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السكوني: نشكر المسؤولين على تجاوبهم
وإقرار مطالب ومزايا العاملين في »الموانئ«

اعتصام للعاملين بـ»الشؤون« أمام مكتب الوزير
بشرى شعبان

ناشد نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بوزارة الشؤون يحيى 
الدوس����ري املوظفني ورؤساء األقسام واملراقبني احلضور غدا في متام 
الساعة احلادية عش����رة صباحا أمام مكتب وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس����ي من أجل إيصال رسالة مهمة وحيوية حول 
الرغبة األكيدة في تنفيذ قرار س����مو رئيس مجلس الوزراء باحالة من 
امتوا ثالث����ني عاما باخلدمة الى التقاعد وذلك من اجل إفس����اح املجال 
للوجوه الش����ابة وضخ دماء جديدة حيث يوجد جمود وظيفي وعلما 
بأنه سيتم إحالة أي مدير إلى التقاعد منذ عام 2002 ما أدى الى تسرب 
اليأس واإلحباط إلى هؤالء الش����باب الذين يحملون الشهادات العليا 
وكلهم حيوية وأمل في خدمة بلدنا العزيز الكويت. وقال الدوسري ان 
مجلس إدارة النقابة قام مبناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا 
الشأن عدة مرات وطالبت النقابة سموه بتفعيل هذا القرار ملا له من فائدة 
على سير العمل وجتديد الدماء الشابة وعليه فاننا نناشد مرة أخرى 

بضرورة احلضور غدا لالعتصام وذلك للمصلحة العامة للجميع.

قام رئيس نقابة العاملني مبؤسسة املوانئ الكويتية علي السكوني 
بتقدمي وافر الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وإلى وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، وأثنى على وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير املواصالت وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة � رئيس مجلس ادارة مؤسسة املوانئ الكويتية 
د.محمد البصيري وذلك لس����رعة االستجابة ملناقشة طلبات النقابة من 
مزايا وبدالت للعاملني باملؤسسة وهي: شمول الدرجات جلميع املوظفني 
بدال من 30%، توفير عدد 200 عقد وذلك للراغبني في االنتقال من نظام 
الدرجات الى عقود، راتب شهرين شاملني، البدالت املوجودة في اخلدمة 
املدنية )بدل ايجار � بدل طابع هندس����ي � بدل قانوني � بدل احملاسبة � 

بدل الكمبيوتر � بدل االحصاء(، وميزة التقاعد.

اتحاد »الحكومي« يحشد موظفيه العتصام اليوم
العازمي لـ »األنباء«: لن نعود إلى الوراء في مطالبنا

سعد العازمي

د.مبارك البرازيمحمد احلربي

عوض شقير د.فواز الديحاني

وزيرة التربي����ة د.موضي احلمود 
بالقي����ام مبس����ؤولياتها بالضغط 
على املسؤولني إلقرار هذه املطالبة 
النقابة ستذهب  املش����روعة، وان 
الى ابعد مدى بعد ان نفدت س����بل 
احلوار اجلماعي، واعتبر احلربي ان 
اهمال مطالب العاملني اشاع اليأس 
الوظائف  واالحباط بينهم وجعل 
احليوية في وزارة التربية طاردة 
للكثيرين الذين باتوا يبحثون عن 
جهات اخ����رى مت اقرار مزايا مالية 
للعاملني فيها ف����ي الوقت الذي مت 
فيه اهمال مطالب جهات اخرى دون 
مبرر وبشكل عشوائي ومزاجي ال 
يراعي املساواة والعدالة بني الوظائف 
احلكومية اللتني كفلهما الدستور.

