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الشرثان: التدخالت النيابية في القطاع النفطي تعرقل حقوق العمال 

نقابة »األوقاف«: صرف بدل اإلشراف ألصحاب الوظائف 
اإلشرافية التعليمية بأثر رجعي لـ 16 شهرًا

»الشؤون« اعتمدت مجلس نقابة »القطاع النفطي« الخاص

أعلن رئيس نقابة العاملني بوزارة االوقاف والش���ؤون االس���امية 
بندر النصافي انه بعد مطالبات حثيثة وحتركات ما بني النقابة ووزارة 
االوق���اف مت اقرار صرف بدل االش���راف الصحاب الوظائف االش���رافية 
التعليمية )مشرف � وكيل � موجه � موجه أول( بأثر رجعي لسنة واربعة 
شهور على دفعتني األولى عن السنة املالية املاضية لبدل األربعة شهور 
ويصرف مع راتب فبراير احلالي والدفعة الثانية س���تصرف مع رواتب 

شهر مارس لبدل رواتب السنة احلالية. وأكد النصافي ان النقابة حريصة 
دائما على مكتسبات املوظفني وان اقرار صرف البدل بأثر رجعي امنا هو 
نتاج حتركات حثيثة وان النقابة لن تألو جهدا في اقرار جميع ما يرفع 
املستوى الوظيفي واملعيشي لاخوة املوظفني واملوظفات وان هذا بداية 
ملزيد من اقرار املزايا املالية ملوظفي وموظفات الوزارة وان هناك الكثير 

من املطالبات مبزايا مالية وكوادر للموظفني تسعى النقابة القرارها.

اعتمدت وزارة الشؤون االجتماعية التشكيل اجلديد لنقابة العاملني 
في القطاع النفطي كإحدى النقابات العمالية املشكلة وفقا ألحكام الباب 
الثالث عشر من قانون العمل بالقطاع األهلي رقم 38 لسنة 1964 واملشهور 

بالقرار الوزاري حتت رقم 135 اعتبارا من 2007/6/30.
وذكر رئيس النقابة سالم عبدالهادي العجمي: ان وزارة الشؤون زودت 
النقابة بش����هادة ملن يهمه األمر تتضمن أسماء رئيس وأعضاء النقابة 
الذين مت اعتمادهم بعد االجتماع الذي عقدته النقابة في مقر االحتاد العام 
للعمال مبش����اركة رئيس االحتاد فايز املطيري وأمني السر عبدالرحمن 
الغامن، مضيفا ان مجلس اإلدارة املتضمن في شهادة الشؤون يضم كا من: 

سالم العجمي � رئيسا ويوسف دشتي � نائبا للرئيس ونواف املطيري 
� أمينا للسر وأنفال الشهابي � أمينا للصندوق وهشام املوسوي � أمني 
الصندوق املساعد، واألعضاء هم: نصار الشريعان ومحمد السناسيري 
وثامر محمود اخللف. وحث العجمي زماءه العاملني في القطاع اخلاص 
على املبادرة في املش����اركة مع زمائهم في مجلس إدارة النقابة للقيام 
باملهام املوكلة اليهم لتحقيق املزيد من املكتسبات التي ينشدها العاملون 
في القطاع النفطي اخلاص، متوجها بالش����كر الى وزير الشؤون والى 
وكيل وزارة الشؤون املساعد لش����ؤون العمل منصور املنصور، والى 

الوكيل املساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري.

تفانى في خدمة مؤسسة البترول 
الكويتي����ة والقطاع النفطي. كما 
أننا نثمن دور مؤسسة البترول 
الكويتية وعلى رأسها وزير النفط 
التنفيذي  واإلع����ام والرئي����س 
والعضو املنتدب للشؤون املالية 
واإلدارية وجميع فرق العمل التي 
كان له����ا اجلهد الكبير والواضح 
في التوصل إلى الصيغة النهائية 
القطاع  ف����ي  العاملني  لزي����ادات 
النفطي والتي مت إقرارها مؤخرا 
من قبل مجلس إدارة املؤسس����ة 
واتسمت بالسرية الكاملة طوال 
مدة الدراس����ة مع احتاد البترول 
ومازالت محفوظة حلني البت فيها 
نهائيا من قب����ل املجلس األعلى 
للبترول وديوان اخلدمة املدنية 
خال املرحل����ة املقبلة بإذن اهلل 

تعالى.

