأضاف ان املشاهد ذكي وميينّ
مع الوقت في ظل القليل من الهفوات والشطح في طرح 

القنوات.
م���ن جهته، أكد رئيس نقابة العاملني بوزارة اإلعالم 
ياسني الفارس���ي ما ذكره وكيل الوزارة الشيخ فيصل 
املال���ك حيث اعلن انه نقل اليه وع���دا من وزير اإلعالم 
ووزير النفط الش���يخ أحمد العبداهلل ببحث موضوع 
كادر وزارة اإلعالم مع اجلهات املسؤولة ودعم هذا الكادر 

حتى إقراره.
وقال الفارسي في تصريحات ل� »األنباء« عقب لقائه 
بوكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك أمس بحضور 
وكيل الوزارة املساعد للشؤون املالية واإلدارية إبراهيم 
الن���وح مت االتفاق على ان الوزير س���يبحث كادرنا مع 
اجلهات املس���ؤولة ونحن كنقابة سنسير في إجراءاتنا 

الى ان يقر كادرنا ولن نتنازل عن مطالبنا.
وتابع متسائال كيف يقر كادر »كونا« وهي مؤسسة 
أصغر من وزارة اإلعالم وال يقر كادر العاملني باإلعالم 
مع انها وزارة من الوزارات االستراتيجية بالدولة وتقوم 
بجهود جبارة على مدار ال� 24 ساعة؟ مؤكدا انه من غير 
املقبول ان تقر كوادر الدول���ة كلها وال يقر كادر وزارة 

اإلعالم.
ووجه الفارس���ي الشكر لوكيل وزارة اإلعالم الشيخ 
فيصل املالك والوكيل املساعد إبراهيم النوح على مبادرتهما، 
مضيف���ا ونتمنى ان يكون وزير اإلعالم عند وعده الذي 
ابلغنا اياه الشيخ فيصل املالك، مشددا على عدالة مطالب 

النقابة ومشروعيتها.
وشدد في ختام تصريحاته على ان اعتصام الثالثاء 
نافذ ولن نتهاون في اتخاذ أي إجراءات مشروعة إلقرار 

كادرنا.

»الديوان«: أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه
ال تتناسب مع ما يحملونه من شهادات

ومن بني هذه البدالت والعالوات 
اإلضافية واملكافآت التشجيعية 
التي أقرها املجلس مكافأة املؤهل 
العلمي الت����ي أقرت للموظفني 
العامل����ني في مج����ال اخلدمات 
الطبية والهندس����ية والتعليم 
العام ولشاغلي الوظائف املرتبطة 
مبهنة التعليم ووظائف اخلدمات 
التربوية وذلك بواقع 50 دينارا 
شهريا حلملة شهادة الدكتوراه 
أو ما يعادلها و25 دينارا شهريا 
حلملة شهادة املاجستير أو ما 

أكد رئيس دي����وان اخلدمة 
املدني����ة عبدالعزي����ز الزبن أن 
»الدي����وان« أعد دراس����ة حول 
تخصيص معاملة وظيفية خاصة 
املاجستير والدكتوراه،  بحملة 
مشيرا الى ان هذه الدراسة قيد 
العرض عل����ى مجلس اخلدمة 

املدنية.
وق����ال الزبن ف����ي رده على 
اقت����راح برملاني بقانون انه مت 
إق����رار مكافأة املؤه����ل العلمي 
بواقع 50 دينارا شهريا حلملة 
الدكتوراه أو م����ا يعادلها و25 
دينارا شهريا حلملة املاجستير 

أو ما يعادلها.
وأوضح ان مجلس اخلدمة 
املدنية يولي اهتماما مبعاجلة 
مرتبات املوظفني الكويتيني من 
حملة املؤه����الت التخصصية 
في بعض املجاالت التي تتسم 
باألهمية وبطابعها اخلاص املميز 
الوظيف����ي للدولة،  في اجلهاز 
وأش����ار الى ان حملة املؤهالت 
العليا كاملاجستير والدكتوراه 
ميثلون القاعدة العلمية للدولة 
والتي تضطلع بتبعات البحث 

اإلضافية بحيث تتناسب امليزة 
الفني  املادية م���ع املس���توى 
للموظف وليس مع مس���توى 
الدرجة املالي���ة التي ميكن ان 
يكون قد وصل اليها باألقدمية 
دون النظر الى مستوى تأهيله 
وادائ���ه وكفاءته وبذلك يكون 
قد مت حتقيق الناحية املعنوية 
للموظ���ف بتحديد املس���توى 
الفني له، باإلضافة الى الناحية 
املادية وهي امليزة املرتبطة بهذا 
املستوى، مما يساهم مساهمة 
فعالة في رفع مس���توى األداء 