البرازي: العاملون في »اإلعالم«
ضاقوا ذرعًا بالوزير

أكد رئيس نقاب����ة العاملني في 
وزارة االع����الم د.مب����ارك البرازي 
ض����رورة احلض����ور واملش����اركة 
الفعالة ألعضاء اجلمعية العمومية 
في االعتص����ام في مقر االحتاد في 
ميدان حولي، الفتا الى ان االعتصام 
جاء بعد تهميش ومماطلة مجلس 
اخلدمة املدنية اقرار البدالت واملزايا 
املالية املستحقة للعاملني في بعض 

املؤسسات احلكومية.
وق����ال د.البرازي ان املش����اركة 
الفعالة للعاملني في »االعالم« ستكون 
ابلغ رس����الة لوزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل بأنهم 
ضاقوا ذرعا بعدم مباالته مبطالبهم 
وإهماله حلقوقه����م التي لم يحرك 
ساكنا من أجلها عندما كان حاضرا 
الجتماع مجلس اخلدمة املدنية في 
ش����هر ابريل املاضي وكان حاضرا 
االجتماع لكن����ه صمت ولم يطالب 
بإخراج مش����روع كادر االعالم من 
االدراج ألن األمر ال يعنيه. وأضاف 
د.البرازي ان اقرار كادر االعالم يحتاج 
الى تضافر اجلهود بني مجلس ادارة 
النقابة واعضاء اجلمعية العمومية 
مؤكدا على ضرورة ان تكون الرسالة 
يوم االثنني مدوية حتى يدرك مجلس 
الوزراء ان قضيتنا عادلة وان هذا 
املطلب مستحق وليس ترفا او بحثا 
عن مكاس����ب شخصية. واستغرب 
د.البرازي من مس����اعي ومحاوالت 
بعض القياديني في »االعالم« الفشال 
االعتصام من خالل الترهيب والوعيد 
للمش����اركني ووضع العراقيل امام 
مجل����س ادارة النقابة في التواصل 
مع اعضاء اجلمعية العمومية، مؤكدا 
ان مجل����س ادارة النقابة يحذر من 
مثل هذه املمارسات التي تتعارض 
مع الدس����تور والقانون كما انه لن 
يقف مكتوف األيدي امام مثل هذه 
املمارسات وسيحاسب كل مسؤول 
يق����وم مبثل هذه املمارس����ات غير 

املسؤولة.

الدولة املختلفة حيث ان هذه الفئة 
التي تعمل مع ابنائنا بقطاع الرعاية 
االجتماعية لم يتم صرف اي كادر 
او بدل لهم حت����ى طفح بهم الكيل 
واصبحوا في وضع سيئ جدا وال 

تخفى على احد طبيعة عملهم.
وطال����ب الديحاني باقرار كادر 
خاص مبفتشي العمل وكذلك كادر 
للعاملني بالرعاية األسرية وطالب 
الديحاني مبساواة العاملني بالوظائف 
الفنية املساعدة اسوة باملهندسني 
وكذلك مكافآت لش����اغلي الوظائف 
االش����رافية وكذلك كادر للعاملني 

بقطاع التعاون.

شقير: ارفعوا الظلم عن الفنيين

وق����ال رئيس جلن����ة املطالب 
العمالية في نقابة العاملني بوزارة 
الكهرباء واملاء عوض ش����قير انه 
تضامن����ا والتزاما بقرارات املؤمتر 
الط����ارئ الحتاد نقاب����ات العاملني 
في القطاع احلكومي ندعو اجلميع 
الى املشاركة في االعتصام العمالي، 
والذي يأتي في اط����ار دعم جهود 
االحت����اد لرفع الظلم ع����ن الفنيني 
واصحاب املهن ذات الطابع الهندسي 
وغيرهم م����ن العاملني في مختلف 
مرافق الوزارة ممن جتاهلهم مجلس 
اخلدمة املدنية سنوات طواال ولعل 
آخرها ما جاء في ق����راره املتعلق 
بزيادة رواتب املهندسني، وهو القرار 
الذي اثار اس����تياء وغضب جموع 

