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العازمي: حالة استياء بين جموع الموظفين 
بسبب سياسة الكيل بمكيالين في إقرار الكوادر

الخباز: مذكرة قانونية تثبت أحقية الجمعية الطبية 
في إشهار نقابة األطباء وفق القانون

القاضي  ق���رارك  بخصوص 
بإلغاء إش���هار نقابة األطباء 

الكويتية.
وختم قائال: هل س���يقبل 
الوزير هذا »االتفاق الودي« 
الذي سيحمي القرار الوزاري 
ويثبت س���الم�����ة إجراءات 
بإلغ�������اء إش���هار نقاب���ة 
وزارة  أن  أم  األطب��������اء 
ستس���تم�����ر  الش�����ؤون 
في عنده��������ا وإصراره���ا 
عل������ى وجود هذه األوراق 

»الوهمي�����ة«؟ 

 ووجه اخلباز رس���الته 
الى وزير الشؤون قائال: كنا 
ننتظر عودتك بالسالمة إلى 
أرض الوطن حتى نكشف لك 
بهذا »الدليل اجلديد« والقاطع 
من »ضللك وأوهمك« بوجود 
هذه األوراق في السجل العام 
للوزارة، ب���ل ونؤكد لك من 
هنا � وعبر السلطة الرابعة 
� أنه إذا ما كش���فت الشؤون 
عن هذه املستندات الرسمية 
فإننا سنتنازل � وعلى الفور 
� عن الدعوى القضائية ضدك 

الطلب دعوة لوزارة الشؤون 
حلضور اجتم���اع اجلمعية 
العمومية التأسيسية، اعالن 
تأس���يس نقابة األطباء في 
احدى الصحف اليومية لهذا 
االجتماع، عدد من شهادات 
»ال حك���م عليه« صادرة من 
الداخلي���ة بأس���ماء  وزارة 
مؤسسي هذا الطلب، محضر 
التأسيسية  اللجنة  اجتماع 
واجتماع مجلس اإلدارة األول، 
واختتم���ت الفق���رة الثالثة 
بعبارة مرف���ق طيه صورة 

من تلك املستن���دات«. 
وأك���د د. اخلباز أنه ذهب 
الش���ؤون  بنفس���ه لوزارة 
حقيق���ة  ع���ن  واس���تبني 
األوراق  ه���ذه  وج��������ود 
واملستندات الرسمية املشار 
إليها مبذكرة وكيل القانونية 
جمال الدوسري والتي تبني 
أخيرا أنها أوراق ومستندات 
»غير مسجلة« بالسجل العام 

لوزارة الشؤون. 
واستطرد قائال إن السيد 
الوكيل املس���اعد للش���ؤون 
القانونية لم يكتف »بإيهام« 
الوزي���ر ع���ن وج���ود تلك 
املستندات فقد »ضلله« أيضا 
مبعلومات »مفصلية« غير 
صحيحة خاصة بإلغاء إشهار 
النقابة، التي كان من ضمنها 
أن الطلب املزعوم قد سلم عن 
البريد املسجل بعلم  طريق 
الوصول بتاريخ 2009/5/18 
وه���و تاريخ غي���ر صحيح 
بش���هادة من موظفي وزارة 

الشؤون أنفسهم.

أعلن���ت نقاب���ة األطباء 
الكويتية استعدادها للتنازل 
عن القضي���ة املرفوعة منها 
ضد وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي بصفته في حال 
الوزارة »بالكش���ف«  قامت 
عن جميع الكتب الرس���مية 
املشار إليها في مذكرة الوكيل 
القانونية  املساعد للشؤون 
املرفوعة منه  الى الوزير الذي 
قام بدوره بإصدار قرار إلغاء 
إشهار نقابة األطباء عاستنادا 

عليها. 
وقال رئيس نقابة األطباء 
املذكرة  إن  د. حسني اخلباز 
القانونية التي ننش���رها - 
وألول مرة - في تصريحنا 
هذا ستكون »سالحا ذا حدين«، 
فإما أن تثبت »صدق« ادعاءات 
الوكيل املس���اعد للش���ؤون 
القانونية بوزارة الش���ؤون 
وتؤك���د عل���ى أن األحقي���ة 
للجمعي���ة الطبية الكويتية 
بإشهار نقابة األطب���اء حسب 
أنها  القانون )64/38(، وإما 
سوف »تنسف« قرار وزير 
الش���ؤون والعمل د. محمد 
العفاسي اخلاص بإلغاء إشهار 
نقابة األطباء ألن قرار الوزير 
- وببساطة - قد استند الى 
أوراق »غي���ر موجودة« في 
السجل العام لوزارة الشؤون، 
كما أكد ل���ه وكيل القانونية 