املهني.
اال ان����ه ملا كانت هذه الفئة � 
حملة املؤهالت العليا املاجستير 
والدكت����وراه � متث����ل القاعدة 
العلمية للدولة والتي تضطلع 
بتبعات البحث العلمي وحتقق 
الكثير للدولة ف����ي هذا املجال 
وان أوضاعها ال تتناس����ب مع 
ما يحمل من شهادات، فقد أعد 
الديوان دراسة حول تخصيص 
معاملة وظيفية خاصة بحملة 
هذه املؤهالت وهي قيد العرض 

على مجلس اخلدمة املدنية.

يعادلها.
كما ان مجلس اخلدمة املدنية 
يولي اهتماما مبعاجلة مرتبات 
الكويتيني من حملة  املوظفني 
املؤهالت التخصصية في بعض 
التي تتسم باألهمية  املجاالت 
وبطابعها اخل���اص املميز في 
اجلهاز الوظيفي للدولة بحيث 
يراعى في تلك املعاجلة املستوى 
الوظيفي وشروط شغله عند 
حتديد املرت���ب، ومن بني هذه 
الشروط التأهيل العلمي، وقد 
اتبع املجلس هذا النهج اجلديد 
في معاجلة البدالت والعالوات 
اإلضافي���ة بربطها بالتصنيف 
الوظيف���ي، ألن التصنيف يتم 
مبوجب���ه حتديد املس���تويات 
الوظيفية املتدرجة فنيا وشروط 
ش���غل كل منها والتي تختلف 
التأهيل  باخت���الف مس���توى 
العلمي )شهادات عليا أو جامعية 
أو أقل من شهادة جامعية(، وان 
ربط هذا التصنيف مبيزة مالية 
تختلف قيمتها حسب املستوى 
يعد خطوة متقدمة في مفهوم 
ترتيب الوظائف وتقرير البدالت 

الكثير للدولة  العلمي وحتقق 
في هذا املج����ال وان أوضاعهم 
ال تتناسب مع ما يحملونه من 

شهادات.
وفيما يلي نص رد الديوان:

إشارة لكتاب رئيس مجلس 
األمة رقم 3/ص/1-7871 املؤرخ 
2009/12/30 حول االقتراح بقانون 
املقدم من السادة أعضاء مجلس 
األمة د.معصومة صالح املبارك 
ود.روال عبداهلل دشتي وفيصل 
الدويس����ان وعلي فهد  سعود 
الراشد وحسني ناصر احلريتي 
بشأن منح مكافأة شهرية مقدارها 
100 دينار للحاصلني على درجة 
املاجستير و200 دينار للحاصلني 

على درجة الدكتوراه.
الديوان باإلحاطة  يتشرف 
باآلتي: لقد راعى مجلس اخلدمة 
املدنية منذ ممارسة اختصاصاته 
عام 1979 إعادة النظر في كافة 
البدالت والع����الوات اإلضافية 
واملكافآت التشجيعية، ومت اقرار 
العديد منها وش����ملت شريحة 
الكويتيني  كبيرة من املوظفني 
العاملني في اجلهات احلكومية، 

عبدالعزيز الزبن

ياسني الفارسي متحدثا خالل عمومية نقابة العاملني بوزارة االعالم

جانب من حضور »العمومية«

الفارسـي لـ »األنبـاء«: وزير اإلعالم وعـد بدعم كادرنا ومسـتمرون فـي إجرائنـا باالعتصام حتى إقـرار الكادر

التقى رئيس نقابة العاملين بالوزارة وأكد متابعة الوزير للمطالبة بإقراره

فيصل المالك لـ »األنباء«: مجلس الخدمة لم يرفض كادر »اإلعالم«

)كرم دياب(ياسني الفارسي وفهاد العجمي ومبارك البرازي خالل »العمومية« )سعود سالم(الشيخ فيصل املالك متحدثا إلى الزميلة عائشة اجلالهمة

أكدت أن التحركات الميدانية سيتم تفعيلها بدءًا من األسبوع المقبل

»العاملين بمؤسسة البترول«: قرارات »الخدمة المدنية« 
تكيل بمكيالين وأصابت »النفطي« في مقتل

