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اعلن رئيس نقابة العاملني 
بشركة خدمات القطاع النفطي 
الهاجري تصدي  محمد حمد 
النقابة للق����رار اجلائر الذي 
اصدرته شركة نفط الكويت 
مبنع والدي متقاعدي القطاع 
النفطي من العالج مبستشفى 
البت����رول باالحم����دي وبعد 
افنوا عمره����م في خدمة  أن 

الشركة.
وحمل الهاجري في تصريح 
صحافي رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في ش����ركة 
نفط الكويت س����امي الرشيد 

املسؤولية الكاملة عن هذا القرار املجحف بحق والدي املتقاعدين 
بالقطاع النفط����ي، مؤكدا ان نقابةالعاملني في ش����ركة خدمات 
القطاع النفطي ل����ن تتهاون ابدا مع انتقاص اي حق من حقوق 
العاملني او املتقاعدين بالقطاع النفطي ومكتس����باته املشروعة 
والتي كفلها الدس����تور والقانون ولن نسمح الحد مهما كان ان 

يسلبنا حقوقنا.
ودعا الهاجري جموع النقابيني الى اتخاذ موقف موحد جتاه 
تلك املمارسات الهوجاء وغير املس����ؤولة بحق موظفي القطاع 
النفطي ولفت الى ان النقابة س����تتخذ كل االجراءات القانونية 

والدستورية الستعادة هذا احلق املشروع.
وعبر عن بالغ اس����تيائه لوقوف بعض املسؤولني وراء هذا 
القرار املجحف، مؤكدا انه س����يعلن عن اسمائهم في تصريحات 
الحقة ليتم كشف مخططاتهم امام الرأي العام النهم السبب وراء 
مح����اوالت االنتقاص الدائم من حقوق وموظفي القطاع النفطي 
في مقابل زيادة بدالتهم ومخصصاتهم هم واحملس����وبني عليهم 

من اصحاب احلظوة واحملسوبية.
وتابع الهاجري قائ����ال: ال يصح ان تصدر تلك القرارات غير 
املس����ؤولة في وقت ننتظر فيه بناء مستشفى االحمدي اجلديد 
الذي سيخدم اآلالف من موظفي القطاع النفطي واسرهم ولفت 
الى ان املوظف في الوقت احلالي هو نفسه املتقاعد في املستقبل 
وعينه دائما على تعامل الشركة مع املتقاعدين ومدى ما تقدمه 
من خدمات له بعد فناء زهرة ش����بابه في العمل في هذا القطاع 

والشريان الرئيسي في الكويت.

محمد الهاجري

تجمع المعلمين »البدون«: مستعدون للتدريس مجانًا
محمد هالل الخالدي

أعلن جتمع حملة الشهادات اجلامعية من املعلمني »الكويتيني البدون« 
عن استعدادهم للتدريس باملجان ومن دون مقابل من واقع تقدمي الواجب 
الوطني للكويت من قبل أبنائها الكويتيني البدون خصوصا في مثل هذه 
األوقات الراهنة والصعبة من أجل تعويض النقص احلاصل في املدارس 
بوزارة التربية للمراحل الدراسية التي تعاني نقصا عبر تعاقدات املعلمني 
الوافدين خصوصا من بعض املعلمني املصريني اثر األحداث السياسية 
األخي����رة في جمهورية مصر. وقال التجم����ع في بيان صحافي انه على 
اس����تعداد تام ألن يتولى املعلمون واملعلم����ات من جميع التخصصات 
املطلوبة القيام مبه����ام التدريس في املدارس احلكومية في حال منحت 
وزارة التربي����ة ممثلة في وزيرتها الفاضل����ة د.موضي احلمود الضوء 
األخض����ر لهم، خصوصا وهي تعلم وتعرف جيدا أبناءها من هذه الفئة 

الذين الزمتهم أثناء قيادتها للمناصب اجلامعية في جميع التخصصات 
الت����ي حتتاجها اجلهات احلكومية وباألخص املعلمني بش����تى مجاالتها 
وتخصصاتها جلميع املراحل الدراسية وان عددا منهم بالفعل قد اجتاز 
االختب����ار الوظيفي مؤخرا الذي تفرضه ادارة التوجيه الفني في وزارة 
التربية، اال ان تعيينهم لدى وزارة التربية تعطل ألسباب غير معلومة. 
وأش����ار التجمع الى ان املعلمني واملعلمات من فئة الكويتيني البدون من 
خريجي اجلامعات والكليات الكويتية سواء حكومية أو خاصة أبرزها 
اجلامعة العربية املفتوحة وكلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية 
األساسية، فضال عن املعلمني الذين درسوا في جامعات دول عربية أخرى 
كلهم يحملون تخصص����ات املعلمني التي تتركز في اللغتني اإلجنليزية 
والعربية، واملواد االجتماعية والرياضيات، فضال عن مادة احلاسب اآللي، 

حيث أعلنوا عن استعدادهم خلدمة الوطن من أي موقع كان.