مبذكرته التي رفعها إليه! 
وأضاف د. اخلباز أن وكيل 
أكد ف���ي مذكرته  القانونية 
املرفوعة لوكيل الوزارة بعد 
أنها  الوزير،  العرض عل���ى 
مذك���رة »ملحق���ة« للمذكرة 
اخلاصة بإلغاء نقابة األطباء 
الكويتية، ونصت هذه املذكرة 
امللحقة ف���ي فقرتها الثالثة 
على أن »مجموعة من أعضاء 
اجلمعية الطبية يرأس���هم 
ق���د تقدموا  د.علي املكيمي 
إلى وزارة الشؤون بصفتهم 
الشخصية بطلب إشهار نقابة 
لألطباء حيث سلم هذا الطلب 
البريد املس���جل  عن طريق 
بعلم الوصول وذلك بتاريخ 
2009/5/18، وق���د أرفق بهذا 

دعوة رؤس�اء النقابات الحكومية الجتماع ف�ي األول من فبراير لبحث مطالبهم وخطواتهم المس�تقبلية
موظفي الدولة.

وأضاف العازمي: إنه مما ال شك 
فيه ان تصعيد األمور في الفترة 
السابقة كان السبب فيه هو مجلس 
وديوان اخلدمة املدنية للطريقة 
العش���وائية في أس���لوب انتقاء 
كوادر بعينها دون غيرها، ما أضاع 
حقوق بعض أبنائنا العاملني في 
وزارات الدولة ممن يخلصون في 
أداء واجباتهم الوظيفية ويقومون 
بها على النحو األكمل، كل هذا على 
الرغم من توافر جميع الشروط 
املطلوبة لتحقيق مطالبهم وإقرار 

كوادرهم.
واختت���م العازم���ي قائال: ان 
احتادنا املهني سيركز في الفترة 
املقبلة على استنفار جميع القيادات 
النقابي���ة وحتفيزها خلدمة تلك 
الفئ���ة املهدرة حقوقها على نحو 
صارخ، وأيضا الوقوف إلى جانبها 
حتى يصل صوتهم إلى صانعي 
القرار بالدولة وحتى يتم منحهم 
املزاي���ا واحلقوق الت���ي أضاعها 
مجلس ودي���وان اخلدمة املدنية 

عليهم.

أصحابها كي���ف يضغطون على 
صانعي القرار من خالل اإلضرابات، 
وجتاهل الكوادر األخرى التي لم 
يقم أصحابها بالضغط الكافي، ما 
أثار حفيظة موظفي الدولة الذين 
ظلموا جراء جتاوزهم وحرمانهم 
من تلك الكوادر وأيضا من حقوقهم 
املشروعة طوال الفترة املاضية.

العازمي: ان احتادنا  وأضاف 
املهني إزاء هذا التقصير والتجاهل 
املتعمد من قبل املس���ؤولني في 
الدولة، قرر دعوة رؤساء النقابات 
احلكومية لالجتماع الثالثاء املوافق 
2011/2/1، وذلك للتباحث والتشاور 
حول تلك املطالب وضرورة أخذ 
قرارات واضحة تصب في مصلحة 
العاملني في احلكومة ممن أهدرت 
حقوقه���م، كما س���يقوم االحتاد 
بتصعيد املواقف من أجل إيقاظ 
املسؤولني بالدولة، ولفت نظرهم 
إلى خطورة املوقف وضرورة العمل 
على إيص���ال احلقوق ألصحابها 
وأيضا تس���ريع وتي���رة اجناز 
تلك املطال���ب إعماال ملبدأ العدالة 
واملساواة عند إقرار احلقوق بني 

التي مت رفعها من وزارات الدولة 
وكذلك املنظم���ات النقابية، تلك 
املذك���رات الت���ي تثب���ت أحقية 
أصحابها في احلصول على تلك 
املزايا، حيث � ولألسف � وضعت 
تلك املطالب في أدراج الديوان ومت 
تأجيل عرضها على مجلس اخلدمة 
املدنية، مما أضاع على أصحابها 
الوقت  حقوقهم املش���روعة، في 
الذي يقوم في���ه مجلس اخلدمة 
املدنية بانتقاء كوادر معينة يعرف 

في تلك الكوادر املالية، ومت رفعها 
لديوان اخلدمة املدنية إال أنه لألسف 
متت املوافقة على بعض الكوادر 
ومت رفض الباقي، مما كان له أثر 
عميق في نفوسهم وترك أثرا كبيرا 
على حياتهم الوظيفية واملعيشية 
وأشعرهم باإلحباط، ونحن كاحتاد 
مهني يعنى بأمور جميع العاملني 
بالدولة نشعر باستياء شديد إزاء 
جتاهل دي���وان ومجلس اخلدمة 
املدنية ملطالب العاملني في وزارات 
الكيل  الدولة، خصوصا سياسة 
مبكيالني عند إقرار الكوادر لهؤالء 

