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المطوع: نرجو من عمال القطاع النفطي
عدم االلتفات إلى الشائعات بشأن الزيادات

نقابة الجمارك تحّذر مجلس الخدمة المدنية
من عدم إقرار كادر لموظفي الجمارك

عبر الرس���ائل االلكترونية وما 
يبث في الصح���ف اليومية هي 
أرقام وهمية وعلى اجلميع حتري 
الدقة من مصدرها الرئيسي وهو 
احتاد عم���ال البترول وصناعة 
البتروكيماوي���ات ومؤسس���ة 
البترول الكويتية اجلهات املخولة 
ملتابعة هذا األمر. وطمأن املطوع 
العاملني في القطاع النفطي بأن 
أقرها  الت���ي  العاملني  زي���ادات 
مجلس إدارة املؤسسة باالتفاق 
مع احتاد عمال البترول زيادات 
منصفة، وأننا حاليا في اجتماعات 
متواصل���ة حت���ى إقرارها وفق 
القن���وات املعت���ادة من املجلس 
األعلى للبترول وديوان اخلدمة 
املدنية التي نتطلع منها الى سرعة 
البت فيها كونها أخذت الدراسات 
الكافية والتي أثبت املسح لها على 
أنها مستحقة  احمليط اخلليجي 

ويجب إقرارها.

قواعد العدل واملساواة.
واشار العنزي الى انه كان على 
مجلس اخلدمة املدنية اقرار كادر 
ملوظف���ي االدارة العامة للجمارك 
منذ س���نوات مضت، حتى لو لم 
تقم االدارة العامة للجمارك بطلب 
ذلك حيث ان من اولويات املجلس 
ان يقوم بالبحث والدراسة حتى ال 
يتعرض احد للظلم، ملا في ذلك من 
حتقيق طموحات ومطالب العاملني 
ب���االدارة ودفعهم لبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء في س���بيل خدمة 
الوطن وحلمايته وحفظه من آفة 
املخدرات وتأكيدا على دورهم الداعم 
لالقتصاد الوطني. واكد على اهمية 
دور موظفي االدارة العامة للجمارك 
وقال ان جتاوز حقوقهم حتت اي 
ذريعة كانت س���يؤدي الى اشاعة 
االحباط واليأس في نفوسهم وان 
اغفال حقهم في اقرار الكادر سيترك 
اثرا سيئا وعميقا في نفوسهم علما 
بأنهم لم يلجأوا الى حلول اخرى 
تصعيدية حرصا منهم على مصلحة 
بلدهم لكن صبر موظفي اجلمارك 
والنقابة بدأ ينفد. واضاف العنزي 
ان موظفي االدارة العامة للجمارك 
حرم���وا من العديد م���ن البدالت 
بس���بب تقاعس عدد من اجلهات 
وفي مقدمتها االدارة العامة للجمارك 
واالهمال من جهات اخرى س���واء 
دي���وان اخلدمة املدنية او مجلس 
اخلدمة املدنية وابقاء تلك املطالب 

حبيسة االدراج لسنوات عدة.

احلص����ني لنا والعنص����ر الداعم 
ملطالبنا وأن التفافهم حول احتادهم 
املهني وحتليهم بالصبر أتى ثماره 
بإقرار مؤسسة البترول الكويتية 

للزيادات العامة للرواتب.
مؤكدا في هذا السياق أن جميع 
ما يصدر من ج���داول وما يبث 

دون خضوعهم ملغريات العروض 
اخلارجية وهو هدف نسعى اليه 
حتى ال نفقد اهم عنصر لتحقيق 
االبداع والقيام بالعمل على الوجه 
االكمل. وحذر العنزي مس���ؤولي 
املدنية وديوان  مجلس اخلدم���ة 
اخلدمة املدنية من جتاوز حقوق 
موظف���ي االدارة العامة للجمارك، 
مش���ددا على ان النقابة لن تقف 
مكتوفة االيدي اذا صدرت كوادر 
الي جهة كان���ت ال تتضمن كادرا 
ملوظفي اجلمارك، وعلى مسؤولي 
االلتزام  املدني���ة  مجلس اخلدمة 
بتصريحاتهم بان املس���طرة لن 
متيل في اعداد الكوادر واقرارها، 
خاصة عندما يأتي جتاوز القوانني 
من املؤمتنني على تنفيذها والذين 
من املفروض عليهم ان يكونوا قدوة 
للناس ويقع على عاتقهم ارساء 

