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جانب من املعتصمنيالعاملون في محطات القوى الكهربائية خالل االعتصام

يستأنف عمله اليوم كأمين عام لبرنامج إعادة الهيكلة بالجهاز التنفيذي للدولة

الوهيب: تنفيذ برامج التخصيص يحتاج الستحداث
وزارة مستقلة للعمل إلدارة المؤسسات المختصة

  توظي�ف 15 ألف مواط�ن في »الخاص« مقاب�ل 14 ألفًا في »الحكوم�ي« عام 2009

د.وليد الوهيب

مريم بندق
يستأنف األمني العام لبرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب 
أعماله صباح اليوم بعد ان انتهت 
السنوات الثالث التي انتدب خاللها 
للعمل في وظيفة الرئيس التنفيذي 
للمؤسس���ة الدولية اإلس���المية 
لتمويل التجارة )مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية(.
وقال د.الوهيب في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« بهذه املناسبة: 
إن البرنامج حقق هدفني وطنيني 
استراتيجيني كبيرين األول: ضاعف 
أعداد املوظفني في القطاع اخلاص 
خالل السنوات العشر املاضية 15 
مرة، ففي عام 2000 مت توظيف 
ألف مواطن وف���ي عام 2009 مت 
توظيف 15 ألف مواطن ومواطنة، 
واإلجناز الثاني الذي كان مخططا 
له منذ تأسيس البرنامج هو ان 

يفوق عدد املوظفني املواطنني في 
الذي يتم  العدد  القطاع اخلاص 
توظيفه في القطاع احلكومي وهذا 
بالفع���ل حتقق في العام املاضي 
حيث بلغ���ت أعداد املواطنني في 
القطاع اخل���اص 15 ألف مواطن 
مقابل تعي���ني 14 ألفا في القطاع 

احلكومي.
وفي السنوات املقبلة ستتعزز 
أعداد الذين سيتم توظيفهم في 
القط���اع اخلاص بش���كل يفوق 
األعداد التي سيتم إيجاد وظائف 
لها ف���ي القطاع احلكومي ولذلك 
يج���ب ان يضطل���ع البرنام���ج 
بهدف استراتيجي مقبل بنوعية 
العمل  املواطنني ونوعية فرص 
التي س���يقودونها ف���ي القطاع 
اخلاص للوصول الى هدف كبير 
وهو متك���ني املواطنني من إدارة 
القطاع اخلاص بجميع شرائحه، 
موضحا انهم متكنوا اآلن من تولي 

الشركات الكبيرة، ونحن نطمح 
الى ان يتولوا قيادة الش���ركات 
املتوس���طة والصغي���رة وه���ذا 
يحتاج الى تنفيذ خطط جديدة 
من البرامج والسياسات واحلوافز 
وحتى يتمكن املواطنون من ذلك 
نحتاج الى إعدادهم لتنفيذ وتولي 

أدوار معينة في تنفيذ املشروعات 
الصغيرة والوظائف اإلدارية في 
بعض املواقع وإكسابهم اخلبرات 
الفنية املختلفة ليشمل التدريب 

والبعثات وضرورة توجيهها.
وقال د.الوهيب أؤيد استحداث 
صندوق لدعم املشروعات الصغيرة 
فهو مهم جدا ولكن ال أؤيد ان يتبع 
التجارة ويجب ان يربط  وزارة 

بحقيبة العمل او التنمية.
وأرى هنا ان يكون هناك حقيبة 
وزارية مس���تقلة لشؤون العمل 
تناط مبسؤولياتها كل مؤسسات 
العم���ل مس���تقبليا ترك���ز على 
تنمية وتأهيل املواطنني للعمل 
ف���ي القطاع اخل���اص فهو هدف 
كبير واستراتيجي خصوصا مع 
تنفيذ برنامج التخصيص وسنعد 
مذكرة بذلك وسنرفعها الى اجلهات 
املسؤولة لالس���تعداد للتعامل 
مع العمال���ة الوطنية املصاحبة 

لتنفيذ برامج التخصيص، فهناك 
مواطنون س���يبقون في القطاع 
احلكومي بعد حتول ملكيته الى 
القطاع اخلاص وآخرون ستنتقل 
مسؤولياتهم من القطاع احلكومي 
الى القطاع اخل���اص يحتاجون 
برامج خاصة تس���اند وجودهم 
واداراتهم ومس���ؤولياتهم ضمن 
ملكية القطاع اخلاص حتى نضمن 
جناحهم، ولدينا ايضا شريحة من 
سيتم االستغناء عنهم بعد 4 او 
5 سنوات وهؤالء يجب ان جنهز 
لهم برامج ومؤسس���ات وفرص 

