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دعا رئيس نقابة العاملني في 
مجلس األمة عبداهلل املطيري 
إل���ى إعادة النظر ف���ي مكافأة 
العلمية  التقاعد والش���هادات 
لبع���ض العامل���ني مبجل���س 
األمة، مشيرا الى ان القضيتني 
حتت���ان أولية قص���وى لدى 
النقابة مناشدا رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي وأعضاء 
مكتب املجلس واألمني العام عام 
الكندري إعادة النظر في مكافأة 
التقاعد التي أقرت مؤخرا من 

مكتب املجلس.
وأض���اف املط��يري: ان ثاثة 

أش���هر نه���اية خ����دمة لم تك���ن في طم����وح���ات الع����املني 
باعت���بار ان املوظف���ني في مجلس األم���ة خ��دم��وا لسنوات طويلة 
ويستحقون مكاف����أة خ��دمة مج���زية الس��يما ان نظراءهم في 

ديوان احملاسبة يحصلون على سنة نهاية خدمة.
علما أنها مؤسسة تتبع مجلس األمة، معربا في الوقت نفسه 
عن أمله في إعادة النظر في القرار ومنح راتب سنة ملكافأة نهاية 

اخلدمة.
وزاد: ان ال���دور الذي يق����وم ب���ه الع���املون باألمانة العامة 
للمج���ل���س هو دور في غ���اي���ة األه���مية يت���ضمن توفير كل 
ما حتتاجه املؤسس���ة من متط���لبات وعليه ي��جب ان تتناسب 
مك����اف��أتهم م���ع ما يقوم���ون به من ج���هد، مط���البا بإنه����اء 
قضية أص���حاب الشه�������ادات العل���مية التي ح��صل عل����يها 
بعض املوظ���فني ول���م تق���م األم��ان���ة بت��ع���ديل أوضاعه���م 
الوظيفية منذ أك���ثر من س���ن���تني وهو أمر مؤسف حدوثه في 
مكان مثل مجلس األمة متمنيا إنهاء هذه املشكلة التي طال األمل 

في انهائها.
وناشد املطيري الرئيس اخلرافي إعفاء من خدم 20 سنة من 
البصمة واستثناء بعض احلاالت املرضية التي تستحق اإلعفاء 
منها أس���وة بكثير من الوزارات التي اخذت هذا املس���لك تقديرا 

للعاملني وتشجيعا لهم.
وق������ال ان الن���قابة مت���د ي���د التع���اون مع األمانة العامة، 
مؤكدا في الوقت نفسه انها لن تهاب من قول كلمة احلق والدفاع 

عنها.
ثم تابع املطيري قوله ان مجل���س إدارة النقابة طلب مقابلة 
األمني العام عام الكندري ليعرض عليه بعض القضايا اإلدارية 

والشكاوى واملقترحات.

عبداهلل املطيري

محمد الهمالن

طالب بإعفاء من خدم 20 سنة من البصمة

المطيري إلعادة النظر في مكافأة
التقاعد لبعض موظفي مجلس األمة

فراج العرادة

الشيخ مشعل األحمد سمو الشيخ سالم العلي

غالف الكتاب

العرادة: يجب أال تنال أي خالفات
بين أعضاء السلطتين من ثوابتنا الوطنية

اهلل سبحانه وتعالى )واطيعوا 
اهلل واطيعوا الرس���ول وأولي 
األمر منكم( وان الفترة املقبلة 
تش���كل حقبة في غاية االهمية 
واحلساس���ية تس���تلزم تافي 
اوجه اخل���اف الن ذل���ك يعد 
من مقاصد الشرع الذي اوجب 
اتباع كل من شأنه صالح األمة 
ورفعتها ولنعتصم جميعا بقول 
اهلل سبحانه وتعالى )واعتصموا 
بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا( )وال 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم( 
فعلينا جميعا ان نلتزم بالسمع 
والطاعة وعدم شق عصا اجلماعة، 
ولنتفق ولنقف داعمني لس���مو 
رئيس مجلس الوزراء وحكومته 
على املضي في حتقيق اهدافها 
ومواصلة طريقها ولننشد جميعا 
مصلحة الكويت العليا، ولتخلص 
النوايا ولتصفو النفوس وترتفع 
فوق اي خ���اف، فنحن جميعا 
نتفق عل���ى الثوابت وان مجرد 
اخلافات في االمور الفرعية او 
الثانوية، ال يجوز بأي حال من 
االحوال ان تنال من ثوابتنا التي 
جتمعنا وتؤلف بيننا اال وهي 
حب الكوي���ت واحملافظة عليها 

