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شدد على أن النقابة لن تذعن إلغالق بعض المصارف أبوابها الستحقاقات العاملين

عاشور: صرف »الوطني« مقابل العمل اإلضافي في »شروق« حافز للبنوك على االقتداء به
ثمن رئيس مجل���س إدارة نقابة 
البنوك منصور عاشور اإلجراء الذي 
اتخذه بنك الكوي���ت الوطني أخيرا 
بإقراره صرف مقابل العمل اإلضافي 
للعاملين لديه ضمن تطوير النظام 
اآللي »شروق«، ووصفه باالستجابة 
المسؤولة من البنك، مجددا دعوته 
لبعض البنوك لالحتذاء بموقف كهذا، 
العمل  وتفعيل جميع أحكام قانون 

األهلي.
وقال عاشور ان استجابة »الوطني« 
العم���ل اإلضافي في  لصرف مقابل 
برنامج »شروق« وهي الخطوة التي 

سبقها تنس���يق بين النقابة وإدارة 
البنك تمثل نقطة انطالق مهمة لصالح 
العاملين في القطاع األهلي على طريق 
اس���ترداد جميع حقوقهم التي نص 

عليها قانون العمل.
وأك���د ان النقاب���ة إذ تثمن هذه 
الخطوة تقف مستعدة لحماية حقوق 
ومصالح العاملين بما يس���اهم في 
تعزيز آفاق النمو الوظيفي، مضيفا 
ان النقابة تسعى دائما إلى المساهمة 
في رسم درجة معينة من االرتياح 
للعاملين ف���ي البنوك بالتأكيد على 

حقوقهم الوظيفية.

 ولف���ت عاش���ور إل���ى ان���ه اذا 
كان���ت هناك اختالف���ات كبرى بين 
البنوك ح���ول تطبيق قانون العمل 
األهل���ي، إال انه يبق���ى ان البعض 
 منها لدي���ه التزام في تطبيق الجزء 
 األكبر م���ن أحكام القانون، موضحا 
ان���ه ال معنى لتقدم المؤسس���ة في 
تش���غيل العامل فت���رة إضافية من 
دون اجر مقابل لذلك، خصوصا ان 
هذه السياسة غير شرعية وتعاكس 
ثقاف���ة الجذب المطلوبة إلى القطاع 

الخاص.
وأوضح عاشور ان إقرار »الوطني« 

صرف مقابل العمل اإلضافي للعاملين 
لديه ضم���ن تطوير النظ���ام اآللي 
»ش���روق« يعي���د تك���رار أولويات 
المؤسسات في تطبيق أحكام قانون 
العم���ل األهلي المعروف���ة، بما فيها 
الحاجة لتحسين كمية ونوعية األجور 

للعاملين لديها.
إلى ان صرف مستحقات  وأشار 
العاملي���ن في القط���اع الخاص عن 
ساعات العمل اإلضافي التي تحتاجها 
القطاع الخاص يقلص  مؤسس���ات 
المخاطر المعنوي���ة التي يمكن ان 
تصيب الموظف لمجرد إحساس���ه 

انه يعمل دون أجر عادل، ناهيك ان 
ش���عور الموظف بالرضا الوظيفي 
تجاه مؤسسته ينمي الشعور بالوالء 

الوظيفي للمؤسسة.
وعاود عاشور تأكيده ان خطوة 
»الوطني« تفتح الباب أوسع للفروقات 
بين البنوك في تطبيق القانون. وتزيد 
من مس���ؤولية »الوطني« نفسه في 
مراعاة جميع أح���كام قانون العمل 
األهلي، موضح���ا ان هذا النقد يأتي 
بهدف الدعوة لالستمرار في صرف 
المزايا المالية للعاملين في البنوك 

ال االنتقاص منها.