عمل بديلة.
ف���ي اطار  وق���ال د.الوهيب 
التنمية واخلصخصة والتنمية 
القوى  البطالة وتعديل تركيبة 
ان  العاملة اصبح من الضرورة 
تكون هن���اك حقيبة متخصصة 
للعمل حتى تتفرغ وتندرج حتتها 

كل املؤسسات اخلاصة بالعمل.

ثامر العلي يبحث مع وفد أميركي التعاون 
في حماية المنشآت والطاقة الحيوية

الشيخ ثامر العلي مع الوفد األميركي في لقطة تذكارية

بحث نائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي مع نائب مساعد الوزير إلعادة تأهيل 
البنية التحتي���ة لألمن والطاقة بوزارة الطاقة 
األميركية والوفد املرافق سبل تعزيز التعاون 
املشترك بني البلدين الصديقني في مجال حماية 

املنشآت والطاقة احليوية.
جاء ذلك خالل اجتماع الشيخ ثامر العلي الذي 
يشغل منصب رئيس اللجنة التنسيقية العليا 
حلماية منشآت الطاقة احليوية بالوفد األميركي 
مبقر مركز القيادة والتحكم )اي سي 4( مبنطقة 

الشعيبة الصناعية الذي مت تشييده مؤخرا من 
قبل اللجنة بتضافر جهود أعضائها املتمثلة في 
الوزارات واملؤسسات املختلفة والذي يعد األكبر 

من نوعه على مستوى املنطقة.
مت خالل اللقاء استعراض وبحث العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وآخر التطورات 
واملستجدات على الساحتني االقليمية والدولية 
والقضايا ذات االهتمام املشترك. حضر اللقاء 
أعضاء اللجنة التنسيقية العليا حلماية منشآت 

الطاقة احليوية.

تحديد األربعاء المقبل لمناقشة أبرز المطالبات

اعتصام لعاملي محطات الكهرباء في الوزارة .. ووعود من الجسار بتحقيق المطالب
دارين العلي

العاملني  اعتصم عدد م���ن 
الكهربائية  القوى  في محطات 
وتقطير املياه في مبنى وزارة 
الكهرباء وامل���اء أمس لعرض 
مطالبهم ومعرفة رأي مسؤولي 

وقياديي الوزارة بها.
ال���وزارة  واس���تمع وكيل 
م.أحمد اجلسار مع مدير إدارة 
املنيزل  العامة طالل  العالقات 
ملطالبهم ووعدهم خيرا حيث 
حدد يوم األربعاء املقبل اجتماعا 
ملناقشة املطالب واطالعهم على 
ما مت التوصل إليه بشأن هذه 

املطالب.
واطلع اجلسار العاملني على 
التي  املراس���الت واملخاطبات 
أرسلتها الوزارة عن طريق وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
إلى وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان وكان 
آخرها في 27 أبريل املاضي حول 
منح العامل���ني بنظام النوبات 
مكافأة لعدم متتعهم بإجازاتهم 
الدورية وكذل���ك في 26 أبريل 
توصي���ة بإقرار واس���تحداث 

 لقطات 
من االعتصام

< اعتبر املعتصمون 
ان اعتصامه����م اليوم 
)أم��س( رسال���ة الى 
دي�������وان اخلدم�������ة 
املدني����ة للنظ����ر في 
مطالبه����م التي مضى 
عليه����ا زم����ن بعي����د 
مقارن����ة مبطال�������ب 
أخ�������رى حديثة قام 

بإقراره���ا.
< أثن��اء االعتصام 
صعد أح��د املعتصمني 
فوق اح��واض الزراعة 
املتواج��دة ف��ي لوبي 

الوزارة. 
وق��ال ان ال��وزارة 
استمع���ت الى مطال��ب 
املهندس��ني وتالش��ت 

مطال��ب الفني��ني.
وأضاف ان الش��يء 
ال��ذي يح��ز باخلاطر 
ان الواح��د من��ا عندما 
يطل��ب مقابل��ة الوكيل 
حامد اخلال��دي ينتظر 
الى أكث��ر م��ن خمس 
ساع���ات، وفي النهاية 
يبلغ بعدم وجود مجال 
الوكي�����ل  ملقابل��ة 