االتهامات على أشخاص ليس لهم 
مصلحة في ذل����ك، متطلعني من 
نوابن����ا ونحن على أبواب اخلير 
وإطالة الكويت بأعيادها الوطنية 
أن يتناس����ى اجلمي����ع التوترات 
واملهاترات الت����ي ال تخدم بادنا 
بشيء وااللتفات إلى عجلة التنمية 
والنه����وض باقتصادنا الوطني، 
مثمنني بهذه املناسبة دور أعضاء 
مجلس األمة الذين آزروا مطالب 
القطاع النفطي بشأن االستعجال 
في حتقيق زياداتهم املس����تحقة 
والتي مت االتفاق عليها مع احتاد 
البترول  البت����رول ومؤسس����ة 
الكويتية مطالبني وزير النفط بأن 
يقف عند هذا املوضوع ومحاسبة 
املقصرين أيا كانت مناصبهم وعدم 
األخذ باالتهامات التي ترمى بغير 
وجه حق وتبعث الظلم بحق من 

األمة الذين لم ميارس����وا دورهم 
ف����ي حتقي����ق مطالب الش����عب 
بش����كل صحي����ح، وهن����ا نقول 
للنائب املتسائل عن التسريبات 
بأنه هو الذي يعلم من سرب له 
مباشرة هذه األخبار ويرمي جزافا 

الشؤون املالية واإلدارية واحتادنا 
طوال أشهر سابقة عديدة. وتساءل 
الش����رثان عن األسئلة البرملانية 
املوجهة لوزير النفط ووزير اإلعام 
بخصوص هذه االجتماعات، ملاذا 
هذا التوقيت بالذات لهذه األسئلة 
ف����ي ظل االجن����ازات واخلطوات 
الكبيرة التي قام بها احتاد البترول 
مع ادارة املؤسسة بشأن زيادات 
العاملني في القطاع النفطي؟ وما 
الهدف من هذه األسئلة وأهميتها 
املتوالي للشؤون  واالس����تهداف 
املالي����ة واإلداري����ة؟ وأين الدور 
النيابي حيال التسريبات احلاصلة 
في مختلف قطاعات الدولة والتي 

تعتبر أكثر سرية وحساسية؟.
وزاد: إننا نعي جيدا وس����بق 
لنا أن نوهنا عن هذه املداخات 
النيابية من بعض أعضاء مجلس 

ف����ي تأكيدات س����ابقة صرح 
عبدالعزي����ز الش����رثان � رئيس 
البت����رول وصناعة  احتاد عمال 
البتروكيماويات بأنه يجب على 
النواب عدم التدخل في ش����ؤون 
العاملني في القطاع النفطي والتي 
تهدف ملآرب ش����خصية وتعرقل 
مس����يرة عمل مؤسسة البترول 

الكويتية وشركاتها التابعة.
وقال الشرثان إن التصريحات 
النيابية عن وجود تسريبات من 
الكويتية  البترول  قبل مؤسسة 
لتفاصيل وق����رارات اجتماعات 
مجلس اإلدارة، إمنا هو أمر عار 
عن الصحة فضا عن االتهامات 
النيابية املتوالية للشؤون املالية 
واإلداري����ة بأنها من س����رب هذه 
األخبار غير صحيح، وخير دليل 
على ذلك االجتماعات التي متت مع 