وشدد عاشور على أن النقابة لن 
تخفف مس���اعيها لدعم العمالة في 
البنوك، وأنها لن تذعن لالنتقادات 
أو إغالق األب���واب أمامها من بعض 
المص���ارف لتطبيق اس���تحقاقات 
العاملي���ن في البن���وك كما ينبغي. 
الحاجة  الى  المصارف  داعيا بعض 
لالستماع جيدا لما يمليه قانون العمل 
األهلي عليها، حتى تتمكن من اكتساب 
ثقة ووالء موظفيه���ا اذا رغبت في 
إحراز تقدم حقيقي في عالم بات فيه 
العنصر البشري األساس ألي نهضة 

منصور عاشورحقيقة.

»الثقافة اإلسالمية« تنتج 30 فالشًا 
تلفزيونيًا توعويًا عن فضائل األعمال

ليلى الشافعي
أكد الوكيل املساعد للشؤون 
الثقافية ف���ي وزارة األوقاف 
إبراهيم  والشؤون اإلسالمية 
الثقافي  القط���اع  ان  الصالح 
ممثال ادارة الثقافة اإلسالمية 
يحرص كل احلرص على نشر 
مبادئ الوسطية واالعتدال في 
الفكر والسلوك واالعتقاد عبر 
منابر الثقافة اإلسالمية الهادفة 
بني فئ���ات املجتمع، وانتهاج 
الس���بل في  اإلدارة جلمي���ع 
حتقيق هذا الهدف عبر جميع 
املتاحة لديها سواء  الوسائل 

بطريق الندوات او احملاضرات او املؤمترات او 
امللتقيات واملنتديات الثقافية، وذلك من خالل 
استثمارها جميع وسائل اإلعالم احلديثة اضافة 
الى الثورة املعلوماتية املعاصرة في فن اخراج 
وتسويق املنتجات املرئية واملسموعة واملكتوبة 

واستغالل التقنيات احلديثة.
جاء ذلك عقب اعالن الصالح عن قيام ادارة 
الثقافة االسالمية بانتاج 30 فالشا تلفزيونيا 
توعويا جديدا عن فضائل األعمال غير املشهورة 
التي وردت بأصوله���ا في كتاب اهلل عز وجل 
والسنة النبوية املطهرة والتي غابت عن البعض، 
والتي كان لزاما على اإلدارة التي جعلت من صناع 
املناخ الثقافي االسالمي غاية لها، تذكير املسلمني 

بهذه الفضائل العظيمة والدرر 
الثمينة، تطبيقا حلديث النبي 
ژ: »الدال على اخلير كفاعله«، 
وبني الصالح ان هذه الفالشات 
جاءت ضمن عنوان رئيس���ي 
ارتكزت علي���ه ودارت حوله 
أفكار الفالشات أال وهو »أبشر« 
فإن كل ما تبينه الفالش���ات 
جاء عبر بشارات من الوحي 
املنزل في كتاب اهلل عز وجل 
وس���نة نبي���ه ژ تهدف الى 
بناء شخصية املسلم السوي 
واحلث على التزود من تقوى 
اهلل عز وجل وخاصة شريحة 

الشباب منهم.
وأوضح الصال���ح ان الفضائل التي بينتها 
الفالشات هي فضل الصحبة الصاحلة، وحقوق 
اجلار، وفضائل الس���جود، وفضل دعاء النوم 
واليقظة، وفضل ذكر اهلل، وفضل إماطة األذى 
عن الطريق، وفضل حس���ن اخللق، وفضل بر 
الوالدي���ن، وفضائل بعض الس���ور في القرآن 
الكرمي، وفضل إفشاء السالم، وفضل الصدق، 
وفضل عيادة املريض، وفضائل التسبيح، وفضل 
كظم الغيظ عند الش���دائد، وفضل املشي الى 
املس���اجد، وفضل احتساب األجر عند املرض، 
وفضل االس���تغفار، وفضل السعي في قضاء 

حاجة املسلمني.