د.مبارك البرازي

أحمد العجمي

بدر العازمي

البرازي: العاملون في »اإلعالم« ال يستحقون
التسويف الحكومي إلقرار كادرهم 

»نقابة اإلطفاء« تسأل الزبن عن السند القانوني
لتطبيق نظام بصمة الدوام على رجال اإلطفاء

نقابات القطاع الحكومي تستغرب تجاهل
ديوان الخدمة لمطالب العاملين بوزارات الدولة

بشرى شعبان
قال رئيس احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي 
ب����در العازمي: اننا نتعجب م����ن ذلك التجاهل وتلك 
الالمباالة جتاه مطالب العاملني بوزارات الدولة من 
الذين حرموا على نحو ال نظير له من الكوادر واملزايا 
املالية، وعلى الرغم من استحقاقهم ووضوح شرعية 
مطالبهم والتي ال يختلف عليها اثنان في انهم اصحاب 
حق ويستند هذا احلق على القوانني واألدلة القانونية 
التي تثبت وبالدليل القاطع انهم مس����تحقون لتلك 
املزايا املالية والكوادر وانهم ظلموا على نحو صارخ 
بحرمانهم من تلك املزايا املالية في حني منحت لغيرهم 
من موظفي الدولة ممن تتشابه طبيعة عملهم مع ما 

يقومون به من أعمال.
وأضاف العازمي في تصري����ح صحافي: اننا قد 

خاطبنا ديوان ومجلس اخلدمة املدنية مرات عديدة 
على أمل ان يستجاب ملطالب العاملني بوزارات الدولة، 
وأوضحنا لهم مبا ال يقبل مجاال للشك انهم مستحقون 
لتلك الب����دالت والعالوات والكوادر، وزودنا الديوان 
باملذكرات القانونية الش����املة الت����ي دعمت بجميع 
األس����انيد القانونية التي تؤكد حقوقهم املشروعة، 
كما اننا خاطبنا املس����ؤولني على أمل ان تكون هناك 
استجابة ملطالب أبنائنا الذين أهدرت حقوقهم بشكل 
سافر، ولكن لألس����ف كان هناك نوع من االستهانة 
بتلك املطالب ولم يكلف الديوان نفس����ه عناء بحث 
تلك املطالب الواضحة املشروعة والتي ال حتتاج منهم 
س����وى إقرارها، إال انهم قد تغافلوا عن مطالب أبناء 
الوطن الذين يعملون ب����كل جد وإخالص في خدمة 

هذا الوطن احلبيب.

طال���ب رئي�����س نقاب�����ة 
العامل���ني ف���ي وزارة اإلعالم 
د.مب��ارك البرازي سمو رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
املدنية الشيخ ناصر  اخلدمة 
احملمد ونائب رئي��س مجلس 
الوزراء ووزي�����ر اخلارجية 
رئي���س مجل�����س اخلدم��ة 
الش���ي��خ  املدني��ة بالتكليف 
د.محم���د الصب�����اح ووزير 
النفط ووزير اإلعالم الشي��خ 
احم���د العبدالل�����ه باق�����رار 
ك��ادر اإلعالميني املنظور منذ 
سن��وات أمام مجلس اخلدمة 
املدني��ة، مؤكدا ان العاملني في 
»اإلعالم« ال يستحقون الالمباالة 
التي  والتس���ويف واملماطلة 

سأل رئيس مجلس ادارة نقابة 
العامة لالطفاء  العاملني باالدارة 
العجم����ي، رئيس اخلدمة  احمد 
املدنية عبدالعزيز الزبن عن السند 
القانوني الذي على اساسه يطبق 
نظام بصمة ال����دوام على رجال 
االطفاء ومن الواضح انه ال يوجد 
اي سند قانوني حيث اننا خاطبنا 
ديوان اخلدم����ة بهذا اخلصوص 
بتاريخ 2010/8/4 ثم كررنا االمر 
بتاريخ 2011/2/2 ولم يصلنا اي 
رد حتى تاريخه وقد فوجئنا بان 
الزبن خاطب االدارة العامة لالطفاء 
يسأل عن السند القانوني بشأن 
تطبيق نظام البصمة على رجال 
االطفاء ومن املفترض ان اخلدمة 
املدني����ة هي التي تصدر القوانني 

بهذا اخلصوص.
وقال العجم����ي: هل يعقل ان 
ترس����ل اخلدم����ة املدنية تس����أل 
جه����ة حكومية ع����ن قوانني هي 

تتعام���ل بها احلكومة مع هذا 
املل���ف املهم واحليوي جلميع 

العاملني في وزارة اإلعالم.