اص���درت نقاب���ة العامل���ني 
مبؤسسة البترول بيانا انتقدت 
فيه قرارات مجلس اخلدمة املدنية 
االخي���رة، واوضح���ت تأثيرها 
الس���لبي على العاملني بالقطاع 
النفطي، وجاء في البيان: اخواتنا 
واخوانن���ا العاملني مبؤسس���ة 
البترول الكويتية، رغم اجلهود 
املتفانية التي تبذلها نقابة العاملني 
مبؤسسة البترول الكويتية للدفاع 
عن حقوق ومكتسبات العاملني في 
املؤسسة والقطاع النفطي وتعزيز 
الش���عور بالوالء واالنتماء عبر 
خلق بيئة عمل ايجابية والشواهد 
على ذلك عديدة، اال ان القرارات 
االخيرة الت���ي اصدرها مجلس 
اخلدمة املدنية حتت سياسة الكيل 
مبكيالني اصابت القطاع النفطي 
في مقتل واضاعت احالم كل من 

يدعي »ريادة القطاع النفطي«.
ان اشد ما آملنا وازعجنا هو 
االبتعاد االختياري لوزير النفط 
عن الس���احة العمالية النفطية 
وتهميشه لدور النقابات النفطية 
املمثل القانوني والرسمي للعاملني 

في القطاع النفطي، حيث لم يعد 
يربطنا به سوى متابعة رحالت 
س���فره املكثفة حول العالم، في 
مقاب���ل مش���اركته كعضو في 
املدنية القرار  مجلس اخلدم���ة 
ك���وادر وامتيازات مالية مغرية 
للعاملني في القطاعني احلكومي 
واخل���اص، وجتاهل���ه لوضع 
العاملني في القطاع النفطي اهم 
املرافق احليوية في الكويت رغم 
ان وزي���ر النفط هو رأس الهرم 
النفط���ي ويفترض به ان يكون 
صوت العاملني في القطاع ال ان 

يكون حاجبا الصواتهم.
وفي اجلانب اآلخر، تتواصل 
السياس���ات من نائ���ب رئيس 
والرئي���س  االدارة  مجل���س 
التنفيذي س���عد الشويب الذي 
انتهج مؤخرا سياس���ة التهدئة 
انتظ���ارا للتجدي���دات املرتقبة 
للقيادات النفطية على حس���اب 
العاملني، فمثلما كانت  مصالح 
لدينا الشجاعة المتداح اجلهود 
التنفيذي في  السابقة للرئيس 
اقرار الزيادة النفطية في 2007 

قبل انتقاصها، فإنه لن يتملكنا 
احل���رج في التصعي���د ضد اي 
سياسات سلبية تضر مبصالح 
العاملني في مث���ل هذه املرحلة 
القطاع  التي مير بها  احلساسة 
النفطي، بل ان الترتيبات جارية 
على قدم وساق للتحرك امليداني 
خالل االس���بوع املقبل وهذا ما 
اوضحناه للرئيس التنفيذي من 
باب املناصحة ف���ي اجتماعاتنا 
املتكررة خالل الشهرين املاضيني 
دون اي استجابة عملية فيما عدا 
الوعود املتكررة، وبالتالي يتحمل 
التنفيذي املس���ؤولية  الرئيس 

كاملة عن كل ما هو آت.
فبعدما كانت املطالبات شبه 
محص���ورة في تعدي���ل اوضاع 
رؤساء الفرق وزيادة قيمة منحة 
السكن، فإن قرارات مجلس اخلدمة 
املدنية زجت بالقطاع النفطي في 
حالة طارئة من عدم االستقرار 
والتوازن، فاملقارنات ما بني املزايا 
املالية املقررة سابقا للقطاع النفطي 
مقابل املزايا املستحدثة للعاملني 
في القطاع احلكومي واخلاص ال 

تتناسب مطلقا مع طبيعة االعمال 
الشاقة للعاملني في القطاع النفطي 
شريان اقتصاد البلد، ومن بعض 
هذه املقارنات املجحفة للعاملني 
في القطاع النفطي على س���بيل 

املثال ال احلصر:
� زي���ادة نفطي���ة وحيدة   1
مخصوم منها 120 دينارا مقابل 
زيادات مجزية خالل سنتني بقيمة 
1000 دينار ملوظفي شركة نفطية 
خاصة متتلك املؤسس���ة حصة 

