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البسيس دعا موظفي »األشغال« 

إلى حضور االعتصام غدًا

أكد أن القطاع أصبح في حالة يرثى لها 

الناصر: تأخر إعالن القيادات النفطية 
تسبب في فقدان الثقة بين الجميع

تقيم لقاء مفتوحًا األربعاء لمشاركة أهل الميدان في حملتها الميدانية واإلعالمية

»المعلمين« : ضرورة إيصال الصورة 
الواضحة إلقرار الكادر في جلسة 5 أبريل

وجهت جمعية املعلمني الكويتية 
التربوي  املي����دان  الدعوة أله����ل 
الغاية  للمس����اهمة في حتقي����ق 
املرجوة في إقرار قانونها اجلديد 
الذي يشتمل على تعديالت جوهرية 
في البدالت واملكافآت التشجيعية 
واإلش����رافية، وما يتعلق مبكافأة 
املؤهالت العلمية واالس����تحقاق، 
والذي خصص ملناقشته وإقراره 
من قبل مجلس األمة يوم اخلامس 
من ابري����ل املقبل، فيما أكدت أنها 
س����تكثف بش����كل كبير حمالتها 
امليدانية واإلعالمية وتسخير كل 
إمكاناتها وطاقاتها من أجل إيصال 
الصورة الواضحة جلميع أعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وكل األطراف املعنية بشكل خاص، 
حول أهمية وض����رورة إقرار هذا 
القانون الذي من ش����أنه إنصاف 
أهل امليدان، وس����يكون له تأثيره 
وانعكاساته اإليجابية على املسيرة 
التربوية بشكل عام وعلى االستقرار 
امليدان وتشجيع  النفس����ي ألهل 
الكوادر الوطنية للعمل في مجال 
التعليم.ددوذك����رت اجلمعية في 
بيان لها أن الدعوة مفتوحة جلميع 
أعضاء املعلمني واملعلمات واإلدارات 

املفتوح  اللقاء  املدرسية حلضور 
الذي س����تقيمه في مقرها الساعة 
اخلامسة من مساء يوم األربعاء 
املقب����ل الذي من خالله س����تتاح 
الفرصة لهم للمشاركة التطوعية في 
احلملة امليدانية واإلعالمية من خالل 
فرق العمل التي س����يتم تشكيلها 
لهذا الغرض فيما ستقيم اجلمعية 
ندوتني جماهيريتني إحداهما في 
مقرها مبحافظة األحمدي وأخرى 
في محافظة اجلهراء ومبش����اركة 
أكبر عدد من النواب للمش����اركة 
فيهما، إلى جان����ب حرصها على 

تعزيز مجاالت تواصلها مع كافة 
األعضاء عبر احلمل����ة اإلعالمية 
املوسعة وعبر شبكات اإلنترنت 
والتواصل االجتماعي وعبر وسائل 

الصحافة واإلعالم.
وأضافت اجلمعية في بيانها أن 
جلسة 5 ابريل ستكون تاريخية 
ملناقشة قانونها لتعديالت الكادر، 
وقد ج����اءت هذه اجللس����ة ثمرة 
جلهود حثيث����ة بذلت من مجلس 
الس����ابق برئاسة  إدارة اجلمعية 
عايض الس����هلي الرئيس السابق 
للجمعية، واس����تكملت مباشرة 

بجهود من مجلس اإلدارة احلالي 
برئاسة متعب العتيبي، وللتأكيد 
على أن قضية الكادر ستكون من 
أولوي����ات اهتمام املجلس احلالي 
األمر الذي بادر به املجلس وبشكل 
عاجل إلى تش����كيل جلنة للكادر 
من أعضائ����ه، فكثفت على الفور 
جهودها من خالل التواصل املباشر 
مع رئيس اللجنة التعليمية النائب 
د.جمعان احلرب����ش ومع رئيس 
اللجنة التشريعية النائب حسني 
احلريتي، وما صاح����ب ذلك من 
سلسلة لقاءات مباشرة والتنسيق 
م����ع اللجنتني وجمي����ع األطراف 
املعنية لبلورة حترك فعلي، من أجل 
أن توضع مطالب اجلمعية حول 
الكادر موضوع االهتمام وسرعة 
اإلقرار في ظ����ل الظروف احلالية 
البالد من مستجدات  وما تشهده 
إيجابية في إقرار الزيادات والكوادر 
الش����رائح  الوظيفية للعديد من 
املهنية، في الوقت الذي يتطلب فيه 
أن يكون للمعلمني واملعلمات، وهم 
أصحاب رسالة سامية ويتحملون 
املسؤوليات اجلسيمة، حقهم الكامل 
في املساواة واإلنصاف، وفي منحهم 

ما يستحقونه.