بكل غال وثمني.
ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
يعد مثا رائعا لاخاص والتفاني 
وااليثار واملثابرة، وان مصلحة 
ه���ذا الوطن ان نعطيه الفرصة 
والوقت للعمل وليكن التعاون 
معه هو خير السبل والبعد عن 
التفرق والتشرذم الذي ينال من 
مقدرات ومكتسبات كل قطاعات 
الدولة، فنحن مع س���موه نشد 
م���ن أزره الننا نضع ثقتنا فيه 
ونعتز مبسيرته وعطائه حتى 
يصل مركبنا الى بر األمان حتت 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير حفظه اهلل ورعاه.

حتى يستمر في اداء رسالته في 
خدمة الكويت وشعبها ويتفرغ 
هو وحكومته الى اعادة ترتيب 
االوضاع واس���تمرار مس���يرة 
البناء والتنمية وحتقيق الرغبة 
السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في جعل 
الكويت مرك���زا ماليا وجتاريا 

رئيسيا باملنطقة.
واضاف العرادة: في احلقيقة 
فان سمو رئيس مجلس الوزراء 
رجل مخل���ص للكويت ويؤدي 
عمله في صمت ودون ضجيج 
او صخب وانه يجب على افراد 
ه���ذا الش���عب ان يلتفوا حوله 
ويساندوه وميدوا له يد العون 
والتأييد حتى يستمر في مواصلة 
التنمية وحتقيق  النهج نح���و 
االزدهار االقتصادي، فلقد كان 
سموه واثقا من خال االستجواب 
وكذلك جلسة عدم التعاون ولقد 
خرج من كل ذلك منتصرا النه 

يؤدي عمله بثقة واخاص.
وقال العرادة: ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء امنا ميثل الكويت 
كلها حتت قيادة صاحب السمو 
األمير ومن ثم فانه يجب السمع 
والطاعة لولي األمر التزاما بقول 

صرح رئي���س مجلس ادارة 
نقابة العاملني في بلدية الكويت، 
األمني العام املس���اعد للعاقات 
العربية والدولية باالحتاد العربي 
لعمال البلديات والسياحة فراج 
العرادة بأن احلوار الدميوقراطي 
الذي حدث اخيرا في مجلس االمة 
وف���ي كل املنتديات واحلوارات 
االعامية قد انتهى بشكل رائع 
والفت وهو ما يدلل بصورة قاطعة 
على ان املجتمع الكويتي ممثا في 
سلطته التشريعية والتنفيذية قد 
وصل الى اعلى درجة من الرقي 
واالحترام في احلوار ولقد كان 
األمر اش���د جاء ووضوحا في 
الرأي العام الكويتي الذي اتضح 
ان هذا الرأي قد اصبح ناضجا الى 
اعلى مستوى وكان له دور بارز 
في استقرار التداعيات من خال 
رصد توجهاته وايضا التي تصب 
في النهاية في مصلحة هذا الوطن 