إبراهيم الصالح

م. ألطاف السنافي

التس�جيل مجاني اعتبارًا من الي�وم ومكافأة رمزية للطلبة في خت�ام الفترة التدريبية
اعلنت جلنة الطلبة والبحث العلمي في جمعية املهندسني عن اقامة 
برنامج تدريب وتوظيف لطلبة كلية الهندسة والبترول خالل الصيف 
احلالي وذلك بالتعاون مع مجموعة من الش����ركات الوطنية التي تتيح 

املجال لتوظيف الطلبة خالل العطلة الصيفية.
واك����دت عضوة اللجن����ة م.ألطاف الس����نافي ان البرنامج التدريبي 
سيس����تمر ملدة ستة اسابيع وان املتدربني سيتلقون مكافآت رمزية من 
اجلهات التي سيتدربون فيها وهي شركات من القطاع اخلاص الكويتي، 
مضيفة ان باب االنتساب مفتوح لكل الطلبة الذين جتاوزوا 120 وحدة 
دراسية فما فوق ومن مختلف التخصصات. واضافت ان باب االنتساب 
للبرنام����ج التدريبي اعتبارا من اليوم حتى الثالث من يوليو املقبل في 

مقر اللجنة بجمعية املهندسني الكويتية، مشيرة الى ان فترة التدريب 
تبدأ في 11 يوليو وتنتهي في 23 أغس����طس املقبلني، وانه على الطلبة 
ملء استمارة تتضمن عددا من البيانات الطالبية ومنها احلالة الدراسية 
للطالب وعدد الوحدات التي اجتازها ومعدله العام، باالضافة الى صورتني 
شخصيتني وصورة عن الشهادة اجلامعية للخريج او آلخر جدول دراسي 
للطال����ب وصورة البطاقة املدنية. واعربت عضوة اللجنة عن املها في 
ان يستفيد الطالب والطالبات من هذه الفرصة لتنمية مهاراتهم املهنية 
بشكل عملي وملء وقت فراغهم الصيفي بشيء مفيد، مؤكدة ان املجال 
مفتوح ملشاركة الطالب والطالبات من مختلف التخصصات الهندسية 

املوجودة في كلية الهندسة والبترول.

برنامج توظيف صيفي لطلبة الهندسة والبترول في »المهندسين«

إلى جانب الجيش والشرطة والحرس

العجمي: زيادات معاشات اللجنة الرباعية تشمل اإلطفائيين
صرح رئيس نقابة العاملني باالدارة العامة لالطفاء أحمد 
العجمي بأن الكالم املنشور في بعض الصحف بتاريخ 21 
اجلاري واخلاص باقرار زيادات رواتب اعضاء اللجنة الرباعية: 
رجال اجليش والشرطة واحلرس الوطني باستثناء رجال 
االطفاء كالم ال ميت للحقيقة بصلة حيث ان رجال االطفاء 
ج����زء ال يتجزأ من اللجن����ة الرباعية مبوجب قرار مجلس 
الوزراء وال ميكن بأي حال من االحوال جتاهل رجال االطفاء 

وال استثناؤهم من هذه الزيادات وذلك تطبيقا لقرار مجلس 
ال����وزراء، وكذلك الن دور رجال االطفاء ال يقل ابدا عن دور 
اخوانهم في اجليش والشرطة واحلرس الوطني حيث ان 
جميعهم شركاء في خدمة وطننا الغالي الكويت وجميعهم 

يسهرون على حمايته.
واف����اد العجمي بأنه قام باالتصال مبمثل االدارة العامة 
لالطفاء في اللجنة الرباعية العميد خالد التركيت نائب املدير 

العام للشؤون املالية واالدارية الستيضاح االمر والتأكد من 
صحة اخلبر املنشور في بعض الصحف حيث اكد على ان 
رجال االطفاء جزء ال يتج����زأ من اللجنة الرباعية وانه مت 

اقرار الزيادات للجميع مبن فيهم رجال االطفاء.
واكد العجمي لرجال االطفاء على ان الزيادات ستشملهم 
اسوة باخوانهم رجال اجليش والشرطة واحلرس الوطني 

وان اخلبر املنشور عار متاما عن الصحة.