نقابة العاملين في »اإلطفاء«:
الروضان بابه مغلق في وجهنا

 بشرى شعبان
دعا رئي���س مجلس نقابة العاملني بوزارة االش���غال ونائب 
رئيس االحتاد العربي للبناء واألخش���اب عامر البسيس جميع 
موظفي األشغال الى ضرورة احلضور غدا الساعة 6 مساء مبقر 
االحتاد احلكوم���ي لالعتصام وذلك بناء عل���ى املؤمتر الطارئ 
السابق ألعضاء مؤمتر احتاد القطاع احلكومي الذي قرر انه في 
حالة عدم استجابة ديوان اخلدمة املدنية ومجلس اخلدمة املدنية 
لتنفيذ مطالب هذه النقابات فسيتم االعتصام في اليوم والتاريخ 
واملكان احملدد س���الفا.وأكد البسيس ان مطالبات نقابة األشغال 
العامة لم يتم تنفيذ أي منها حتى اآلن بالرغم من مخاطبة ديوان 
اخلدمة املدنية اكثر من مرة على مدار اكثر من اربع سنوات سابقة 
مما تس���بب عنه احتقان في نفوس هؤالء املوظفني وتتمثل هذه 

املطالبات في النحو التالي:
� اقرار كادر مالي )ميزة مالية( ملوظفي الدعم االداري.

� اقرار ميزة مالية )بدل ضوضاء � بدل تلوث( للموظفني العاملني 
بجميع احملطات التابعة للوزارة وادارة النقل وامليكانيك.

� اقرار مزايا مالية ملوظفي النجارة والديكور اسوة بزمالئهم 
احلاصل���ني عل���ى تخصص���ات )كهرب���اء وميكاني���ك � مدني � 

تبريد..(.
� تعديل العالوة التشجيعية )بدل مناطق نائية( التي تصرف 
منذ اكثر من )35 عاما( مبقدار )30 دينارا( لتصبح القيمة تتناسب 

مع احلالة االقتصادية واملعيشية احلالية.
� ايقاف االستقطاعات التي تخصم من رواتب املوظفني الفنيني 
والتي مت اقرارها مبوجب ق���رار مجلس الوزراء رقم 2005/698 
بتاريخ 2005/7/2 بشأن منح املوظفني الكويتيني العاملني في القطاع 

احلكومي مكافأة شهرية مببلغ 50 دينارا كزيادة في املرتبات.
� زي���ادة املكاف���أة الش���هرية للموظفني االداري���ني والفنيني 

الوافدين.
� اقرار مزايا مالية لشاغلي الوظائف االشرافية.

� اقرار مزايا مالية للفنيني ومساعدي املهندسني اسوة مبا مت 
لزمالئهم املهندسني.

صرف ب���دل نقدي لرصيد االجارات الدورية أس���وة مبا يتم 
لزمالئهم في بعض اجلهات األخرى.

� ممث���ل من االحتاد احلكومي عن احتاد النقابات له مقر دائم 
بديوان اخلدمة املدنية يكون حلقة الوصل بينهما.

أبدى نائب رئيس احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
جاسم الناصر استغرابه التأخر 
في تعي����ني القيادات في القطاع 
النفطي الذي أّثر سلبا على سير 
العمل في هذا املرفق احلساس 
الذي يحتاج إلى االستقرار في ظل 

الظروف االقتصادية احلالية.
وق����ال الناص����ر ان القطاع 
النفطي أصبح في حال يرثى له 
وان التأخر في تسكني الوظائف 
القيادية تسبب في فقدان الثقة 
بني اجلميع وان آثاره السلبية 
بات����ت واضحة عل����ى القيادات 

