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)قاسم باشا(بدر الفرحان يتحدث لإلعالميني نقل املستندات وامللفات  بدر الفرحان يشرح لـ »األنباء« آلية العمل في الصاالت

جانب من ماكينات الطوابعصاالت جاهزة تنتظر املراجعني

بمساحة 10000 م2 ومكون من دورين أحدهما للمراجعين واآلخر لإلدارة

إدارة عمل العاصمة في مبنى جديد بعد انتظار دام 25 عامًا
الفرح�ان: انط�اق العم�ل الفعل�ي بالمبن�ى الجدي�د واالفتت�اح الرس�مي م�ع األعي�اد الوطنية

بشرى شعبان
انتظار دام 25 عاما عانت فيه ادارة عمل العاصمة 
األمرين نتيجة عدم مالءمة املبنى فكان عرضة للكثير 
من األقاويل واألخطاء سواء كانت مقصودة أو غير 
مقصودة نتيجة طبيعة املبنى، اليوم أبصر املبنى 
اجلديد احملكم السيطرة عليه من الناحية االدارية 
واألمني���ة واملزود بكامي���رات املراقبة في كل مكان 
النور وإيذانا ببدء العمل الفعلي في املبنى نظم مدير 
االدارة بدر الفرحان يوم االجازة األس���بوعية قبل 
انطالق العمل واستقبال املراجعني جولة لإلعالميني 

داخل املبنى.
وأعلن الفرحان خالل اجلولة عن انتقال االدارة 
الى املبنى اجلديد في منطقة شرق قرب هيئة النقل 

العام، مش���يرا الى ان االدارة س���تبدأ في استقبال 
املراجعني بجميع األقسام واجناز جميع املعامالت، 
داعيا املراجعني الى مراجعة االدارة في مبناها اجلديد 
اعتبارا من الي���وم )األحد( ومراعاة التعليمات في 

االدارة اجلديدة.
وقال ف���ي تصريح صحاف���ي للتعريف باملبنى 
واخلدمات انه يقع على مساحة 10 آالف متر مربع 
ويش���تمل على دورين مساحة كل دور 5 آالف متر 
مربع باالضافة الى مواقف سيارات تتسع حلوالي 
120 سيارة فضال عن مواقف متعددة األدوار بجانب 
املبنى اجلديد وساحات ترابية مت االتفاق مع وزارة 
األشغال على ان يتم جتهيزها الحقا لتكون مواقف 

لسيارات املراجعني.

وذكر ان االدارة تشتمل في طابقها األرضي على 
3 صاالت تس���تقبل أقسام جتديد االقامات واصدار 
تصاريح العمل وقس���م تقدير االحتياج والعمالة 
املقدرة واحلاس���ب اآللي وقس���م خاص الستقبال 
معامالت ذوي االحتياجات اخلاصة، مشيرا الى ان 
الصاالت مجهزة بكنترول لتنظيم وتسهيل دخول 
املراجعني علما ب���أن الصاالت مت جتهيزها بأحدث 
األجهزة وبأحدث األساليب التكنولوجية واعتماد 

سياسة املوظف الشامل.
واشار الى ان الطابق العلوي يشتمل على مكتب 
مدير االدارة ونائب املدير وأقس���ام عالقات العمل 
ووحدة تفتيش العمل مبحافظة العاصمة وقس���م 
حفظ املستندات والتنس���يق، مؤكدا ان ادارة عمل 

محافظة العاصمة تشتمل على احلجم األكبر من ملفات 
أصحاب األعمال حيث حتوي أكثر من 40% من امللفات 
املسجلة بقطاع العمل في جميع احملافظات وتخدم 
أكثر من 400 ألف عامل من أصل مليون و100 ألف 

عامل من العمالة الوافدة املسجلة في الوزارة.
وذكر ان املرحلة التجريبية للعمل بدأت األسبوع 
املاضي متهيدا لالنتقال الذي اكتمل يوم أمس مشيرا 
الى ان العمل سيتم اعتبارا من اليوم وسيتم اجناز 
جميع املعامالت، الفتا الى ان االفتتاح الرسمي سيتم 
خالل فترة احتفاالت الكويت مبناسبة مرور 50 عاما 
على االستقالل و20 عاما على التحرير و5 أعوام على 

تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
واضاف ان اجمالي أع���داد املوظفني في االدارة 

يبلغ 180 موظفا منهم 35 موظفا للدوام املسائي و8 
موظفني في مركز اخلدمة اجلديد بالصليبيخات و4 
في مركز ش���رق و4 في مركز برج التحرير و8 في 
املخازن و124 موظفا للدوام الصباحي في االدارة، 
مش���يرا الى ان املبنى اجلديد سيساهم في تسهيل 
اجناز املعامالت وتبسيط االجراءات واحلد من أي 
تالعب حيث يسهل السيطرة ومراقبة العمل نظرا 
لطبيعة املبنى التي تختلف كثيرا عن طبيعة املبنى 
القدمي املتعدد األدوار، الذي لم يكن مناس���با لعمل 

االدارة على مدى 25 عاما.
ولفت الى ان املبنى مراقب بالكامل بكاميرات مراقبة، 
مشيرا الى ان أرشيف االدارة اخلاص باملعامالت مت 

نقله الى املخازن الرئيسية اخلاصة.

من أجواء الجولة
أكد الفرحان ان املبنى وبناء على 
تعليم���ات واضحة م���ن وكيل وزارة 
الش���ؤون س���يكون مبنى خاليا من 
التدخني، مؤك���دا ان كل مراجع يقوم 
بالتدخني داخل املبنى لن يتم تس���لم 
معاملت���ه، وبالتالي نأم���ل من جميع 
املراجعني االلتزام بعدم التدخني داخل 

املبنى.
ــائي  ــد الفرحان ان الدوام املس وأك
في مختلف األقسام سيكون للمندوبني 
ومتنى على املراجعني االلتزام باإلرشادات 
ــادية داخل  املكتوبة على اللوحات اإلرش
ــى الصالة  ــرة إل ــى والذهاب مباش املبن

اخلاصة مبعامالتهم.
الصاالت مزودة بأجهزة تكنولوجيا 

ذات مستوى عال من التطور.
ــف  ــدأ املوظ ــذ مب ــزام بتنفي االلت

الشامل.
150 عامال ساهموا في نقل املستندات 

وامللفات.

قمنا باتباع األساليب القانونية في مطالبنا ألبناء الوطن ولم يلتفت إليها أحد

العازمي لتحقيق مطالب اتحاد النقابات 
في إقرار الكوادر والمزايا المالية

بشرى شعبان
أك���د رئيس احت���اد نقاب���������ات العاملني 
بالقط����اع احلكومي بدر العازم�����ي ان االحتاد 
قام باتب����اع األساليب الشرعي����ة في تقدي�����م 
بالك��������وادر واملزاي������ا  املطال����ب اخلاصة 
املالية للموظفني في وزارات الدول�����ة والذين 

حرموا منها.
وق���ال في بي���ان صحاف���ي ان االحتاد قام 
بإرس�����ال رسالة الى مجلس اخلدمة املدنية 
ودي�����وان اخلدمة املدنية بشأن املطالب الت����ي 
تق����دم بها احتاد النقابات للعاملني بالقط�����اع 
احلكومي واتبعنا االسالي����ب القانونية، مبينا 
فيها جميع املذك���رات الت�����ي رفعها االحتاد 
باحلقوق املشروعة واملس���تحق�����ة ألبنائنا 

املوظفني لكنها لم جتد آذانا صاغية، لم يلتفت إليه�����ا وكانت 
تلقى في أدراج املس���ؤولني في ديوان اخلدمة املدني������ة، األمر 
الذي دعانا الى التنبيه عل���ى أصحاب القرار بخطورة املوقف 
وأهمية القضية، حيث ان هناك موظفني أه�����درت حقوقه���م 
وظلموا من ق���رارات ديوان ومجل�����س اخلدم�����ة املدنية فلم 
يحصلوا على ما يستحقونه من كوادر وامتي����ازات وب��دالت 
مثل زمالئهم اآلخرين املتس���اوين معه�����م في طبيعة العمل 