كبيرة من العاملني، 

العازمي: الضغوط السبيل للحصول 
على الحقوق

من جهته اعل����ن رئيس احتاد 
العامل����ني بالقط����اع احلكومي بدر 
العازمي. ان ذلك االعتصام سيكون 
العاملني  البداية ويش����مل كل  هو 
اه����درت حقوقه����م ويكون  الذين 
جتمعا كبيرا يوضح للمس����ؤولني 
خطورة ما ارتكبوه في حق هؤالء 
وحرمانهم من اللحاق باقرانهم في 
وزارات الدولة الذين حصلوا على 
كوادرهم. وزاد نهيب بكل العاملني 
بوزارات الدولة الى ضرورة احلضور 
ال����ى مبنى احت����اد العمال حملاولة 

ايصال صوتهم وارادتهم لصانعي 
القرار الن القاع����دة في وطننا انه 
لن يحصل االنسان على امتيازاته 
وحقوقه على نحو عادل اال مبمارسة 

الضغوط الكافية.

الصعفاك: مطالبات
»األشغال« لم تنفذ

وناش����د أمني صن����دوق نقابة 
العامل����ني بوزارة االش����غال محمد 
الصعفاك موظفي الوزارة احلضور. 
وأكد مطالبات نقابة االشغال التي لم 
يتم تنفيذ أي منها حتى اآلن على 
الرغم م����ن مخاطبة ديوان اخلدمة 
املدني����ة اكثر من م����رة على مدار 
اكثر من أربع س����نوات سابقة مما 
تسبب عنه احتقان في نفوس هؤالء 
املوظفني وتتمثل ه����ذه املطالبات 
في ضرورة اقرار كادر مالي )ميزة 
مالية( ملوظفي الدعم االداري واقرار 
ميزة مالية )ب����دل ضوضاء � بدل 
تلوث( للموظفني العاملني بجميع 
احملطات التابعة لل����وزارة وإدارة 
النقل وامليكاني����ك وكذلك املطالبة 
بإقرار مزايا مالية ملوظفي النجارة 
والديكور اسوة بزمالئهم احلاصلني 
على تخصصات )كهرباء وميكانيك 

– مدني – تبريد(.
وقال الصعف����اك ان من مطالب 
النقابة التي تس����عى ال����ى اقرارها 
تعديل العالوة التش����جيعية )بدل 
مناطق نائية( الت����ي تصرف منذ 
أكث����ر م����ن 35 مبق����دار 30 دينارا 
لتصبح القيمة تتناسب مع احلالة 
االقتصادي����ة واملعيش����ية احلالية 
وإيقاف االستقطاعات التي تخصم 
من رواتب املوظفني الفنيني والتي مت 
اقرارها مبوجب قرار مجلس الوزراء 
رقم 2005/698 بتاريخ 2005/7/2 
بش����أن منح املوظف����ني الكويتيني 
العاملني في القطاع احلكومي مكافأة 
شهرية مببلغ 50 دينارا كزيادة في 
املرتبات وزيادة املكافأة الش����هرية 
للموظفني االداريني والفنيني الوافدين 
مع ضرورة اقرار مزايا مالية لشاغلي 
الوظائف االش����رافية واقرار مزايا 
مالية للفنيني ومساعدي املهندسني 
اس����وة مبا مت لزمالئهم املهندسني 

والتأكي����د على ص����رف بدل نقدي 
الدورية اس����وة  لرصيد االجازات 
مبا يتم لزمالئهم في بعض اجلهات 
األخرى ويج����ب  وجود ممثل من 
االحتاد احلكومي عن احتاد النقابات 
له مقر دائم بديوان اخلدمة املدنية 

يكون حلقة الوصل بينهما.

سعد العازمي: نأسف لتجاهل 
مطالب »المواصالت«

وصرح رئي����س نقابة العاملني 
بوزارة املواصالت سعد العازمي بأن 
النقابة تأسف لتجاهل ديوان اخلدمة 
املدني����ة كوادر ال����وزارة التي اخذ 
بعضها شوطا كبيرا من املراسالت 
الى ان وصل االمر مجلس اخلدمة 
املدني����ة ومنه����ا كادر البريد الذي 
يشمل شريحة كبيرة من املوظفني 
الذين يعملون في هذا القطاع املهم، 
وانصاف العنصر البشري الذي هو 
الثروة احلقيقية له بإقرار الكوادر 

حتقيقا ملبدأ  العدالة واملساواة.