العزيز على كل ابنائه.
وفي حقيقة األمر فلقد انتهت 
هذه التداعي���ات على خير ولم 
يخ���رج احد منه���ا مهزوما فان 
اخت���اف الرأي ال يفس���د للود 
قضية وهذه هي نتائج وضريبة 
الدميوقراطية وعلينا  ممارسة 
جميعا ان نقبل ب���كل نتائجها 
احللوة واملرة فان الكل قد خرج 
من تلك االحداث منتصرا فلقد 
مت اثراء الدميوقراطية الكويتية 
من خ���ال احلوارات في كل من 
مجلس االمة واملنتديات الفكرية 
واللقاءات في وسائل االعام، ولقد 
خرجت االمور على خير وبات 
لزاما علينا جميعا ان ننسى هذه 
الى املستقبل  االحداث ونتطلع 
لنكون صفا واحدا متاحمني من 
اجل الكويت، ولنمد ايادينا جميعا 
الى التعاون مع رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد  الوزراء 

بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل األحمد بهدف إنارة الطريق أمام العسكريين

»الحرس« أصدر كتابًا عن الئحة المخالفات والعقوبات للعسكريين
تعريف التحقيق والسلطات املخول 
لها االحالة للتحقيق واجلهة املكلفة 
به واآلثار املترتبة عليه، فيما بني 
العسكري  الرابع املجلس  الفصل 
وطريقة تشكيله واجراءات االحالة 
اليه وصاحية اعضائه، ومباشرة 
أعماله واالعتراض على تشكيله 
وضمانات احملاكمة فيه والتصديق 

على احلكم الصادر عنه.

محو العقوبات

وف����ي الفص����ل اخلامس متت 
االش����ارة ال����ى مح����و العقوبات 
االنضباطية وضوابطها وشروطها، 
فيما تناول الفصل السادس السجن 
العسكري وما يتم تقدميه من رعاية 
صحية وغذائية للمساجني وأسلوب 
التعامل معهم واالجراءات املتبعة 

جتاههم.
وف����ي الفصل الس����ابع تطرق 
الكتاب ال����ى أح����كام عامة حول 
الش����رطة العسكرية  اختصاص 
مبحاكم����ة مرتكب����ي املخالف����ات 
االنضباطي����ة والعقوبات املطبقة 

على اجلنود املهنيني.
الى ان مديرية  جتدر االشارة 
القانونية في احلرس  الش����ؤون 
الوطني كانت قد نظمت ورش عمل 
تدريبية في وحدات احلرس الوطني 
كافة للتعريف بائحة املخالفات 

والعقوبات االنضباطية.

تعريف املخالف����ات االنضباطية 
وأنواعها وضوابطها، فيما أش����ار 
الفص����ل الثان����ي ال����ى العقوبات 
االنضباطي����ة، تعريفها وأنواعها 
وضوابطه����ا وصاحي����ة فرضها 
والس����لطات املخولة بها والتظلم 

بها.
أما الفصل الثالث فتطرق الى 

قانونيون بقص����د تنظيم الئحة 
املخالفات والعقوبات بأس����لوب 
علمي قانون����ي ينبثق من قانون 
ونظام اخلدمة في احلرس الوطني 
وقانون ونظام اخلدمة املدنية بعيدا 

عن األهواء والشخصانية.
واش����تمل الكتاب على سبعة 
فص����ول، تط����رق األول منها الى 

فقد وج����ب ان تكون هناك الئحة 
للمخالفات والعقوبات االنضباطية 
تنير الطريق امام العسكريني لكي 
يتجنبوا الوقوع حتت طائلتها«.

وثيقة قانونية

واضاف: يع����د الكتاب وثيقة 
قانونية أشرف على إعدادها خبراء 

بتوجيهات من سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
الوطني  ونائب رئيس احلرس 
الشيخ مش���عل األحمد أصدرت 
الرئاسة العامة للحرس الوطني 
كتابا عن املخالفات والعقوبات 
االنضباطي���ة للعس���كريني في 
الوطن���ي بعن���وان  احل���رس 
»الئحة املخالف���ات والعقوبات 
االنضباطية لعسكريي احلرس 
الوطني«، ويه���دف الكتاب الى 
تعريف منتسبي احلرس الوطني 
املترتبة  باملخالفات والعقوبات 

