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محمد الصباح تلقى رسالة خطية 2
من وزير خارجية أفريقيا الوسطى

صباح العلي هنأ القيادة السياسية بالعيد

تلق���ى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير الشؤون 
اخلارجية والتكامل االقليمي والفرانكفونية في جمهورية 
افريقيا الوسطى الفريق ركن انتوان قامبي تتعلق بالعالقات 

الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها.

رفع مدير عام مؤسسة املوانئ الكويتية الشيخ 
د.صباح جابر العلي ببرقية تهنئة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة عيد 
الفطر املبارك أعاده اهلل على األمة اإلس���المية 
باخلير واليمن والبركات، كما هنأ س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد واحلكومة الرشيدة 
بالعيد. وبهذه املناسبة يتقدم الشيخ د.صباح 
جابر العلي إلى ش���عب الكويت بأس���مى آيات 
التهنئة والتبريك مبناسبة عيد الفطر داعيا اهلل 
أن يتقبل صالح االعمال وان يعيده على الكويت 

واألمة اإلسالمية بالعزة والفخر والتقدم.

نسبة حضور الموظفين في معظم اإلدارات لم تتعد 70% مع إقبال ضعيف من المراجعين وجهود الموظفين انحصرت في تبادل التهاني

هل انتهت إجازة العيد.. أم أنها مستمرة إلى األحد؟!

مراجع وحيد يسير داخل إحدى اإلدارات هدوء تام إقبال ضعيف من املراجعني

املكاتب تبدو وكأنها في إجازة

حتى الطرقات كانت هادئة على غير املعتاد في أيام الدوام

بشرى شعبان
اجازة عيد الفط����ر يبدو انها ألقت بظاللها 
على مجمع الوزارات ولس����ان حال من حضر 
من املوظفني يقول ماذا كان سيحصل لو كانت 
االجازة استمرت لبداية االسبوع املقبل، انهما 

يوما عمل فقط »ال يقدموا وال يأخروا«.
مواقف السيارات العامة بدت كأنها تئن من 
امللل نتيجة غياب السيارات عنها لفترة طويلة 

)اجازة صيف، ش����هر رمضان املبارك، اجازة 
العيد( وتقول »اشتقت لكم أين أنتم«.

وحال املكاتب ليس أفضل، فنسبة حضور 
املوظف����ني في الدوام رمبا لم تزد على 70% في 
حني كانت اقل من ذلك في ادارات اخرى ولكن 
دون عمل، تبريكات وتهنئة وسوالف أين قضيت 
اجازة العيد وشهر رمضان واالجازة الصيفية 
وسوالف وسوالف ليس ملجرد الكالم بل لغياب 

املراجعني، احدى املوظفات قالت لقد تعبت من 
قلة العمل متى تستقيم األمور.

وموظفة أخرى قالت »األفضل ان احضر ريوق 
منه ناكل ومنه ميضي الوقت دون ملل«.

وأخ����رى قالت: لو كنت أدري ان هذا اليوم 
سيكون هكذا ملا حضرت وقضيته مع األبناء في 
املنزل، أو خرجنا لشراء لوازم املدرسة فالسنة 

الدراسية على األبواب.

وموظف تدخل بالقول: قضيت اجازة شهرين 
لكن اش����تقت للعمل عدت لكن اليوم كان ممال 
أريد ان أجدد االج����ازة الى ما بعد بداية العام 
الدراسي. هذا الوضع الذي تشهده مؤسسات 
ووزارات الدولة قب����ل اي اجازة عيد وبعدها 

اصبح عرفا يسبق اي اجازة ويليها.
مصدر مس����ؤول في احدى وزارات الدولة 
قال: من حق املوظف احلصول على اجازة في 

اي يوم يريد وال احد يس����تطيع ان مينعه من 
هذا احلق وبالتالي عندما يتقدم للحصول على 
اجازة ال يستطيع مديره ان يرفضها، وأكد ان 
جميع املوظفني حاصلون على اجازات مسببة، 
لكن الفراشني واملراسلني كانوا األكثر التزاما، 
وقد ظهرت عالمات امللل على وجوههم من قلة 
العمل. وهذا حال مجمع الوزارات امس، مكاتب 
فارغ����ة اال من القليل، مم����رات خاوية تنتظر 

الفرج ومواقف سيارات تئن من طول انتظار 
رواده����ا. وهنا نقول: في الس����ابق في األعياد 
السابقة كان املراجعون يشكون غياب املوظفني، 
اليوم انعكست املقولة املوظفون حضروا وغاب 
املراجعون. وحتى زوار الوزراء والوكالء في 
املجمع للمعايدة لم يكونوا كسابق عهدهم، اعداد 

