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د.ناصر الصانع مستقبال محمد الدالل

حمود املضف وعلي املضف مع بعض احلضور

جانب من املهنئني

مبارك عليك الشهر د.بدر اخلضري مهنئا

تهنئة من الشيخ أحمد حسني )سعود سالم(د.ناصر الصانع مع ممثلي السفارة األميركية

وليد املجني

ناصر الصانع استقبل المهنئين بشهر رمضان
هنأ القيادة السياسية بالشهر الكريم

سامح عبدالحفيظ
استقبل األمني العام للحركة الدستورية )حدس( 
النائب الس���ابق د.ناصر الصانع املهنئني مبناس���بة 
حلول ش���هر رمضان الكرمي من أهالي الدائرة الثالثة 
السياسية  الش���خصيات  السابقني وبعض  والنواب 

والديبلوماسية، وذلك في ديوان بالروضة.
حضر حفل االس���تقبال جموع م���ن أهالي الدائرة 
وبعض الديبلوماسيني من ممثلي السفارتني البريطانية 
واألميركية ورئيس جماعة الدعوة واإلصالح السنية 

في إيران والنائب السابق خميس عقاب.

وهنأ الصانع األمتني العربية واإلسالمية، وصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد 
س���مو الش���يخ نواف األحمد بحلول ش���هر رمضان 
املبارك، متمنيا أن يدمي اهلل على الكويت نعمة األمن 

واألمان.

المجني: نقابة الصناعة تسعى الستقرار هيكلة 
الرواتب الجديدة للمهندسين والكوادر المقبلة

وم���ن جهت���ه أش���ار مدير 
الش���ؤون االداري���ة بالهيئ���ة 
محمد العجمي ألبرز المشاكل 
التي تلقته���ا ادارته وقد تمت 
معالجتها قب���ل صرف الكادر 
ومنها نق���ص راتب المهندس 
المبتدئ واس���تيفاء مش���كلة 
الراتب األساسي للمهندسين 
الحاصلين على الدرجة األولى 
فما فوق مستدركا بان الهيئة 
قامت بخطوات متأنية من خالل 
دراس���ة كل حال���ة مفردة من 
النواحي القانونية قبل صرف 
الكادر ماعدا بدل الموقع الذي 
يحتاج الى آلية صرف خاصة 
قد تأخذ شكال آخر من ناحية 
خ���روج كل مهندس الى موقع 
العمل بشكل حقيقي كما ورد 
في المذكرة التفسيرية للكادر 
وعليه يتم صرف البدل سواء 
بأث���ر رجعي او ش���هري لكل 
مهندس من خالل ملء الخانات 
المرسلة لكل ادارة متوافقا بعدد 

مرات التفتيش.

بالهيئة العامة للصناعة وليد 
المجني ومدير الشؤون االدارية 
محمد فه���اد العجمي ورئيس 
قسم التخطيط الهندسي عضو 
مجلس ادارة جمعية المهندسين 

ناصر المطيري.
وأكد المجني في بداية الندوة 
ان النقابة ال تقبل بأن يقل راتب 
أي موظ���ف في ظ���ل الكوادر 
الجدي���دة وانن���ا مدركون لما 
يجري في الساحة من مفارقات 
قد تحصل بين وزارة وأخرى، 
وقد وضعنا خطة وآلية للصرف 
بالتعاون مع الشؤون االدارية 
تعتبر األولى من نوعها وهي 
معالجة كل حالة بشكل خاص 
حت���ى تتم عملية االس���تقرار 
الجديدة  الرواتب  في هيكل���ة 
القادمة  للمهندسين وللكوادر 
أيضا، موضحا ان هيئة الصناعة 
من أولى الوزارات والهيئات التي 
قامت بصرف كادر المهندسين 
بشكل س���ريع وحرصت على 

التوازن لجميع الفئات.