في ظل تزايد الش����ائعات في 
األوس����اط احمللية وبني موظفي 
القطاع النفطي صرح ناصر سليمان 
املطوع -سكرتير عام احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
بأن هناك من يتالعب مبش����اعر 
املوظفني ويحاول أن يقتل فرحتهم 
مبا مت التوصل إليه من خطوات 
مبشرة بشأن زيادة رواتب موظفي 
القطاع النفطي. وقال املطوع إن 
البت����رول وصناعة  احتاد عمال 
البتروكيماويات وبصفته اجلهة 
املخولة واملطالبة بحقوق املوظفني 
في القطاع النفطي وهو لسان حال 
العمال جميعا يعلن لكم أن ما يدار 
ويبث من إشاعات وجداول وأرقام 
عن الزيادات إمنا هي معلومات غير 
دقيقة وعارية عن الصحة وسبق 
لنا أن أشرنا في تصريحات سابقة 
الى أن هناك من يحاول تشتيت 
الذين يعتبرون احلصن  عمالنا 

ش���ن رئيس نقاب���ة العاملني 
ب���االدارة العامة للجم���ارك احمد 
عقلة العنزي هجوما عنيفا على كل 
اجلهات املعنية في مجلس اخلدمة 
املدني���ة ودي���وان اخلدمة املدنية 
واالدارة العامة للجمارك لعدم بحث 
ودراسة اقرار كادر جلميع موظفي 

االدارة العامة للجمارك.
ان���ه مت جتاهل موظفي  واكد 
االدارة العامة للجمارك وعدم بحث 
واقرار كادر لهم من اجلهات املعنية، 
رغم ان اعمالهم ليست باألمر السهل، 
وما يقومون به من اعمال مبهارة 
عالية وجهود جبارة وتضحيات 
رغم االمكانات املتواضعة. واضاف 
العنزي ان اعمال موظفي اجلمارك 
تعتمد عل���ى املواجهة مع مهربي 
التي اضحت من اخطر  املخدرات 
االنش���طة االجرامية ف���ي العالم 
واثارها املتعلقة باالدمان وانتشار 
االمراض االجتماعية واهدار طاقة 
الفرد واملجتمع واستنزاف طاقاته 
وموارده وتشكل خطرا حقيقيا يقع 
على الفرد ويجعله فريسة سهلة 
امام هذه السموم التي تهدده في بدنه 
وعقله. واوضح ان املخدرات تلحق 
ضررا كبي���را بالنظام االجتماعي 
ومؤسساته، وبات ضروريا ايجاد 
الدعم واملساندة ملوظفي اجلمارك 
الذين ه���م احلصن املني���ع امام 
تفشي هذه اآلفة اخلطيرة، ولهذا 
ينبغي احلرص بشدة على منحهم 
البدالت التي حرموا منها للحيلولة 

ناصر املطوع

احمد عقلة العنزي

القحطاني: أطلعنا محمد الصباح على تأخر صرف بدالت 
مهندسي القطاع الخاص ومطالب النفطيين والعسكريين

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح مبكتبه أمس األول )االثنني( 
رئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني الذي أطلعه 
على الغنب الذي وقع على بعض ش���رائح املهندس���ني 
وخاصة مهندس���ي القطاع اخلاص، حيث وعد بإنهاء 
موضوع صرف مكافأة مهندسي القطاع اخلاص وبأثر 
رجعي من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لهذه املكافأة في 
أبريل املاضي، مشيرا إلى أن التأخير الذي وقع عليهم 
غير مقصود. رئي���س اجلمعية م.القحطاني قال: اننا 
نثمن مبادرات الشيخ د.محمد الصباح وتفهمه ملطالب 
املهندسني، ونشكر له متابعته احلثيثة ووعوده بحل 
قريب ملشكلة مهندس���ي االطفاء والشركات النفطية 