قليلة حضرت والسواد األعظم غاب.
وكل عام وأنتم بخير

»البصمة« أجبرت 80% من موظفي 
»المواصالت« على »الدوام«

فرج ناصر
استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير املواصالت د.محمد 
البصيري وبحضور وكيل وزارة املواصالت م.عبداحملسن املزيدي، املهنئني 
بعيد الفطر املبارك من القياديني والعاملني بالوزارة، حيث اكتظ مكتب 
الوزير باملهنئني من العاملني والوكالء واملديرين الذين توافدوا للسالم 
وتهنئ����ة الوزير. من جهته، قال د.البصيري: اننا بهذه املناس����بة نقدم 
التهاني والتبريكات للحكومة الكويتية والشعب الكويتي واملقيمني على 
هذه االرض الطيبة، متمنني ان يعيدها اهلل على االمة االسالمية بكل خير. 
واضاف: فرصة سعيدة ان نلتقي بهذا اجلمع وهذا احلشد من املوظفني 

العاملني والقياديني للتهنئة بهذه املناسبة وكل عام وانتم بخير.
من جانب آخر، ش����هدت وزارة املواصالت التزاما كبيرا من املوظفني 
على الرغم من انه اول يوم دوام رسمي. وكشف مصدر مسؤول ان سبب 
الت����زام املوظفني في اول يوم دوام بعد اجازة العيد يعود لوجود نظام 
البصمة، مؤكدا انه في الس����ابق كانت نسبة احلضور قليلة لكن نظام 
البصمة اجبر املوظفني على احلضور، مش����يرا الى ان نسبة احلضور 

في الوزارة بلغت %80.

فنجان الشاي الحاضر األكبر على مكاتب 
»الكهرباء« وبداية الدوام الجدي األحد المقبل

موظفون اعتبروا ان اإلجازة لم تكن كافية إلتمام الواجبات العائلية

دارين العلي
لم تعد مياه الكهرباء الى مجاريها كما ينبغي 
امس، اذ لم تتخط نسبة املوظفني املداومني في 
ال����وزارة ال� 70% من مجملهم، وحتى من داوم 
منهم لم يدخل في جو العمل بالشكل املطلوب 
في حني كان اقبال املراجعني ضئيال جدا مقارنة 

بااليام االخرى من االسبوع.
وهكذا فإن وزارة الكهرباء واملاء كانت امس 
كمعظم الوزارات واملؤسسات احلكومية التي لم 
يكتمل نصابها، سواء من حيث حضور املوظفني 
او املراجعني، اما بسبب االجازات او السفر او 
لعدم االكتفاء بأيام االجازة الرس����مية للعيد 
وتفضيل املوظفني وصل اجازاتهم حتى االحد 
املقبل. وهذا ما اكده احد املوظفني ل� »األنباء« 
الذي اعتبر ان ايام االج����ازة كانت قليلة ولم 
تك����ن كافية المتام الواجبات العائلية او حتى 
للتمتع بفرحة العيد او حتى للسفر، مما دفع 
بعض املوظفني الى وصل اجازاتهم حتى االحد 
املقبل، مش����يرا الى ان نسبة 20% من العاملني 

في ادارته لم ينتظموا بالدوام امس.
اما عن اجواء العمل، فقد اقتصرت احاديث 

املوظفني على تبادل التبريكات والتهاني فيما 
بينهم واحلديث عن االنشطة التي قام بها كل 
منه����م خالل العيد واالماك����ن التي مت زيارتها 

وغيرها من االحاديث االجتماعية.
واعتبرت احدى املوظفات ان العودة الفعلية 
الى العمل س����تكون االحد املقب����ل بعد عودة 
املسافرين واملوظفني املجازين، مشيرة الى ان 
من داوم امس وس����يداوم في اليومني املقبلني 
لن يدخل في جو العمل بش����كل جيد بس����بب 
قل����ة عدد املراجعني اوال وتأثير اجازة وفرحة 

العيد ثانيا.
اما احلاضر االق����وى على مكاتب املوظفني 
احلاضري����ن بغي����اب االوراق واالعمال فكان 
فنجان القهوة او الش����اي الذي افتقدوه طيلة 
شهر باالضافة الى حلويات العيد التي احضرها 

املوظفون ملعايدة زمالئهم.
اذن، وزارة الكهرباء واملاء رمبا تنتظر عودة 
وزيرها د.بدر الشريعان من اجازته السبت املقبل 
لكي تنتظم في دورة العمل بشكل جدي، حيث 
لم يتواجد الوزير د.الشريعان في الوزارة امس 

ولم يتلق التهاني بالعيد بداعي السفر.

الزحام املعهود اختفى أمس
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