الت����ي أصدرتها وه����ي من كامل 
اختصاصاتها ويفترض على من 
يسن قانونا ان يتابعه ويكون على 
علم به ويقوم بالتأكد من تطبيقه 

بالشكل السليم.
وتساءل العجمي: كيف يعفى 
موظف����و الدول����ة املدني����ون في 

واس���تغرب د.البرازي في 
تصريح صحافي من الصمت 
احلكومي إزاء املطالبات املتكررة 
إلقرار كادر اإلعالم، مؤكدا ان 
النقاب���ة وعدت م���ن أكثر من 
مسؤول حكومي بإقرار الكادر 
لكن لألسف لم يقر مع البدالت 
الت���ي أقرت في ش���هر ابريل 
املاضي، لتؤكد احلكومة بذلك 
ان العاملني ف���ي اإلعالم آخر 

اهتمامها.
وأكد د.الب���رازي ان نقابة 
العامل���ني في اإلع���الم كانت 
ومازال��ت ج���ادة في مطلبها 
بإقرار ال���كادر وأنها لن تقبل 
ان تضي���ع حق���وق العاملني 
التخبط  في »اإلعالم« بسبب 

بعض الوزارات واملؤسسات مثل 
وزارة االش����غال والبلدي����ة فقط 
النهم يقوم����ون بعمل ضبطيات 
او عملهم بنظام النوبات وللعلم 
جميعهم يعلم متى سيخرج ومتى 
سيعود الى بيته وابنائه ويكون 
عملهم بخطة موضوعة مسبقا مع 
احترامنا الكامل لهم وللدور الذي 
يقومون به في خدمة وطنهم، ثم 
يكبل به����ذا النظام رجال االطفاء 
الذين يواجهون املخاطر كل يوم 
ويواجهون املوت من اجل حماية 
االرواح واملمتلكات العامة واخلاصة 
وال يعلم احد ايا كان متى سيطلبون 
لتلبية عملهم وال في اي مكان وال 
طبيعة العمل الذي سيواجهونه 
بل الشيء الوحيد املعلوم لديهم 
أنهم مستعدون ملواجهة املخاطر 
في اي وقت خدمة لوطنهم الغالي 
الكوي����ت. وقال العجمي ان حالة 
التذمر بني رجال االطفاء من جراء 

احلكومي في إق���رار البدالت، 
مشيرا إلى ان احلكومة قامت 
بزي�����ادة بع�����ض اجله��ات 
أكثر من م�����رة بينما أهملت 
متعمدة جه���ات أخرى وكأن 
العاملني في ه���ذه اجلهات ال 
الوطن وليست  ينتمون لهذا 
لهم نفس احلقوق كما عليهم 

نفس الواجبات
وشدد د.البرازي على ضرورة 
التعجيل احلكومي بإقرار كادر 
اإلعالم ليتواك���ب مع األعياد 
الوطنية التي يبذل العاملون 
في »اإلع���الم« جهودا حثيثة 
إلبرازها إعالميا بشكل يليق 
مبثل هذه املناسبات العزيزة 

على قلب كل مواطن.

تطبيق نظام البصمة املجحف في 
حقهم وصلت الى درجة الغليان 
ونحن بدورنا نتمنى اال يصل االمر 
بنا الى ان نلجأ الس����اليب اخرى 
مثل االضراب����ات املنظمة التي ال 
تضر مصالح املواطنني وال تضر 
كف����اءة العمل في جه����از االطفاء 
احليوي واحلس����اس مع التأكيد 
على اننا ال نحب����ذ ان نصل الى 
هذه الدرجة م����ن اليأس التي قد 
تدفعنا للقيام مبثل هذه االضرابات 
الت����ي ال نريد الوصول  املنظمة 
اليها. وطالب العجمي وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان باستخدام صالحياته 
بصفته الوزير املسؤول واصدار 
قرار فوري ينصف رجال االطفاء 
ويعيد لهم حقه����م ويرفع الظلم 
عنه����م برفع البصمة عنهم حيث 
انهم يقدمون الغالي والنفيس من 

اجل وطنهم.

ال نقبل أن نكون ضحية التخبط في إقرار البدالت 

الهاجري: منع عالج والدي متقاعدي 
القطاع النفطي بمستشفى النفط قرار جائر


