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محمد الظفيري

الظفيري: الكويت اكتسبت احترام وتقدير العالم بفضل قيادتها الحكيمة
تقدم نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بالش����ركة 
الكويتي����ة لنفط اخلليج محمد الظفيري الى صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى 
الشعب الكويتي بخالص التهاني واطيب التبريكات بعيد الكويت 
الوطني ال� 50 والذكرى ال� 20 للتحرير، راجيا اهلل عز وجل أن 

مين على الكويت بنعمة االمن واالستقرار والرخاء.
وقال ان االحتفال بهذه االعياد واالجواء الباعثة على الفرح 
والسرور تقرر الوحدة الوطنية وتصف الشعب الكويتي صفا 
واحدا خلف صاحب السمو االمير راعي نهضة وتنمية الكويت. 
وقال ان تزامن االحتفال جاء مع مرور 5 أعوام على اعتالء سموه 
سدة احلكم وأنها لفرصة عظيمة للتذكير بأن صاحب السمو 

االمير ابرز في هذه املدة قيادة حريصة واعية وسياسة حكيمة 
ارتكزت على الديبلوماسية االقتصادية والرغبة الصادقة في 

حتول الكويت إلى مركز مالي وجتاري عاملي.
إن س����موه، ومن منطلق التزامه القوي بنهج تعاون فعال 
وتضامني مع حكومته وش����عبه، يعمل على جتسيد الوحدة 
الوطنية، وذلك من خالل إجراءات عملية ومبادرات ملموسة، 
تتوخى متكني بلدنا من االنخراط في دينامية فاضلة على معنى 
س����ام وأهداف مرسومة، قائمة على تنمية مستدامة، ذات بعد 
إنساني. في هذا السياق، قال الظفيري إن سموه لم يدخر جهدا 
لوضع جتربته وخبراته في خدمة البالد، في ش����تى املجاالت 
احليوية للتنمية كالتكوين التقني والبنيات التحتية والصحة 

واخلدمات املالية وتكنولوجيا املعلومات وغيرها.

واذا كان الفضل في النهوض بهذا االلتزام بتحقيق التعاون 
والتضامن يعود في األساس إلى السلطات التنفيذية والتشريعية، 
فإنه يرجع أيضا لالنخراط املتزايد للقطاع اخلاص، واالحتادات 
العمالية والنقابات واملنظمات املهنية وفعاليات املجتمع املدني 
بالكويت، فبتضافر جهود هؤالء الفاعلني وبتناسق وتطوير 
عملهم ستتم بلورة مبادرات أساسها التعاون والشراكة، وهو 
األمر الذي س����يكون له أثره امللموس في تش����جيع االستثمار 

والرفع من وتيرة النمو، وخلق فرص العمل.
واس����تطرد الظفيري بأن الكويت اكتسبت بفضل قيادتها 
احلكيمة احترام وتقدير دول العالم وتبوأت مكانة مرموقة في 

احملافل الدولية بفضل سياستها اخلارجية املتوازنة.
وقال الظفيري ان قيادة البالد الرشيدة مهدت الطريق أمام 

أبن����اء الوطن ألداء ما عليهم من واجبات ومس����ؤوليات جتاه 
املشاركة في البناء وحتقيق طموح القيادة إلى مواصلة السير 
للوص����ول إلى مصاف األمم املتقدمة في الس����باق إلى التطور 
واالزدهار، مؤكدا على الرسالة التي تتحملها قطاعات املجتمع 
املدني املختلفة لتفعيل تلك الرؤى من خالل مبادرات ملموسة 
تعزز دور أفراد املجتمع في مسيرة التنمية مبختلف أشكالها 

خلدمة الوطن.
وهنأ الظفيري باس����م مجلس إدارة النقابة صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد وولي عهده األمني وسمو رئيس 
مجلس الوزراء بهذه األعياد ويؤكد على والئه ووقوفه خلف 
القي����ادة احلكيمة، وحرصنا على مصلحة الكويت، داعني اهلل 

العزيز ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

العازمي إلقرار الكادر المالي 
للوظائف الهندسية في »األشغال«

طالب باإلسراع في نظرها منعًا للتصعيد

هن�اك تأخير ف�ي صرف ب�دل الضوضاء 
للعاملي�ن ف�ي محط�ات الض���خ والرفع

بشرى شعبان
أكد س���كرتير ع���ام احتاد 
العاملني بالقط���اع احلكومي 
وسكرتير عام نقابة العاملني 
العامة أحمد  بوزارة األشغال 
العازم���ي أنه مت���ت مخاطبة 
ديوان اخلدم���ة املدنية مرات 
كثي���رة وعلى مدار أكثر من 3 
سنوات وكذلك مخاطبة مجلس 
اخلدمة املدني���ة القرار الكادر 
املالي ملوظف���ي الدعم االدارى 
بوزارة األشغال العامة وكذلك 
الطابع  زيادة املوظف���ني ذات 
الهندس���ي )الفنيني( أس���وة 

بزمالئهم املهندس���ني الذين متت زيادة رواتبه���م 3 مرات وكذلك 
اقرار )بدل الضوضاء( للموظفني العاملني مبحطات الضخ والرفع 
والعامل���ني بإدارة النقل وامليكانيك وبدل املناطق النائية ولكن لم 
يت���م اقرار أي زيادة من هذه الفئات مما يؤكد حرص املس���ؤولني 
بديوان اخلدمة املدنية بعدم االهتمام بالنظر لهذه املطالب احليوية 

واملهمة ألبناء الوطن احلبيب.
وق���ال العازمي في تصريح صحافي إننا نؤكد على أهمية هذه 
الزيادات حرصا منا على كبح جماح هؤالء املوظفني ومنعا من أن 
يلجأوا إلى وقفات احتجاجية فإننا نطالب ديوان اخلدمة املدنية 
بنظر بعني االعتبار لهذه الطلبات آملني أن يتم بالس���رعة املمكنة 
إقرار زيادة املوظفني وفقا ملا هو مدون بالكتب املرسلة إلى ديوان 
اخلدمة املدنية بهذه املناسبة الكرمية والعظيمة التي تستظل بها 

بلدنا احلبيب هذه األيام.

أحمد العازمي