أقامت نقابة العاملين بالهيئة 
المنتدى  العام���ة للصناع���ة 
الحواري الخ���اص بالتعريف 
بالالئح���ة االداري���ة حق���وق 
وواجبات بعد ان أقرها مجلس 
الخدمة المدنية في 4/22 الماضي، 
وعرضت النقابة اآللية التي من 
خاللها قامت الشؤون االدارية 
بصرف كادر المهندس���ين مع 
وضع الفروقات والضوابط لكل 
مهندس، وقد شارك في المنتدى 
كل من رئيس نقابة العاملين 

الشرثان: القطاع النفطي أصبح طاردًا للكفاءات بسبب 
تدني األجور وقلة االمتيازات الممنوحة لموظفيه

طال����ب رئيس احت����اد عمال البت����رول وصناعة 
البتروكيماويات عبدالعزيز محمد الشرثان القائمني 
على مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية 
بااللتفات بش����كل جدي إلى مشاكل وهموم العاملني 
في القطاع النفطي الذي أصبح قطاعا طاردا للكفاءات 
والعمالة الوطنية نظرا ملا يالحظه العاملون من اهتمام 
في مختلف قطاعات الدولة وتناسي هموم ومشاكل 

العاملني في القطاع احليوي احملفوف باملخاطر.
وطالب الشرثان قياديي املؤسسة النظر في هذا 
املوضوع بشكل جدي ومحاولة جعل القطاع النفطي 
قطاعا جاذبا للكف����اءات والعمالة الوطنية ومعاجلة 
القصور الواقع في مختل����ف القطاعات وما يعانيه 
املوظفون من تأخر في حتقيق حقوقهم وامتيازاتهم 
التي تتمثل في الكوادر الفنية والزيادات السنوية التي 

يتطلع اجلميع إليها والتي يجب أن ترتقي هذه الزيادة مبا يليق مبستوى 
هذا القطاع احليوي في ظل حرمان هذه الفئة من أبسط حقوقها السنوية 
التي من ضمنها مكافأة املشاركة في النجاح وغيرها من االمتيازات املالية 

التي كان يتأملها موظفو قطاعنا وعصب اقتصادنا الوطني.
وبني الش����رثان أن االحتاد طالب منذ مدة ومازال بضرورة معاجلة 
هذه املشكلة وعمل مراجعة دورية للدرجات والرواتب واألجور جلميع 

املوظفني ومن ضمنها ميزة التذاكر السنوية، التي اكل 
عليها الدهر وشرب ولم يتم تعديلها.كون هذا املطلب 

مهما وميثل جموع العاملني في القطاع النفطي.
وقال الشرثان ان هذه الزيادة ستساهم في احلد من 
التسرب الوظيفي ألصحاب املهن والكفاءات من العناصر 
الوطنية وس����تحد أيضا من التقاعد املبكر ألصحاب 
اخلبرات والذي بدأ هذا العدد بازدياد بشكل ملحوظ 
وذلك كله بسبب تدني مس����توى األجور واملرتبات 
واالمتيازات التي متنح ملوظفي هذا القطاع الذي عادل 
مستواها مرتبات القطاع احلكومي مع الفارق الكبير 
لطبيعة العمل ف����ي القطاع النفطي والبيئة الطاردة 
والصعب����ة واحملفوفة باملخاطر وحجم املس����ؤولية 
وساعات العمل الطويلة، وأن هذه الزيادة ستساهم 

في االستقرار الوظيفي لهذا القطاع احليوي.
كما أن هذه الزيادة س����تحافظ على اس����تقرار وتوازن سوق   
العمل والذي بدأ الشباب الكويتي بالعزوف عن الكثير من هذه الوظائف 
مطالبا بأن تكون هناك زيادة مجزية على الراتب األساسي وزيادة بعض 
البدالت املمنوحة للعاملني التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة 
ملا لهذه الزيادة من األثر اإليجابي على نفوس العاملني فيها األمر الذي 

يعكس حتسني مستوى األداء الوظيفي واالرتقاء بهذا القطاع.

عبدالعزيز الشرثان

اأحمد حممد �صالح عبدالوهاب الهندي
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مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد
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و�شعادة رئي�س جمل�س �الأمة

عبدالوهاب اأحمد عبدالوهاب الهندي
وعموم عـائلـة الـهنـدي