واملؤسسات احلكومية املستقلة من خالل مجلس اخلدمة 
املدنية، مشيرا إلى انه قدم توضيحا شامال للغنب الذي 
يقع على املهندسني جراء الزيادات العامة التي اعتمدتها 
مؤسسة البترول مؤخرا. وأضاف م.القحطاني: قدمنا 
أيضا شرحا للس���بل القانونية والفنية حلل مشاكل 
املهندسني العسكريني التي طال انتظارها أيضا، مشيرا 
إلى أن مجلس وديوان اخلدمة املدنية س���بق أن تلقيا 
شروحا من اجلمعية حول هذه البدالت، وأبدى املسؤولون 
ف���ي الديوان تفهما لهذه املطالب وأهميتها في حتقيق 
التنمية البش���رية التي ننشدها جميعا في ظل العدد 
املتزايد من مشاريع البنية التحتية التي حتتاجها الدولة 

والتي أطلقت عجلة العمل للبدء في تشييدها.

أكد تفّهم رئيس الخدمة المدنية لمطالب المهندسين

م.طالل القحطاني

عادل احلجب

فالح العسكر

مبارك البرازي

الشيخ د.محمد الصباح

الحجب: زيادات القطاع النفطي يجب أن تقرّ لجميع العاملين

العسكر: الكويتيون العاملون بالخفجي يعانون من طوابير النويصيب

البرازي: كادر اإلعالم أصبح كهالً في أدراج الحكومة

قال رئيس نقابة العاملني في وزارة النفط 
عادل احلجب ان ما أدلى به وزير النفط ووزير 
اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل بشأن اقرار 
زيادات القط���اع النفطي لم ترق لطموحات 
العاملني في وزارة النفط اطالقا حيث يعاني 
العاملون في الوزارة من اإلحباط الشديد الذي 
يعم أروقة الوزارة بسبب القيادات التي لم 
تطالب للموظفني بحقوقهم املادية واملعنوية. 
وأضاف احلجب في تصريح صحافي ان الوزير 
العبداهلل يرأس جهازين في القطاع النفطي 
بصفته وزيرا للنفط ورئيسا ملجلس ادارة 
مؤسسة البترول الكويتية، ومبا ان الوزير 

يبدي اهتماما بالعاملني في القطاع النفطي 
فالبد ان يهتم بالعاملني بوزارة النفط كونه 
وزيرا للنفط الس���يما في ظل التش���ابه في 
طبيعة العمل بني الوزارة واملؤسسة والشركات 
التابعة لها وهذا واضح على سبيل املثال ال 
احلصر مراقبة قياس النفط التابعة للوزارة 
وما تقوم به من اعمال في املنطقة املقسومة 
وكذلك اغلب ادارات الوزارة لها نفس طبيعة 
العمل مقارنة بنظيراتها في مؤسسة البترول 
والش���ركات التابعة لها. وتابع ان مطالبنا 
كنقابة بكادر مالي ومميزات وظيفية للعاملني 
تأتي متواكبة مع خطة التنمية التي صرح بها 

رئيس مجلس اخلدمة املدنية في وقت سابق 
بأن الزيادات التي أقرت مؤخرا ألكثر من جهة 
تتواكب مع خطة التنمية. وكشف احلجب ان 
النقابة ستدعو جميع العاملني الى االضراب 
اذا لم يتجاوب قياديو الوزارة ملطالب النقابة 
في اقرار كوادر مالية ومميزات وظيفية ورفع 
الظلم حيث ان وزارة النفط تعتبر جزءا ال 
يتجزأ من القطاع النفطي وهذا واضح وجلي 
كونها تندرج حتت املجلس األعلى للبترول. 
وعّلق احلجب اآلمال والثقة بالوزير العبداهلل 
في حل مشكالت العاملني في الوزارة وجلب 

حقوقهم احملرومني منها.