عليها جتنبا للوقوع فيها.
الوطني  وأكد وكيل احلرس 
اللواء ناص���ر الدعي في مقدمة 
الكتاب ان »كل من ينتمي لألجهزة 
العسكرية يجب ان يكون لبنة 
صاحلة في املؤسسة التي ينتسب 
اليه���ا لك���ي يدلل عل���ى والئه 
لوطنه بالتحلي باخللق احلميد 
وصفات الش���جاعة والتضحية 
والفداء، مش���يرا الى ان من أهم 
الدعائم التي يقوم عليها العمل 
العسكري الناجح وجوب االلتزام 
باألنظمة والقوانني وطاعة األوامر 
واالنضباط داخل وخارج نطاق 

العمل«.
ولف����ت اللواء الدع����ي الى انه 
»إذا كان مب����دأ الث����واب والعقاب 
من أهم مب����ادئ االدارة الناجحة، 

نائ ب رئيس نقابة عمال شركة البترول أكد تدني األجور مقارنة بالدول المجاورة

الهمالن: اإلضراب هو خيارنا الوحيد إزاء العبث بسّلم 
األجور والمرتبات لعمال وموظفي القطاع النفطي

عرض احلائط. وأضاف الهمان 
ان����ه كان من املفترض ان يدافع 
الوزير والرئيس التنفيذي عن 
عمال القطاع كم����ا وعدا اال انه 
لاسف لم يتم ذلك، على الرغم 
اللوائح  الدراسة مع  من تواؤم 
والنظم وتناس����بها مع اجلانب 
الفني لس����لم االجور واملرتبات 
والذي أثار اس����تهجان وغضب 
جميع املوظفني، واننا لن نقبل 
بتجاهل وجتاوز حقوق العمال 
وسنذهب الى خيار اإلضراب بعد 
أن تخلى أعضاء املؤسس����ة عن 
عماله����م وموظفيهم وجتاهلوا 
كل الدراس����ات التي قامت على 
أسس علمية وفنية وادارية وفقا 
لقانون القطاع النفطي والسماح 
ألجندات خارجية بالعبث بنظام 

القطاع.

التي حتقق العدالة واملس����اواة 
جلمي����ع املوظف����ني مبؤهاتهم 
املختلفة )املهندسني، احملاسبني، 
القانونيني، الكيمائيني، الفنيني... 
إلخ( وتتناس����ب م����ع الزيادات 
الت����ي أقرت اخيرا ف����ي القطاع 
احلكومي )الك����وادر( وتتواءم 
م����ع لوائ����ح ونظم املؤسس����ة 
التابعة لها وقانون  والشركات 
القطاع النفطي، اال انه مت رفض 
هذه الزيادة واستثناء املهندسني 
فقط من قبل أحد أعضاء مؤسسة 
البترول املعينني، وذلك تنفيذا 
ألجندة جمعية املهندسني املنتمي 
اليها متجاه����ا معظم موظفي 
هذا القط����اع ومتجاوزا اللوائح 
والنظم والقواعد واألسس في 
س����بيل إرضاء هذه اجلمعية، 
ضاربا املصلحة العامة للقطاع 

النفطي، وقد متت معاجلة هذا 
اخللل وفقا للدراسة التي نوقشت 
مع احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات ووضع جميع 
املتعددة  املاحظات واخليارات 

اضافة الى بيئة العمل احمليطة به 
وال يرتبط باملؤهل الدراسي وفقا 
للوائح والنظم التي نظمها قانون 
القطاع النفطي، وهذا خافا ملا 
هو معمول به في ديوان اخلدمة 
املدني����ة الذي يخضع ألس����س 
وقواعد وقوان����ني تختلف عن 
قانون القطاع النفطي، وان إقحام 
هذه القواعد في املنظومة االدارية 
للقطاع هو تدمير لهيكل الوظائف 
وسلم االجور واملرتبات به، وال 