نفس�ها.
وزاد العازمي بأنه ولألسف وجدنا املسؤولني والقائمني على 
ديوان اخلدمة املدني���ة يتصرفون وكأن األمر ال يعنيهم وكأن 
ه���ؤالء املوظفني من دولة أخرى، حيث أدت تلك الس���لبية في 
التعامل مع تلك األمور وأيض����ا التجاهل الواضح لتلك املطالب، 
أدت الى إثارة الغضب واالستنك������ار لدى أبنائنا العاملني ممن 
حرموا من الكوادر واملزاي�����ا املشار اليها، ومتثل احد مظاهر 
هذا الغضب واالس���تنك�������ار في حض���ور أعداد كبيرة منهم 
وبش���كل يومي الى مقر احتادنا في تظاهرة غاضبة يطالبون 
احتادنا باتخاذ موقف صارم وفاعل جتاه ديوان اخلدمة املدنية، 
ومجلس اخلدم���ة املدنية اللذين لم ينصفه���م وجتاهال متاما 

مطالبهم العادلة.

وأضاف: ان احتادنا املهني وإزاء هذا الضغط 
الكبير من قبل شرائح العاملني بوزارات الدولة، 
وانطالقا من القيام مبسؤولياته، فإنه يوجه 
رسالة الى كل من ديوان ومجلس اخلدمة املدنية 
بضرورة االبتعاد ع���ن التعامل مع هذا األمر 
بسلبية والمباالة، وان يقوما بالنظر في مطالب 
وحق������وق هؤالء املهدرة حقوقهم في أسرع 
وقت ممك������ن، وذلك تفاديا لتصعيد األمور 
الى ما ه���و أكبر، حي���ث ان حركتنا النقابية 
والتي له��ا تاريخ طويل يزي������د على ال� 40 
عاما حافل�����ة بتحقيق اإلجن�����ازات، ق�����ادرة 
على اتخ����اذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق مطالب 

أبنائن���ا.
وزاد ب�����أن احتادنا املهني س���يق���وم في 
الفت�����رة املقبلة بإظه�����ار احلقائق وكش�������ف املمارس�����ات 
اخلاطئ�������ة لدي�����وان اخلدمة املدني���ة ودوره الالف������ت في 
إه���داره حق�����وق العديد من ش���رائح موظف���ي الدول��������ة، 
وسنجب�����ر القائمي����ن عل�ي����ه بالعودة الى احلق واالهتمام 

مبصالح أبنائن����ا على نحو يحقق لهم العدالة.
وأكد ان االحتاد يحمل جميع القائمني على الديوان املسؤولية 
كاملة، وذلك بس���بب تهاونهم وتكاس���لهم في متابعة قضايا 
ومطالب أبنائنا الذين حرموا من حقوقهم ومن الكوادر واملزايا 

التي يستحقونها.
علما اننا طالبنا من قبل بضرورة وض����ع اس���تراتيجيات 
واضح���ة املعالم في هذا الش��������أن وان متنح الكوادر جلميع 
مس���تحقيها دون تفرقة او متيي�����ز ب���ني فئ�����ة وأخ�����رى، 
وان تكون هن���اك مصداقية في التعامل م���ع أبناء هذا الوطن 

دون تفرقة.
وقال ان احتادنا املهني سيس���تمر ف���ي الدفاع عن مصالح 
العامل���ني بوزارات الدولة الذين حرموا من تلك الكوادر الى ان 
يت���م حتقيق مطالبهم على نحو ع���ادل، خاصة انهم يقومون 
بأداء األعمال نفس���ها التي من أجلها حصل زمالؤهم على تلك 

الكوادر واملزايا.

أكد أن المشكلة باتت عالمية وستتأثر بها كل الدولعن طريق مراقب إدارة العمل

تنسيق بين »الشؤون« و»الداخلية« 
لمعالجة قضية العمالة قبل إبعادها

اتحاد »التعاونيات«: سنواجه االرتفاع 
المتوقع ألسعار السلع الغذائية

نجري مفاوضات مع منتجي وموردي
بعض المواد للحصول على أفضل األسعار

بشرى شعبان
أكد الوكيل املس���اعد لقطاع العم���ل منصور املنصور حرص 
وزارة الش���ؤون على القيام بالدور املنوط بها في مجال حماية 
حقوق اإلنسان ومراعاتها بش���كل عام، ومراعاة حقوق العمالة 