الحربي: إقرار المزايا
والمكافآت لـ »التربية«

دعت نقابة العاملني في »التربية« 
جموع العاملني الى املش����اركة في 

االعتصام.
وأش����ار احلربي الى ان النقابة 
طالبت بضرورة تشجيع املوظفني 
الكويتي����ني العاملني ف����ي املدارس 
ودي����وان عام املناط����ق التعليمية 
الوزارة في املنظومة  وديوان عام 
التعليمي����ة التربوي����ة، وخاطبت 
الوزارة ديوان اخلدمة املدنية إلقرار 
مكافأة تشجيعية للوظائف حسب 
املجموعات الوظيفية وغير املشمولني 
مبكافآت بنوع العمل او التخصص او 
املكافآت التي تصرف بصفة شخصية 
مع ج����واز اجلمع مع بدل التمثيل، 
وبني ان النقابة طالبت بكتاب صادر 
من قبل وزيرة التربية السابقة بشأن 
اع����ادة النظر في تعدي����ل املكافآت 
الكويتيني  التشجيعية للموظفني 
الشاغلني لوظائف اخلدمات التربوية 
الش����اغلني للوظائف  واملوظف����ني 
املرتبطة مبهنة التعليم في وزارة 
التربية، كما ان النقابة تقدمت بعدة 
مطالبات من خالل مذكرات قانونية 
وافية مت ارسالها الى ديوان اخلدمة 
املدني����ة ومجلس اخلدم����ة املدنية 
إال أنه مت جتاهلها، وأش����ار الى ان 
النقابة سبق وان تقدمت الى جلنة 
الش����كاوى والعرائ����ض البرملانية 
التجاهل وعدم  ملعرفة أسباب هذا 
رفع الكادر ملجلس اخلدمة املدنية، 
وذل����ك رغبة منا ف����ي حتريك تلك 
املطالب إال انهم طلبوا منا االنتظار 
ملدة شهر لبحث تلك الشكاوى، ونحن 
بانتظار ما تسفر عنه تلك التحركات، 
واكد ان النقاب����ة تدعم وبكل قوة 
مطالب املعلمني املشروعة ونطالب 

أسامة أبوالسعود
تتجه أنظار آالف العاملني بالدولة 
الي����وم الى االعتص����ام الذي أعلن 
العاملني بالقطاع احلكومي  احتاد 
عن تنظيمه في السابعة من مساء 
اليوم وما سيتبعه من تصريحات 
للمس����ؤولني حول إق����رار الكوادر 
واالمتيازات املالية ملختلف العاملني 

بجهات الدولة.
العاملني  وكشف رئيس احتاد 
بالقطاع احلكومي بدر العازمي في 
تصريح ل� »األنباء« انه س����يعلن 
اخلطوة التصعيدية القادمة خالل 
اعتصام اليوم، مشيرا إلى ان أعدادا 
هائلة من مختلف العاملني بالدولة 
سيش����اركون ف����ي االعتصام وهم 

ميثلون 9 نقابات حكومية.
وشدد العازمي على ان االحتاد ال 
يطالب اال بالعدل واملساواة لعموم 
الفنيني واإلداريني بالقطاع احلكومي 
الذين يعانون من ظلم واضح من 
قرارات مجلس وديوان اخلدمة املدنية 
اللذين يتعامالن مبزاجية حيث يقران 
احلق����وق لقانونيي البلدية وباقي 
املوظفني ال، وكذلك احلال بالنسبة 
للعسكريني وموظفي القطاع النفطي 
بينما يحرم بقي����ة موظفي الدولة 
من تلك الزيادات التي ستؤدي إلى 
ارتفاع األسعار التي ال يعاني منها 
إال موظفو القطاع احلكومي. وقال 
»احتادنا مستقل ونحن ال ننجرف 
وراء أي شعارات أو تيارات ولكن 
مطالبنا عمالية وخطواتنا مدروسة 
ونريد حتقي����ق مطلبنا ولن نعود 
إلى الوراء في مطالبنا وسنس����ير 
إلى األمام وسنستخدم كل الطرق 
املش����روعة والقانونية في سبيل 
حتقيق مطالبنا«. وش����دد على انه 
ليس من أصحاب الظهور اإلعالمي 
ولكن من أصحاب احلقوق، الفتا الى 
انهم طرقوا كل األبواب، لكن مسؤولي 
الدولة وخاصة دي����وان ومجلس 
اخلدمة املدني����ة أصبحا يتعامالن 