الوسطى التي باتت تتذمر من التأخير غير املبرر فضال عن الغالبية 
القرارات اإلداري����ة أصبحت مجمدة ولم يبت فيها نظرا لعدم اتضاح 

الرؤية واالستقرار اإلداري.
وتس����اءل الناصر عن أس����باب هذا التأخير في تسكني الوظائف 
القيادية الذي استمر لعدة أش����هر، مبينا ان املرحلة احلالية للقطاع 
النفطي مرحلة حرجة وتتطلب منا التعامل معها بحكمة في ظل الوضع 
الراهن للمنطقة العربي����ة والطلب املتزايد على النفط والذي يحتاج 
منا الى أن نتواكب مع هذه املتغيرات واستغالل هذا الوضع لصاحلنا 

مبا يحقق االستقرار واالستفادة لقطاعنا النفطي.
وطالب الناصر س����مو رئيس مجلس ال����وزراء بضرورة التدخل 
حلسم تعيني القيادات النفطية الذي تأخر أكثر مما يجب، محذرا في 
الوقت نفس����ه من مغبة إخضاع التعيينات إلى األهواء والتصفيات 
السياس����ية، وأن القطاع النفطي ينأى عن املش����هد السياس����ي العام 

حلساسيته وأهميته.
وختم الناص����ر تصريحه بأن هذا املرفق عانى من التجاهل كثيرا 
وعلى مجلس الوزراء أن يب����ت في تعيني القيادات النفطية لتحريك 

الدماء في هذا املرفق الذي ترتكز عليه اقتصادات الكويت.

تساءل رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني باالدارة العامة لالطفاء 
احم���د العجمي: ملاذا يغلق وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
روض���ان الروضان بابه في وجه نقاب���ة العاملني باالدارة العامة 
لالطفاء ولم يقم مبقابلة مجلس ادارتها وال مرة واحدة منذ توليه 
مسؤولية الوزارة رغم الوعود املتكررة بتحديد موعد ملقابلته، مع 
علمنا الكامل انه شخص شجاع وصاحب قرار دائما ونحن ال نعلم 

ملاذا يسمع لطرف واحد فقط وهي االدارة العامة لالطفاء؟
وطالب العجمي الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
سرعة التحرك من اجل حل جميع مشاكل رجال االطفاء والقضاء 
على معاناتهم حت���ى يتمكنوا من القيام مبس���ؤوليتهم اخلطرة 
على الوجه االكمل، وال يخفى على احد الدور الذي يقوم به رجال 
االطفاء والتضحيات التي يقدمونها كل يوم من اجل حماية االرواح 

واملمتلكات.
وقال العجمي: يفترض بوزير الدولة اجللوس معنا واالستماع 
الى مشاكل ومعاناة رجال االطفاء، حيث انه الوزير املختص بشؤون 
االدارة العامة لالطفاء ومنوط به اتخاذ القرارات التي تنصف رجال 
االطفاء في جميع االمور التي تهمهم وتشغل بالهم، حيث ال يجوز 
بأي حال من االحوال تهميش دور النقابة ملا لدورها القانوني في 

الدفاع عن حقوق ومكتسبات رجال االطفاء.
وقال العجمي: لقد ارسلنا للوزير كتبا رسمية بجميع مطالبنا 
العادلة وذكرنا فيها جميع مش���اكل رجال االطفاء ومعاناتهم ولم 
يحرك الوزير س���اكنا ولم يتم النظر اليه���ا او البت فيها او الرد 

علينا بشأنها.

متعب العتيبي عايض السهلي

أحمد العنزيإبراهيم الغامن

أكد أن الغانم يساند الكادر الذي قدمته 

رئيس نقابة الجمارك لـ»الخدمة المدنية«: إقرار الكادر أو اإلضراب الشامل

ح����ذر رئيس نقاب����ة العاملني 
ب����اإلدارة العامة للجم����ارك احمد 
العنزي كال م����ن مجلس اخلدمة 
املدني����ة وديوان اخلدم����ة املدنية 
من ع����دم إق����رار كادر للجمارك، 
مؤكدا على وجوب تكاتف اجلميع 
ملكافحة الفساد واجتثاث جذوره 
على اختالف مواقعه، واعتبار ذلك 
أولوية وطنية وركيزة أساس����ية 