بوجه خاص.
وقال في تصريح صحافي انه انطالقا من حرص الوزارة على 
حماية حقوق العمالة وتنظيم عالقات العمل أرسل وكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري مذكرة الى وكيل وزارة الداخلية بنينّ فيها 
انه أثناء قيام رجال الداخلية بجوالت تفتيشية لضبط وافدين 
مخالفني لقانون اإلقامة، ويتبني فيما بعد ان تلك العمالة س���بق 
وقامت برفع ش���كوى عمالية لدى إدارة عالقات العمل في وزارة 
الشؤون، ومجموعة أخرى منهم رفعت تظلمات ومازالت شكاواهم 
منظورة وقيد البحث لدى جلنة املنازعات العمالية، ولم يتم البت 
فيه���ا ال باإليجاب وال الرفض، ومع ذلك يتم ترحيل تلك العمالة 
ال���ى إدارة االبعاد في وزارة الداخلية دون النظر والتأكد ان تلك 
العمالة قد اس���توفت حقوقها من عدمه، لذلك مت ترشيح مراقب 
إدارة عالقات العمل هادي العنزي ليكون منسقا عاما لدى وزارة 
الداخلية يجيب عن أي استفس���ار عن العمال التي يتم ضبطهم 

من قبل رجال الداخلية.
وأضاف املنصور انه مت إقرار هذه اآللية من قبل وزارتي الشؤون 
والداخلية وصدر تعميم بشأن اعتماده كمنسق، وبالتالي سيقوم 
ب���رد على جميع طلبات وزارة الداخلية بش���أن العمالة املخالفة 

لقانون اإلقامة قبل اتخاذ إجراءات اإلبعاد.

أكد رئيس احتاد اجلمعيات 
الدويهيس  التعاونية د.حسني 
ان هناك سعيا جديا من االحتاد 
ملواجهة الغالء املتوقع في أسعار 
العام،  له����ذا  الغذائية  الس����لع 
السيما بعد ورود تقارير دولية 
تؤكد أن املش����كلة باتت عاملية 
وستتأث�����ر بها كل الدول. وقال 
الدويهي�����س ل� »كونا« أمس ان 
االحتاد سيستمر في احملافظة 
على أس����عار الس����لع الغذائية 
التي يوفرها في  واالستهالكية 
جميع اجلمعيات والتي حتمل 
التجارية رغم االرتفاع  عالمته 

العاملي لألسعار. وأش����ار الى ان هناك مفاوضات جارية حاليا مع 
منتجي وموردي بع����ض املواد الغذائية، الس����يما الدجاج املجمد، 
للحصول على أفض���ل األسعار ليتم توفيرها حتت عالمة االحتاد 

مساهمة منه في جلم األسعار.
وأكد ان االحتاد ال يتأخر في مطالبة اجلمعيات بعدم حتديد أي 
هامش ربح على بعض السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة ضاربا 
مثاال على ذلك بارتفاع أسعار الطماطم العام املاضي ودور االحتاد 

في تخفيض سعر تلك السلعة.
وأضاف ان قرار وزارتي التجارة والشؤون االجتماعية بالسماح 
للجمعيات في اقامة مهرجانات تسويقية طوال العام بدال من مواسم 
محددة سيساعد بشكل جيد في دفع األسعار الى االنخفاض مؤكدا 

دعم االحتاد جميع اجلمعيات إلقامة تلك املهرجانات.
وأش����ار الى ان األس����عار في الكويت التزال االقل خليجيا رغم 
ارتفاع أسعار السلع في العالم وهذا ما أكدته دراسات وزارة التجارة 

والصناعة على أصناف استهالكية عديدة.
وقال ان االحتاد قرر املس����اهمة بنس����بة 15% في صندوق »دعم 
العائلة« الذي أقرته وزارة التجارة مؤخرا ويختص بدعم الس����لع 
الغذائية واالستهالكية االساسية، موضحا ان تلك النسبة ستؤخذ 

من أرباح اجلمعيات ملصلحة الصندوق. 

هادي العنزيمنصور املنصور

د.حسني الدويهيس

بدر العازمي