ناشد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني 
بالش����ركة الكويتية لنف����ط اخلليج فالح 
العسكر وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
الفوري الحتواء معاناة  التدخل  بضرورة 
العاملني الكويتيني في انتقالهم من وإلى مقر 
عملهم مبنفذ النويصيب في منطقة اخلفجي 
احلدودية من خالل اإلجراءات املتبعة في 

املركز ومعاملتهم حالهم حال املسافرين.
وقال العسكر ان النقابة قامت بعقد عدة 
اجتماعات م����ع وزارة اخلارجية واإلدارة 
العامة للجمارك، حيث عرضت املشاكل التي 

يواجهها عمال املنطقة املقس����ومة التابعني 
للش����ركة الكويتية لنفط اخلليج في منفذ 
النويصيب التي تسبب بطء حركة وانتقال 
العاملني الذين ميثلون الشركة في منطقة 
االمتياز، ما يعطل أعمالهم ويظهرهم مبظهر 
غير الئق، من خالل االجتماع الذي عقد مع 
وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب 
آنذاك والذي وعد بتخصيص كابينة خاصة 
لعمال املنطقة املقسومة، وتفعل تلك الكابينة 
بكامل طاقته����ا كأحد احللول املؤقتة حلني 
إنش����اء مس����ار خاصة خالل فترة 3 أشهر 

تس����هيال حلركة العمال الكويتيني وعمال 
املنطقة املقسومة، خصوصا انهم مقبلون 
على مواسم السفر خالل اإلجازات وعطل 
الربيع، حيث قامت النقابة بوضع لوحات 
إرشادية لتسهيل مرور املوظفني على الكبائن 

املخصصة لذلك.
وأعلن العسكر عن أسفه الشديد لعدم 
املتفق عليه����ا لتضارب  الكبائ����ن  تفعيل 
اإلجراءات اخلاصة باألوامر والقرارات اإلدارية 
الصادرة من وكيل وزارة الداخلية مما تسبب 

في عدم اجلدية بحل املشكلة.

هنأ رئيس نقاب���ة العاملني في وزارة 
اإلعالم د.مبارك البرازي العاملني في القطاع 
النفطي على الزي���ادات املالية التي أقرها 
لهم املجلس األعلى للبترول في اجتماعه 
األخير، متمنيا ان تكون هذه الزيادات مالئمة 
 مع اجلهد الكبير واملمي���ز الذي يقوم به
الش���باب الكويت���ي العامل ف���ي القطاع 

النفطي.
وأكد د.البرازي ان���ه كان حريا بوزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
أيضا أن ينظر إلى العاملني في وزارة اإلعالم 

ويجتهد في اقرار كادرهم الذي اليزال منذ 
ثالث سنوات حبيس أدراج مجلس اخلدمة 
املدنية والذي هو أحد أعضائه، الفتا إلى أن 
عدم اكتراث وزير اإلعالم بكادر »اإلعالم« 
ال يعني س���وى أنه غير مهتم وال يكترث 
مب���ن يعمل في املؤسس���ة اإلعالمية على 
الرغم من أهميته���ا وتأثيرها على الرأي 

العام وعلى الشارع.
وحمل د.الب���رازي وزير النفط ووزير 
اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل مسؤولية 
حالة اإلحباط الشديد التي يشعر بها كل 

كويتي يعمل في وزارة اإلعالم بسبب اإلهمال 
وعدم االكتراث مبطالبهم العادلة، مؤكدا ان 
كادر »اإلعالم« املقدم من قبل النقابة وضع 
بعد دراسة علمية متأنية لألجور والرواتب 
للمؤسسات احلكومية واملؤسسات اإلعالمية 
اخلاصة التي اس���تقطبت معظم الكوادر 
احمللية للعمل لديها، وبالتالي ال يوجد مبرر 
لهذا التجميد املتعمد للكادر الذي أصبح بعد 
مرور 3 سنوات من التجميد ال يتناسب مع 
الغالء املعيشي وال مع البدالت التي منحتها 

احلكومة لبعض املؤسسات.