لتحقيق اإلصالح والتنمية.
وق����ال العن����زي ان إقرار كادر 
ملوظف����ي اجلم����ارك كان واليزال 
خي����ارا أساس����يا للنقاب����ة »ولن 
نتنازل عنه ولن نس����مح بسلب 
حقوقنا«، مؤك����دا ان هذا األمر لم 
يأت اعتباطا، وإمنا أتى بعد دراسات 
واقعية وبصورة متأنية، تقديرا 
وتعظيما لدور موظفي اجلمارك 
وتضحياته����م باعتباره����م خط 
احلماي����ة األول للمجتمع من آفة 
املخدرات، وم����ورد الدخل الثاني 
بع����د النفط في دعم ميزانية املال 
العام.وأضاف العنزي ان مجلس 
اإلدارة ض����اق ذرع����ا بالالمباالة 
وتهميش ه����ذا املطلب من ديوان 
اخلدمة ومجلس اخلدمة املدنية، 
وإبقاء املطالبات حبيسة األدراج 
يعلوها الغبار واألتربة دون اهتمام 

أو مسؤولية، باالضافة الى ان وزير 
املالية وهو عضو في مجلس اخلدمة 
املدنية، يشارك الديوان واملجلس 
باملسؤولية ألن وزير املالية لم يبال 
مبطالب اجلمارك ولم يأخذ بآراء 
أسالفه السابقني، الذين أكدوا أهمية 
دور موظفي اجلمارك وما يقدمونه 
م����ن تضحي����ات وجهود.وأثنى 
العنزي عل����ى دور إبراهيم الغامن 
مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
لتفهمه ملطلب النقابة بإقرار كادر 
ملوظف����ي اجلمارك، واس����تعداده 
ملس����اندة النقابة ودعمها في هذا 
املطلب الع����ادل، وأضاف العنزي 
ان مجلس اخلدمة املدنية وديوان 
اخلدمة املدنية لديهما »تناقضات 
غريبة وعجيبة«، فمن جهة مييز 
ديوان اخلدمة املدنية بكتابه رقم 210 
لسنة 2009 موظفي اإلدارة العامة 
للجمارك بأنهم ال نظير ألعمالهم 
في اجله����ات احلكومية، بينما من 
ناحية اخرى ال مينحهم اي ميزات 

فأين التمييز إذن؟
وأكد العنزي ان مجلس اخلدمة 
املدنية وديوان اخلدمة املدنية قد 
تسببا عمدا باإلحباط الذي يعيشه 
موظفو اجلمارك بسبب غياب القرار 
املناسب في هذه اجلهات في موضوع 

الكوادر وان قراراتهم تصدر بدون 
دراسات أو وفق خطط منهجية وإمنا 
تصدر بطريقة عشوائية وانتقائية 
ومحاب����اة، كما حصل ف����ي إقرار 
كوادر جلهات محددة دون غيرها 
وبطريقة احملسوبية والواسطة، 
وكذلك املوافقة على صرف بدالت 
جلهات يعمل موظفوها بنفس مواقع 
موظفي اجلمارك.وأوضح العنزي 
الضرورات والدوافع التي تقف وراء 
طلب إقرار كادر ملوظفي اجلمارك 
واعتباره مطلبا اساسيا تبنى عليه 
سائر احلقوق واالمتيازات، وأهمها 
االعت����راف بدور موظفي اجلمارك 
في حتقي����ق أمن الوطن واملواطن 
باعتبارهم السور األول وخط الدفاع 
الواق����ي وبوابة حماية الوطن من 
أخطر األنشطة اإلجرامية من آفة 

املخدرات، باالضافة الى ما تساهم 
به وما توفره من مس����اهمات في 
االقتصاد الوطني وامليزانية العامة 
للدولة واملال العام، كذلك ال نغفل 
ما شهدته الس����نوات األخيرة من 
حتول في السياسات العامة لإلنفاق 
احلكومي وزيادة االس����تحقاقات 
الوظيفية لبعض الوظائف املهمة، 
تقديرا لدورها الفاعل واحلساس 