املوظفني.
وزاد العازمي: ان هناك حالة 
من االس���تياء الشديد بني جموع 
املوظفني في وزارات الدولة ويرجع 
ذلك النعدام املصداقية في معاجلة 
تلك القضية، ما أدى إلى انعدام ثقة 
املوظف بكل من مجلس وديوان 
اخلدمة املدنية، حيث تسببا في 
حرمان شرائح كثيرة من موظفي 
الدولة من الكوادر املالية واملزايا 
التي يستحقونها ومت االستهانة 
بكل املذكرات والدراسات واملطالبات 

بشرى شعبان
قال رئي���س احت���اد نقابات 
العاملني في القطاع احلكومي بدر 
العازم���ي ان االحتاد طالب مرات 
الكوادر  إق���رار  عديدة بضرورة 
والبدالت املالية على مستوى جميع 
اجلهات احلكومية وحتديدا تلك 
الش���رائح التي لم حتصل عليها 
بعد على الرغم من وضوح حقهم 
املشروع في تلك الكوادر والبدالت 
وهو موض���وع في غاية األهمية 
ألنه يخص جمي���ع العاملني في 
وزارات الدولة باعتبارهم الركيزة 
األساسية والقاعدة العمالية التي 

حترص على مطالبها.
وأضاف العازمي في تصريح 
صحافي ان مجلس اخلدمة املدنية 
قد أش���اع اإلحباط واليأس لدى 
جموع املوظفني في الدولة عندما 
أقر عددا قليال من الكوادر ورفض 
الكثير منها على الرغم من أحقية 
هؤالء املشروعة في تلك الكوادر 
وعل���ى الرغم من أن تلك الكوادر 
قد صدرت بناء على مذكرات من 
الوزراء تؤكد على أحقية هؤالء 

رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي طالب باإلسراع في إقرارها للمستحقين

أكد استعداد النقابة للتنازل عن القضية التي رفعتها في حال كشفت »الشؤون« عن الكتب الرسمية

المطيري: 2200 مهندس في »البترول« بصدد 
اللجوء إلى القضاء إلقرار مطالبهم المالية

الدعيج: برنامج مميز للنساء ب�»الترفيهية« االثنين

ذك���ر مدي���ر ع���ام جمعية 
املهندس���ني الكويتية م.صالح 
املطيري أن نحو 2200 مهندس 
من العاملني في مؤسسة البترول 
التابعة  الكويتية والش���ركات 
القضاء  الى  اللجوء  لها بصدد 
النصافهم في حال اس���تمرار 
الش���ؤون االداري���ة  تعس���ف 
باملؤسسة وعدم تطبيق القانون 
وانصافه���م باق���رار حقوقهم، 
مش���يرا الى أنه ورغم الدوافع 
القانونية والفنية التي قدمتها 
جمعية املهندسني إلى املعنيني في 
املؤسسة، إال أنها التزال تواجه 

تعنتا من بعض املعنيني بالش���ؤون االدارية في 
املؤسسة والذين اطلق عليهم عدد من النواب في 
مجلس االمة صفة احلرس القدمي الذين يسعون 
جاهدين حلرمان املهندسني من كادرهم باالصرار 
باملضي قدم���ا بزيادة مكلف���ة مليزانية الدولة ال 
تعالج خلل رواتب املهندسني وال متثل احلد االدنى 

حلقوقهم املعنوية واملالية.
وأضاف م.املطيري أنه بعد طلب املؤسسة من 
شركة عاملية لوضع دراسة بسلم الرواتب تبني أن 
هناك خلال كبيرا بس���لم رواتب املهندسني، اال ان 
الالفت للنظر هو االصرار على عدم اصالح خلل 
رواتب املهندسني والتمسك بعدم اعطاء املهندسني 
حقوقهم واالبقاء على هرم رواتب املهندسني في 
القطاع النفطي مقلوبا بسبب قراراتهم ونظرتهم 
قصيرة املدى. وزاد مدير عام اجلمعية أنه وامام 

االصرار الرهيب على عدم تطبيق 
قرار 27 لس���نة 2006 من قبل 
االداري���ة وتضليل  الش���ؤون 
الرئيس التنفيذي اجلديد الذي 
استبش���رنا به خيرا بوجوده، 
فإننا نؤكد أننا أمام اس���تمرار 
التجاهل، فإنن���ا بصدد  ه���ذا 
أكبر حملة بتاريخ املؤسس���ة 
لرف���ع قضايا قانونية بالصفة 
االعتبارية والصفة الشخصية 
لبعض الشخصيات لعدم تطبيق 
القرار 27 لسنة 2006 واالضرار 
مبصالح املهندس���ني الكثر من 
2200 مهندس، ناهيك عن باقي 