أنور الداهوم

صرح أمني س���ر االحتاد الوطني لعمال 
وموظف���ي � الكويت ورئيس نقابة العاملني 
بديوان اخلدمة املدنية أنور الداهوم بأن االحتاد 
لن يقف مكتوف اليد حي���ال ما يعاني منه 
موظفو وزارة التجارة والصناعة من جتاهل 
مجل���س اخلدمة املدنية الكادر اخلاص بهم. 
واضاف الداهوم ملاذا نكران اجلميل ملوظفي 
هذه ال���وزارة الذين ال يبخلون بجهدهم من 
اجل مصلحة املواطن���ني واملقيمني مبتابعة 

الش���ركات واملؤسسات واألسواق واحلفاظ 
على الوضع التجاري واالقتصادي.

واشار الى أنه البد من اظهار وجه احلق 
وانص���اف املظلوم وندعم بق���وة حتى يتم 
حتقيق كادر التجارة الذي تس���عى النقابة 

الى  حتقيقه للعاملني.
وأك���د يجب على القائم���ني على مجلس 
اخلدمة املدنية بسرعة البت في اقرار الكادر 
وذلك لتحقيق مبدأ العدل واملساواة وأسوة 

بباقي الوزارات والهيئات واملؤسسات لرفع 
معنوية العاملني بوزارة التجارة والصناعة 

وعدم احباطهم.
وختم الداهوم بان االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت يصر على حتقيق مبدأ العدل 
واملس���اواة وذلك لطبيعة عمله بقيامه على 
اعطاء احلقوق الصحابها وان يكون جميع 
موظفي الدولة حتت س���قف واحد كما نص 

عليه دستور الدولة.

الداهوم: االتحاد الوطني لن يقف مكتوف اليد حيال معاناة موظف »التجارة«

نقابة القانونيين: نرفض مصادرة
حقوق الباحثين القانونيين

قال أمني سر نقابة القانونيني فيصل مانع الفضلي 
لقد فوجئنا برد دي���وان اخلدمة املدنية بخصوص 
التفرقة بني القانونيني مع طبيعة الباحث القانوني 
في الدولة، وإميانا منا بالدفاع عن حقوقنا وثوابتنا 
فإن نقابة القانونيني تس���تنكر سياسة العبث التي 
يقوم بها ديوان اخلدمة املدنية وذلك خالل التفرقة 
بني القانونيني وأن هذه السياسة باتت غير جديدة 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية والذي يقوم مبغالطات 
من قبله غير مهتم حيث إن القانونيني في الدولة كل 
ال يتجزأ وكل منهم منوط به األعمال القانونية وهي 
م���ن صميم عمل القانوني فكيف تتم التفرقة بينهم 
وهم يحملون نفس املؤهل ونفس املهام وذلك بإعداد 
املذكرات القانونية والدراس���ات والتحقيق االداري 
وحضور جلسات اخلبرة ألي مهام وظيفية يتكلم عنها 
الديوان تختلف بني القانونيني وأن هذه التفرقة التي 
يقوم بها ديوان اخلدمة املدنية تعد مخالفة صريحة 
لنص القانون ومبادئ الدستور التي نصت على العدل 

واملس���اواة فكيف تتم التفرق���ة بني اهل التخصص 
وامليدان، فلو كانت هذه التفرقة بني تخصص قانوني 
وتخصص آخر ل���كان ذلك مقبوال فكيف يقع الظلم 
على من يناط به الدفاع عن حقوق اآلخرين وإرساء 

قواعد القانون وإنه حقا ملفارقة عجيبة.
وأضاف االدعاء بأن مهام احملامي ومحقق الداخلية 
وغيرهما من القانونيني يختلف عن طبيعة الباحثني 
القانونيني في الدولة ادعاء باطل، حيث ان من اوجد 
هذه التفرقة ديوان اخلدمة املدنية وذلك من خالل ادارة 
ترتيب الوظائف التي حتتاج من يرتبها وأنها قامت 
بإبداع مسميات ال تتفق مع املؤهل القانوني وطبيعة 
العمل املوكلة للقانونيني فإن نقابة القانونيني حتمل 
املسؤولية الكاملة لديوان اخلدمة املدنية ورئيس الدولة 
ورئيس مجلس اخلدمة املدنية وان النقابة ستقوم 
بخطوات عملية كفيلة بإرجاع حقوق القانونيني التي 

سلبها ديوان اخلدمة املدنية.