في خدمة الوطن واملواطن.
الواقع  وأكد العنزي ان الظلم 
على موظفي اجلمارك لتدني رواتبهم 
مقارنة مع جهودهم وعطائهم، أدى 
الى إحباط عزميتهم، وتس����اءل: 
ملصلحة من تدني الرواتب؟ ومن 
املستفيد؟ وأضاف انه لم يعد هناك 
صبر وان مجلس اإلدارة لن يقبل 
بتاتا اي تسويف او مماطلة بشأن 

إقرار كادر ملوظفي اجلمارك، مؤكدا 
ضرورة دعم جميع موظفي اإلدارة 
العامة للجمارك ملجلس اإلدارة في 
اخلطوات التي سيتخذها، واحلضور 
واملشاركة في اخلطوة التصعيدية 
األولى عبر االعتصام الذي سيكون 
يوم االثنني املقبل 2011/3/14 الساعة 
السادسة مس����اء مبقر النقابة، اذ 
الترتيب له والتنسيق بشأنه  مت 
مع احتاد نقابات العاملني بالقطاع 
احلكومي ومبشاركة العاملني في 
جميع اجلهات احلكومية لتوصيل 
صوتهم للجهات املسؤولة بالدولة، 
وح����ذر العنزي اجلهات املختصة 
من التهاون في إقرار كادر موظفي 
اجلم����ارك، وفي حال عدم حتقيق 
ذلك سيكون دافعا للجوء الى حقنا 

األصيل وهو اإلضراب.

جاسم الناصر

نقابة الجمارك تعلن عن قيامها برحلة عمرة 
صرح أمني صندوق نقاب��ة العاملني باالدارة العامة 
للجمارك ورئيس اللجن��ة االعالمية والثقافية وعضو 
اللجنة االجتماعية الزميل نايف الرشيدي بأن مجلس 
ادارة النقابة ونظرا للتضحيات اجلسيمة واجلهود التي 
يبذله االخ��وة موظفو اجلمارك باعتبارهم خط الدفاع 
االول حلماي��ة الوطن واملواطنني من أخطر االنش��طة 
االجرامي��ة، وكذلك ما يقدمونه م��ن مورد في ميزانية 
الدولة، فهم الذين يقدمون الدخل بعد النفط في ميزانية 
الدول��ة باالضافة الى ما تقدمه أس��ر هؤالء الزمالء من 
تضحية براحتهم وما يعانونه من الوحدة لوجود االخوة 
املوظف��ني على رأس عملهم ملدة يوم��ني وتزيد أحيانا 
لتأمني حركة املس��افرين وتعزيز حماية األمن الوطني 
وانطالقا من حرصه على مصالح االخوة أعضاء اجلمعية 
وتيسير أمورهم وأمور أسرهم، وجريا على عادته فقد 

قام مجل��س ادارة النقابة بتوفير تذاكر دخول املرافق 
الترويحي��ة، بحيث يتم توزيعه��ا على االخوة أعضاء 

اجلمعية العمومية بأسعار رمزية زهيدة.
وأضاف الرشيدي ان مجلس ادارة النقابة قرر القيام 
بإذن اهلل برحلة عمرة الى االراضي املقدسة لالخوة أعضاء 
اجلمعية العمومية خالل الفترة من 7  الى 9 ابريل وانه 
يدعو الراغبني في املشاركة وأداء رحلة العمرة احلضور 
الى مقر النقابة لتسجيل أسمائهم، وان التسجيل مفتوح 

حتى يوم اخلميس 17 اجلاري.
وأكد نايف الرشيدي ان طموحات مجلس االدارة ال 
تقف عند حد، فهو دائما يسعى جاهدا لتحقيق املطالب 
العادلة ملوظفي اجلمارك ومجل��س ادارة النقابة دائما 
يرحب مبقترحات وآراء االخوة أعضاء اجلمعية العمومية، 

فبآرائهم ومقترحاتهم نستمد أداءنا ويستمر العطاء.