مؤثرة منها نبارك لهم اياها.
2 � حصول املهندس الكويتي 
حديث التعيني في املؤسسة على 
راتب يقارب 1100 دينار فقط، في 
حني ان املهندس في اي شركة من 
ش���ركات املقاوالت املتعاقدة مع 
النفطية يحصل على  الشركات 
ما يقارب ال���� 870 دينارا دعما 
حكوميا فق���ط، دون ان نتطرق 
ألي فلس تتحمله شركة املقاوالت 

اخلاصة حتى اآلن.
واآلن، م���ا الرس���الة امل���راد 
ايصالها للعاملني في مؤسس���ة 
الكويتية وش���ركاتها  البترول 

التابعة؟ والى متى سيس���تمر 
الرئيس  الوزير وصمت  ابتعاد 
التنفيذي؟ مطالبنا عادلة، ولن 
تكون سوى املساواة في البدالت 
واملكافآت املرتبطة بنوع العمل او 
التخصص للعاملني في القطاع 
النفطي من محاسبني ومهندسني 
وقانوني���ني اضاف���ة الى حملة 
املاجستير والدكتوراه  شهادات 
مع نظرائهم العاملني في القطاعني 

احلكومي واخلاص.
معالي وزير النفط، س���يادة 
التنفيذي، نقولها بكل  الرئيس 
حزم: لن جنام���ل، والتحركات 
امليدانية سيتم تفعيلها ابتداء من 

االسبوع املقبل مبشيئة اهلل.
وملوظفي مؤسس���ة البترول 
الكويتية وبقية الشركات النفطية 
التابع���ة نوجه رس���التنا: قوة 
النقاب���ات النفطية من تكاتفكم 
واصرارك���م على ع���دم هضم 
التحركات  حقوقكم، حضوركم 
امليدانية القادمة هو ابس���ط ما 
ميكنكم عمله انتصارا ملطالبكم 

العادلة.

بشرى شعبان
تفاعال مع ما نشرته »األنباء« أمس حول حرمان 
العاملني بقط���اع الرعاية االجتماعية من الكادر، 
أصدر مجموع���ة من العاملني بيانا يخاطبون به 

وزير الشؤون جاء فيه:
استنكر موظفو وموظفات قطاع الرعاية بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل استبعادهم من اعتماد 
الكادر املالي اخل���اص بهم في حني متت املوافقة 

على العديد من الوزارات والهيئات.
وم���ن املؤس���ف ان موظف���ي قط���اع الرعاية 
االجتماعية الذين يعمل���ون مع الفئات اخلاصة 
كاملعاقني واألحداث واملس���نني وأبناء احلضانة 
العائلية )األيتام( هم من اكثر الناس اس���تحقاقا 
للكادر ملا يبذلونه من جهود جبارة وكبيرة فنية 
وإرشادية ونفسية وتربوية تضاهي عمل غيرهم 
من املوظفني، ويتحمل املوظفون كل مشاكل الفئات 
اخلاص���ة ويبذلون اجلهود املخلصة للعمل على 
رفع معاناة ذوي االحتياجات اخلاصة وللعلم هي 
فئات غير سوية وتسبب التعب واألثر النفسي 

على املوظف.
ونوجه رسالة للمس���ؤولني في احلكومة ان 
املوظفني واملوظف���ات عملوا أثناء االحتالل اآلثم 
على بالدن���ا احلبيبة مع الفئ���ات اخلاصة وفي 
أحل���ك الظ���روف وكان هاجس���هم اإلخالص في 
عملهم واحملافظة على املس���نني واملعاقني وأبناء 

احلضانة.
واآلن في ظل استبعاد وتهميش موظفي الرعاية 
ف���ي كل اإلدارات املعنية نعلن نحن املوظفني في 

قطاع الرعاية انه ستكون هنالك خطوات تصعيدية 
ما لم تنفذ مطالبنا بإقرار الكادر حسب اآلتي:

أوال: ل���ن يتم خروج املوظف���ني االخصائيني 
واملش���رفني الى خارج قط���اع الرعاية عند عمل 

البحث االجتماعي لألسر في منازلهم.
ثانيا: عدم تنفي���ذ أي برنامج خارجي خارج 
الدور اإليوائية بسبب عدم حتمل املسؤولية خارج 