املستفيدين من القرار من محاسبني وقانونيني.
وأكد م.املطيري: أن اجلمعية ستقوم اجلمعية 
به���ذا االجراء في حال تعثر مس���اعي املخلصني 
للوصول حلل يرضي املهندس���ني ويقر كادرهم 
قبل 1 يوليو 2011 قبل س���قوط القضية بالتقادم 
ومرور 5 س���نوات من تاريخ صدور القرار رقم 
27 لسنة 2006، مع التأكيد على أنه ال يحق ألحد 
أن مينع جمعية املهندس���ني الكويتية من الدفاع 
عن املهندسني والعمل على حتقيق مطالبهم وفقا 
للقانون والدستور في البالد ووفقا لقانون اشهار 
اجلمعية املعتمد من وزارة الشؤون ووفقا للفقرة 
الثانية منه والتي تنص على »تنظيم قواعد مزاولة 
املهنة ورفع مس���تواها واحملافظ���ة على حقوق 
املهنية املشروعة وتأمني  املهندسني ومصاحلهم 

تنفيذ التزاماتهم«.

صرح رئيس نقابة العاملني بالهيئة العامة للمعلومات املدنية جابر 
الديحاني بأننا نتضامن وندعم نقابة العاملني بوزارة التجارة والصناعة من 
أجل تطبيق إقرار الكادر لهم الذي جتاهل مجلس اخلدمة املدنية بتطبيقه 
بدون أي أس���باب تذكر، وهذا ما يدفعنا لتس���اؤل ملاذا وزارات وهيئات 
ومؤسسات حكومية حصلت على الكادر وكادر التجارة لم يقر حتى اآلن 
والى أين مصيره. وأضاف انه يجب على مجلس اخلدمة املدنية أن يهتم 
بأبنائه موظفي التجارة والصناعة كونهم يقومون بطبيعة عمل خاصة 
نظرا لالعمال التي يقدمونها للشركات واملؤسسات وحرصهم الشديد على 
مصلحة املواطنني واملقيمني وعلى االقتصاد الوطني والتفاني في العمل 

لرفع مس���توى الوزارة. وتساءل الديحاني: الى متى هذا التجاهل وعدم 
تطبيق العدل واملساواة بني جميع اجلهات احلكومية. مشيرا الى انهم لن 
يدخروا أي جهد لتحقيق كادر التجارة التي تسعى نقابة التجارة مبطالبها 
العادلة والسعي وراءها. وأضاف: اننا نحمل مجلس اخلدمة املدنية عدم 
تطبيق كادر العاملني ب���وزارة التجارة والصناعة، وعدم تطبيق العدل 
واملساواة مخالف لنصوص الدستور. وختم الديحاني تصريحه قائال: 
ان املساواة في الكوادر عدالة وتطبيقها بعيدا عن املزاجية واحملسوبية 
على جميع الوزارات والهيئات واملؤسسات احلكومية هو أساس العدل 

واالرتقاء بالعمل ومكافحة الفساد االداري.

قال رئيس قس���م االتصاالت واالنشطة  بش���ركة املشروعات 
السياحية يعقوب الدعيج ان املدينة الترفيهية اعدت برنامجا ترفيهيا 
وترويحيا مميزا غدا االثنني املوافق 31 يناير اجلاري وذلك ضمن 

انشطة مهرجان الربيع الذي انطلقت فعالياته اجلمعة املاضي.
واشار الدعيج الى ان يوم االثنني من كل اسبوع مخصص للنساء 
فقط وان املدينة الترفيهية تستقبل زوارها طوال مهرجان الربيع 
من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة احلادية عشرة مساء، وان 
البرنامج الترفيهي الذي اعدته يتضمن الفرق الشعبية النسائية 
التي س���تقدم فقراتها لزائرت املدينة الترفيهية وكذلك املسابقات 
املتنوعة واملتعددة التي ستقدم خالل البرنامج وذلك على مسرح 
املدينة الترفيهية في منطقة عالم املستقبل، الفتا الى ان فعاليات 
مهرجان الربيع مستمرة حتى اجلمعة املوافق 2011/2/11 وان يوم 
االحد من كل اسبوع عطلة اس���بوعية للمدينة الترفيهية ومتنى 
الدعيج ان يستمتع زوار املدينة الترفيهية بأطيب واسعد االوقات 

في املدينة الترفيهية.

أكد أن جمعية المهندسين لن تنتظر سقوط القضية بالتقادم

الديحاني: نتضامن مع نقابة العاملين ب�»التجارة«
لتطبيق كادرهم بعد أن تجاهلهم »الخدمة المدنية«

بدر العازمي

د.حسني اخلباز

صورة الوثيقة التي كشف عنها اخلباز لتأكيد ما ذهب اليه

م.صالح املطيري

يعقوب الدعيججابر الديحاني