مقترح جدول رواتب الكادر لنقابة العاملين باإلدارة العامة للجمارك
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جدد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني في القطاع 
النفطي اخلاص سالم العجمي الطلب الى رئيس 
املجلس االعلى للبترول سمو رئيس مجلس الوزراء 
والرئيس التنفيذي ملؤسس���ة البترول الكويتية 
التدخل وحل مش���اكل العاملني الكويتيني في هذا 
القطاع احليوي والذين يخففون من االعباء امللقاة 
على الدولة، مش���يرا الى مزيد من الشكاوى التي 
تتلقاه���ا النقابة من اعضائها والذين يعملون في 
شركات متعاقدة مع مؤسسة البترول وشركاتها 
ومنها استمرار عمليات انهاء اخلدمات التعسفي 

ملجرد العالقة مع النقابة.
وقال رئيس النقابة انه ورغم تقدمي هذه الشكاوى 
غير مرة الى املعنيني بشركة نفط الكويت، اال ان 
املعنيني فيها مستمرون في جتاهل هذه الشكاوى 
وانهاء خدمات بعض م���ن الكويتيني فيها، داعيا 
الى ضرورة تشكيل جلنة حتقيق حيادية في هذه 
الشكاوى من قبل مؤسسة البترول ورحيل رئيس 

شركة نفط الكويت الستمراره في 
نصر الظلم الواقع على الكويتيني 

في الشركات اخلاصة.
واكد ان النقابة تلقت مزيدا 
من الشكاوى حول ممارسات 
املعنيني في شركة نفط الكويت 
بحق العامل���ني الكويتيني في 
الشركات املتعاقدة معها، مؤكدا 
اس���تمرار تفني���ش مزيد من 
العمالة ولدى النقابة اسماؤهم، 
ووجود ممارسات غير مسؤولة 
من عاملني ببعض املواقع جتاه 
العمالة الكويتية ومنها مواقع 
احلف���ر والذين وصلت االمور 

لديهم بالتستر على بعض الوافدين العرب الذين 
قاموا بشتم الكويت، بل وتهديد العمالة الوطنية 
بع���دم الرغبة فيها في حال توجهها الى النقابة 

لتقدمي شكاوى.
وخلص العجمي الى القول: اننا 
نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء 
وقف هذا العبث الذي متارس���ه 
ادارة شركة نفط الكويت ممثلة 
في رئيس���ها الذي بات تغييره 
ض���رورة ملحة دعم���ا للعمالة 
الوطنية التي وصل تهديدها الى 
مرحلة تهديد رئيس النقابة من 
قبل بعض قيادات ش���ركة نفط 
الكويت الذين يتناسون انه ميثل 
نحو 5000 كويتي يعملون في 
القط���اع النفطي اخلاص الداعم 
واملس���اند لهم وان متثيله لهم 
نابع من قوانني وانظم���ة محلية وعاملية مصدق 
ومعترف به���ا من قبل حكومة الكويت، داعيا الى 
حمايته وزمالئه وفقا التفاقية 98 واملصادق عليها 

من الكويت باملرس���وم بالقانون رقم 234 لس���نة 
2004 وال���ذي ينص على »يج���ب توفير احلماية 
الكافية للنقابيني ضد اعمال يقصد منها احلد من 

حريتهم النقابية«.
وجدد العجمي رفضه الستمرار جتاهل شكاوى 
النقابة ازاء التعس���ف الذي تتع���رض له العمالة 
الوطنية في القطاع النفطي اخلاص والذي وصل 
الى حد املساس بكراماتهم وتهديد النقابيني بانهاء 
خدماتهم وقط���ع ارزاقهم، وان النقابة ومن خالل 
احتاد عمال الكويت بصدد اتخاذ اجراءات قانونية 
ف���ي الدفاع عن عمالتها، وه���ي على ثقة تامة بان 
سمو رئيس الوزراء لن يتوانى في الذود عن ابنائه 
الكويتيني العاملني في القطاع النفطي اخلاص في 
ظل توجهات احلكومة خللق مزيد من املس���احات 
وتشجيع الكويتيني على االنخراط في العمل اخلاص 
وتخفي���ف االعباء عن احلكوم���ة في مجال العمل 

احلكومي وارتفاع نسب العمالة الكويتية فيه.

سالم العجمي

أكد أن شركة الحكومة مستمرة في »تفنيش« الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص

العجمي: نقابة »القطاع النفطي« ترفض التعّسف
ضد العمالة الوطنية ولدينا أسماء َمْن ُأنهيت خدماتهم