املؤسسة.
ثالثا: في األيام القادمة ومستقبال لن يتم تسلم 
أي نزي���ل من األحداث واملعاقني وأبناء احلضانة 
األمر الذي سيترتب عليه إرباك العمل مع وزارة 
الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة وغيرها، 
وعليه س���يتحمل املس���ؤولون عن ملف الكادر 
هذه املسؤولية واثرها البالغ على قطاع الرعاية 

االجتماعية.
وسيحافظ املوظفون على عملهم احلالي بكل 
أمانة وإخالص ولكن في حدود احلقوق القانونية 
املكفولة لهم ضمن العمل املكتبي واإلداري دون 

العمل الفني والنفسي واإلرشادي.
ومن املؤسف ان املسؤولني في قطاع الرعاية 
االجتماعي���ة طلبوا اجتماعا مع وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل ولكن حتى هذه الس���اعة لم 

يحصلوا  على املوافقة.
ختاما: كلنا أمل مبوافقة مجلس الوزراء املوقر 
على كادر قطاع الرعاية االجتماعية لكل العاملني 
في القطاع لرفع معاناتهم وحتسني أوضاعهم ملا في 
ذلك من اثر في تقدمي أفضل اخلدمات االجتماعية 

والنفسية لذوي االحتياجات اخلاصة.

تسلمت جمعية الهالل األحمر تبرعا ماليا من 
مدرسة الكويت األميركية ملصلحة املنكوبني في 
جزر هاييتي من جراء الزلزال الذي ضربها في يناير 

املاضي وتسبب في خسائر بشرية كبيرة.
وقالت املنسقة في مدرسة الكويت األميركية 
بتول ارجمنت في تصريح ل� »كونا« ان هذا التبرع 
يأتي كمساهمة طالبية إنسانية للتخفيف من معاناة 
املنكوبني في هاييتي باعتبار ان هذا األمر واجب 

علينا كما عودتنا الكويت وقيادتنا الكرمية.
وذكرت ان تبرع الطلبة يأتي مساهمة في دعم 
اجلهود اإلنسانية املبذولة للتخفيف من معاناة 
املنكوبني في هاييتي مثمنة احلس اإلنساني للطلبة 

في املساعدة وحرصهم على دعم جهود اجلمعية 
إليصال التبرعات باسم الكويت.

وأعربت عن بالغ شكرها لطلبة وطالبات املدرسة 
الذين تس���ابقوا على التب���رع لهاييتي داعية كل 
املؤسس���ات في الكويت الى املس���اهمة والتبرع 
لهاييتي ليشاهد العالم ان الكويت تساعد املنكوبني 
في ش���تى أنحاء العالم دون النظر الى الدين او 

الطائفة او اللون.
م���ن جانبهم قال الطلب���ة ان التبرع ملصلحة 
املتضررين يعك���س اهتمام الكويت بدعم جهود 
إغاثة وإيواء املنكوبني والتخفيف من معاناة ضحايا 

الكوارث على مستوى العالم.

موظفو »الرعاية االجتماعية« يقولون لوزير الشؤون:

ال إجراء ألي بحث خارج المجمع
وال استقبال ألي نزيل قبل تلبية مطالبنا

جمعية الهالل األحمر الكويتي تتسلم
تبرعًا ماليًا من مدرسة الكويت األميركية

عمومية غير عادية لنقابة 
»التجارة والصناعة« غدًا لبحث 

التصعيد إلقرار كادرهم
أسامة أبوالسعود

تعق���د نقابة العاملني ب���وزارة التجارة 
والصناعة غدا السبت اجتماع جمعية عمومية 
غير عادية في متام الس���اعة 4.30 مس���اء 
مبقر االحتاد العام لعمال وموظفي الكويت 
ملناقش���ة عدم إقرار كادرهم واالتفاق على 
اخلطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها 
في الفترة املقبل���ة للضغط على احلكومة 

إلقرار كادرهم.

المجني يلتقي القحطاني 
األحد لمناقشة آلية صرف 

كادر المهندسين
أسامة أبوالسعود

عل����ى صعيد آخر س����يلتقي رئيس نقابة 
العاملني بالهيئة العامة للصناعة وليد املجني 
رئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني بعد 
غد األحد مبقر اجلمعية ملعاجلة ودراسة أوضاع 
الطبقة الفنية بكاملها من مساعدي املهندسني 
والوظائف ذات الطابع الفني ومناقش����ة آلية 
صرف كادر املهندسني الذي مت إقراره في 22 

أبريل املاضي من مجلس الوزراء.