يحقق العدالة واملساواة.
ان املؤسس����ة  الهمان  وبني 
استعانت بشركات عاملية وجلان 
داخلي����ة لعمل مس����ح ميداني 
لاجور على املس����توى احمللي 
واخلليجي للوظائف املتشابهة 
للنش����اط التي أسفرت النتائج 
ع����ن تدني االجور ف����ي القطاع 

أكد نائب رئيس نقابة عمال 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
محمد الهم����ان ان رفض زيادة 
رواتب عم����ال وموظفي القطاع 
النفط����ي واقتصارها فقط على 
الى  املهندسني س����يؤدي حتما 
املواجهة بني العمال والشركات 
النفطية، وسيكون اإلضراب هو 
الذي سنتخذه  الوحيد  خيارنا 
ازاء ذلك العبث بس����لم االجور 
واملرتبات للقطاع النفطي والذي 
خالف كل الدراسات التي أجريت 
من قبل املستش����ارين العامليني 
وجلان مؤسس����ة البترول التي 

شكلت لهذا الغرض.
وأوض����ح الهمان ان س����لم 
القطاع  االجور واملرتب����ات في 
النفطي مرتبط باملهام الوظيفية 
وبحجم املسؤولية وبكمية العمل 

هديان العجمي

جمعية المهندسين ماضية في إقرار مطالب »النفطيين«

العجمي: إدارية مؤسسة البترول تخلط
بين كادر المهندسين وزيادة العاملين لديها

العجم����ي: ان اجلمعية  وزاد 
ال تع����ارض زيادات القطاع لغير 
املهندس����ني، وانه����ا وقفت معهم 
اقناع املؤسسة  وحتاول جاهدة 
ب����أن احلف����اظ على امل����ال العام 
يستوجب تنفيذ القرار 27 لسنة 
العاملني في  2006 على جمي����ع 
احلكومة، ومهندسو القطاع النفطي 
يعملون في قطاع حكومي تنطبق 
عليه هذا القرار وفيه من قرارات 
اخلدمة املدنية، ويجب أال تخلط 
األمور بني مطالب النقابات التي 
هي حق شرعي لها وبني مطالب 
املهندسني. وندد عضو مجلس إدارة 
»املهندسني« بالتعنت واإلصرار 
الذي يبديه قطاع الشؤون اإلدارية 
للمؤسس����ة، مضيف����ا ان مطالب 
املهندسني واضحة ومحددة ونقول 
ملن يحاول االصطياد في املاء العكر 
ان اجلمعية تط����رق البيوت من 
أبوابها دون اس����تغال للمشاعر 

وتأجيجها ضد الغير.

جددت جمعية املهندسني املضي 
قدما في حتقيق آمال وطموحات 
أعضائه����ا العاملني في القطاعني 
النفط����ي واخل����اص، مضيفة ان 
قطاع الش����ؤون اإلدارية واملالية 
في مؤسس����ة البترول يس����تمر 
في إصراره على جتاهل مطالب 
الرماد  املهندس����ني، ويحاول ذر 
في العيون من خال اخللط بني 
الزيادات العامة املستحقة للعاملني 

في القطاع وكوادر املهندسني.
إدارة  وأوضح عضو مجلس 
اجلمعية ومسؤول الكوادر م.هديان 
العجمي ان اجلمعية رفضت تقرير 
الذي  اإلدارية للزيادات  الشؤون 
طرح ي����وم اخلميس املاضي في 
اجتماع املؤسسة، والذي يخلط 
بني مطالب املهندسني والعاملني في 
القطاع، وهي ماضية في املطالبة 
بتعديل أوضاع مهندسي القطاع 
اإلدارية  النفطي، رغم احملاوالت 
لتهميش ه����ذه املطالب واخللط 

بينها وبني الزيادات التي تقترحها 
الشؤون اإلدارية باملؤسسة، مؤكدا 
ان ه����ذا القطاع يح����اول دغدغة 
املشاعر وتأجيجها ضد اجلمعية 
وأعضائها الذين ال يريدون سوى 
تطبيق ق����رارات اخلدمة املدنية 
ومعاملتهم كغيرهم من العاملني 

في احلكومة.