الرتباطات��ه.
< تقاطر املعتصمون 
الى مبنى الوزارة بدءا 
من التاسعة والنصف 
صباحا وانتظروا حتى 
اكتمال صفوفهم ملقابلة 
وكيل الوزارة وعرض 

مطالبهم.
< اعتب��ر عدد من 
املعتصمني ان املسميات 
الوظيفي��ة ف��ي قطاع 
احملط��ات التي صدرت 
به��ا ق�����رارات غ�ير 

عادل���ة.

وإقرار تأمني صحي فعال حيث 
تعتبر األعم���ال التي يقوم بها 
العامل���ون ف���ي احملطات على 
مستوى عال من اخلطورة في 
الدول���ة )الضوضاء والغازات 
الس���امة ودرج���ات احل���رارة 
وغيرها( وإعادة النظر في رواتب 
الفني���ني واإلداري���ني األجانب 
ومعرفة مصير مكافأة عام 2007 
للعاملني ف���ي احملطات والتي 
السابق م.يوسف  الوكيل  كان 
الهاجري قد صرح بها وإقرار 
البدالت املختلفة كبدل الطريق 

والشاشة والتلوث وغيرها.
ويذكر أن اجتماع األربعاء 
املقبل ملناقشة مطالب العاملني 
سيكون مبثابة ورشة عمل ووفق 
مصادر الوزارة فانها ستجمع 
وكيل الوزارة والوكيل املساعد 
للمحطات والوكيل املس���اعد 
للش���ؤون اإلدارية ملناقش���ة 
املطال���ب وحتدي���د م���ا ميكن 
للوزارة البت بها وما ميكن لها 
حتقيقها من عدمه���ا وس���وف 
يتم اطالع العاملني على جمي���ع 

النتائ��ج.

بدالت وتعدي���ل مبالغ أخرى 
ال���وزارة كما أطلعهم  ملوظفي 
على مراسلة أخرى إلى رئيس 
جهاز اخلدم���ة املدنية د.محمد 
صباح السالم في 15 مارس وفيها 
توصية بزيادة البدالت الشهرية 
للكويتي���ني ب���وزارة الكهرباء 
الى مخاطبات  واملاء باإلضافة 

حدث���ت في 2009/9/3 بش���أن 
الرد على مالحظات بخصوص 
ب���ني وزارة  الش���اقة  األعمال 
التأمينات  الكهرباء ورئي���س 

االجتماعية.
وبدا املعتصمون راضني حني 
خروجهم من مكتب الوكيل الفتني 
إلى أن وكي���ل الوزارة وعدهم 

خي���را وبالعم���ل على حتقيق 
بعض املطالب التي تس���تطيع 
الوزارة حتقيقها مؤكدين عدم 
علمهم املسبق بهذه املراسالت 
التي اطلعهم عليها الوكيل وكان 
قياديو الوزارة قد اس���تغربوا 
م���ن االعتصام ألنه أول حترك 
كخطوة تصعيدية مفاجئة إذ ان 

املوظفني لم يلجأوا إلى الوزارة 
قبل هذا التحرك.

أما أبرز املطالب التي طالب 
بها املعتصمون فهي تفعيل بند 
األعمال الشاقة لقطاع محطات 
توليد القوى الكهربائية وتقطير 
املياه وإقرار هيكل تنظيمي عادل 
حملطات توليد الطاقة وتقطير 

املياه يضمن ترقيات املهندسني 
والعاملني ف���ي احملطات طوال 
سنوات عملهم حيث ان هناك 
مهندسني وفنيني يعملون بنفس 
املسمى لفترات جتاوزت العشر 
سنوات وزيادة األعمال املمتازة 
التي تصرف للمهندسني والفنيني 
وجتديد نظام العمل بالساعات 

اإلضافية والبدالت التي مازالت 
يعمل بها منذ عام 1977.

كما طالب العاملون بإيجاد 
نظ���ام لل���دورات التدريبي���ة 
املتخصصة ملوظفي تش���غيل 
وصيان���ة احملط���ات لتأهيل 
وتطوير املوظفني وخصوصا 
املهندس���ني اخلريج���ني اجلدد 