أكد أن التسريبات حول تفاصيل اجتماعات مجلس إدارة مؤسسة البترول عارية عن الصحة

عبدالعزيز الشرثان

بندر النصافي

سالم العجمي

سعد العازمي

الفارس: ما حققته »المحاسبين« فاق التوقعات
تعقد عص����ر اليوم اجلمعي����ة العمومية العادية 
جلمعية احملاس����بني واملراجعني الكويتية وذلك في 
متام الساعة الثالثة بعد الظهر مبقر اجلمعية، حيث 
أقفل باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة في متام 
الس����اعة الثالثة بعد ظه����ر اخلميس املاضي أي قبل 
موعد انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية ب� 72 ساعة 
وقد تقدم 9 أعضاء فقط بطلبات ترش����يح لعضوية 

مجلس االدارة املقبل.
وصرح أحمد الفارس أمني سر اجلمعية بان جدول 
أعمال االجتماع سيتضمن سماع التقرير االداري لعام 
2010، وس����ماع تقرير مراقب احلس����ابات عن السنة 
املنتهية ف����ي 2010/12/31، ثم املصادقة على البيانات 
اخلتامية للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31، ويلي 
ذلك مناقشة مشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية 
2011 وتعي����ني مراقب احلس����ابات للفترة املقبلة، أما 
البند االخير املتعلق بانتخاب أعضاء مجلس االدارة 

للس����نتني املقبلتني فلن جترى انتخابات لكون عدد 
املرشحني يتطابق مع العدد املطلوب ملجلس االدارة 

مما يعني فوز املرشحني التسعة بالتزكية. 
وأشاد الفارس في تصريحه بجهود اخوانه رئيس 
وأعضاء مجلس االدارة والعاملني باجلمعية باالضافة 
الى أعضاء اللجان والى جميع أعضاء اجلمعية العمومية 
على ما حققته اجلمعية من نتائج مالية تفوق التوقعات 
منذ التأس����يس، حيث بلغ النقد في الصندوق ولدى 
البنك 33.723 دينارا وبزيادة قدرها 104% عن العام 
املاضي، وبلغت االيرادات التي تتضمن اش����تراكات 
االعضاء واعانة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
والدورات التدريبية ومجلة احملاس����بون وااليرادات 
االخرى املتنوعة 158.553 دينارا وبزيادة قدرها %141 
عن العام املاضي، أما الفائض في نهاية السنة املالية 
فقد بل����غ 120.687 دينارا وبزي����ادة قدرها 68% عن 

العام املاضي.

حمد الوردان

»القانونيين«: التمييز والتفرقة بين موظفي 
الدولة سمة مجلس الخدمة المدنية

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة 
القانونيني حمد الوردان بأن التمييز 
اصبح سمة من س����مات مجلس 
اخلدمة املدنية، حيث التفرقة في 
احلقوق والواجبات واملسميات بني 
موظف����ي الكويت من حملة نفس 
الشهادات العلمية، فاملجلس مينح 
الكوادر جلهات دون جهات اخرى 
ليس من ب����اب املصلحة العامة، 
ولكن من باب الضغوط احيانا او 
الترضيات وكسب الوالءات وهذا 

اسلوب مرفوض.
وق����ال الوردان ف����ي تصريح 
صحافي نياب����ة عن مجلس ادارة 
النقاب����ة ان التمييز احلاصل بني 
القانونيني ف����ي الكويت يجب ان 
يتوق����ف ويوضع له حد فالنقابة 
حذرت م����رارا وتك����رارا من هذه 
التفرقة بني القانونيني، وآثرت ان 
تبادر احلكومة بإعطاء القانونيني 

القانوني في الدولة دون استثناء 
وعلي����ه فإن مجل����س إدارة نقابة 
القانونيني يح����دد مطالب جموع 

القانونيني باآلتي:
للقانوني����ني  كادر  إق����رار   �1
مساوي إلدارة الفتوى والتشريع 
واإلدارة العامة للتحقيقات واإلدارة 
الكويت وبقية  القانونية ببلدية 
اجهزة الدولة احلكومية من ناحية 
احلقوق والواجب����ات والرواتب 

واألجور والبدالت.
2� تعديل مسميات القانونيني 
الى محام ومحقق ومستشار شأنه 
في ذلك شأن إخوانهم القانونيني 

في إدارة الفتوى والتشريع.
3� السماح للقانونيني بالدفاع 
عن اخلزينة العامة للدولة حفاظا 
على املال العام فهم املدافعون عن 
حقوق وزاراته����م وجهات عملهم 

وهم األجدر بالدفاع عنها.

حقوقهم املشروعة ومكتسباتهم 
القانوني����ة إال أن مجلس اخلدمة 
املدني����ة يحاول أن يج����ر النقابة 
التخاذ خطوات عملية من شأنها 
أن تعطل العمل القانوني في جميع 
اجلهات احلكومية وتشل اجلهاز 

نقابة المواصالت تطالب 
بإقرار الكوادر

تقدم رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملني بوزارة املواصات سعد 
العازمي واعضاء مجلس اإلدارة 
بالش���كر إلى وزير املواصات 
د.محمد البصيري على صدور 
قرار تكليف الوكاء املساعدين. 
وتابع: نأمل من الوزير حتقيق 
املطالب العمالية التي ستعرضها 
النقابة عليه والتي سيكون من 
ضمنها متثيل النقابة في جلان 
الوزارة وتش���كيل جلنة بدل 
املوقع واملناطق النائية والتي 
عطلت منذ عدة شهور وايضا 
ستقوم النقابة باملطالبة ببعض 
الكوادر على سبيل املثال وليس 
احلصر )كادر املعلمني في قطاع 
البريد � كادر علوم الكمبيوتر � 
بدل ملوظفي الفحص والشكاوى 
وموظفي األمن والسامة � كادر 
للموظفني اإلداريني )اجلامعيني 
والدبل���وم( � ب���دل للموظفني 
أمناء املخ���ازن والعاملني في 
املناصب  � بدل  التخزين  حقل 
اإلشرافية � كادر الوظائف ذات 
الطاب���ع الهندس���ي )الفنيون 
واملساعدون املهندسون( وذلك 
من خال اللقاء الذي سيحدده 
لعرضه���ا والبت في الس���بل 
الكفيلة لتحقيق هذه املطالب 
التي ستس���هم ف���ي النهوض 
العمل ويكون لها  مبس���توى 
األثر الطيب في نفوس العاملني 

بالوزارة.

للبيع فـرو

97578293

منك وفوك�س وارد فرن�سا

جاكيت 400 دينار

بالطــو 500 دينار

لال�ستف�سار: 55993360

روضان الروضان

الروضان: ما شهدته مصر
انتقال سلمي وحضاري للسلطة

صرح وزير الدولة لش���ؤون مجلس ال���وزراء روضان الروضان بأن 
الكويت تتاب���ع باهتمام بالغ التطورات املتس���ارعة في جمهورية مصر 
العربية الش���قيقة. واضاف الروضان في بيان له امس ان »الكويت تؤكد 
ان تنحي الرئيس محمد حس���ني مبارك وتس���ليمه السلطة الى املجلس 
األعلى للقوات املسلحة إلدارة شؤون الباد يعد انتقاال سلميا وحضاريا 
للسلطة واستجابة للمطالب املش���روعة للشعب املصري الشقيق الذي 
حتترم الكويت خياراته وارادته في التغيير«. واستطرد »ان الكويت تتمنى 
للش���قيقة مصر ان جتتاز هذه املرحلة الدقيقة من تاريخها ليتحقق لها 
االستقرار وينعم الشعب املصري الشقيق باألمن والطمأنينة واالزدهار«. 
وأشار الروضان الى »ان الكويت تؤكد في هذه الظروف الصعبة ثقتها في 
قدرة وحكمة األش���قاء في مصر على جتاوز هذه املرحلة بسام لتواصل 
مص���ر دورها احملوري والبناء على املس���تويني الدولي والعربي«. وقال 
»كما تؤكد الكويت ايضا حرصها على عاقاتها املتميزة مع الشقيقة مصر 
وتس���تذكر باعتزاز املوقف التاريخي لألشقاء في مصر في الوقوف الى 
جانب الكويت وتضحياتهم اجلسام في نصرة احلق الكويتي ابان احتال 

النظام الصدامي للكويت«. 