معنا مببدأ »عمك أصمخ«.

الديحاني: أنصفوا موظفي »الشؤون«

ودعا رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملني بوزارة الش����ؤون د.فواز 
الديحان����ي موظفي الش����ؤون الى 
املشاركة الفعالة في االعتصام وذلك 
اليصال رسالة مهمة عن مدى الظلم 
الواقع على العاملني بوزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.
الديحاني استمرار  واس����تنكر 
املدنية  جتاهل مجل����س اخلدم����ة 
ملطالب النقاب����ة احليوية واملهمة، 
ادارة  الديحان����ي ان مجلس  وقال 
النقاب����ة يطالب مس����ؤولي ديوان 
املدني����ة باملوافقة  مجلس اخلدمة 
على اقرار كادر للعاملني بقطاع دور 
الرعاية االجتماعية اسوة بنظرائهم 
العاملني في مؤسس����ات ووزارات 

الوردان: 40 عامًا مضت على سلب حقوق 
القانونيين والدستور نصّ على مبدأ المساواة 

خالل مؤتمر صحافي لتدشين حملة إعالمية تحت شعار »نبيها عدالة ومساواة«

اسامة أبو السعود
ق����ررت نقابة القانونيني تنظيم اضراب ش����امل 
العضائها يوم الرابع عشر من ابريل املقبل في جميع 
وزارات ومؤسسات الدولة ان لم تقر احلكومة الكادر 

اخلاص بأعضاء النقابة.
اعلن ذلك رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيني 
حمد ال����وردان في مؤمتر صحافي مت خالله االعالن 
عن بدء احلملة االعالمية القرار حقوق القانونيني في 
وزارات الدولة حتت شعار »نبيها عدالة ومساواة« 
حضره رئيس احلملة االعالمية للنقابة احمد الكندري 
ومستشار النقابة ناصر املصري ومسؤولة العالقات 
الداخلية في النقابة شيمة العنزي وحشد من اعضاء 

اجلمعية العمومية للنقابة.
وفي كلمة له خالل املؤمتر الصحافي اعرب الوردان 
عن شكره جلميع الزمالء من القانونيني والقانونيات 
لدعم هذه احلمل����ة معربا عن امله في ان يكتب لها 
النجاح باسترداد جميع حقوق القانونيني التي سلبت 
منهم عل����ى مدى 40 عاما. وأضاف: انه حرصا على 
مصلحة البالد وحرصا م����ن نقابة القانونيني على 
املال العام فلقد بذلنا ما في وسعنا بشكل ودي من 
خطابات وصلت الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
مجلس اخلدمة املدنية. وطلبنا فيها مقابلتهم شخصيا 
لتوضي����ح مطالبنا مع التركيز عل����ى عدم التمييز 
باملسميات القانونية حلملة مؤهل القانون ولكن لم 
نلق أي اهتمام. وذكر ان الدستور الكويتي حرص على 
تأكيد مبدأ املساواة في عدد من نصوصه باعتباره 
ركيزة أساسية للحقوق واحلريات جميعا، ودعامة 
من دعامات املجتمع وميزانا للعدل واالنصاف، فنص 
عليه صراحة في امل����ادة )29( منه التي قضت بأن 
)الناس سواسية في الكرامة االنسانية وهم متساوون 
لدى القانون في احلقوق والواجبات العامة ال متييز 
بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو االصل أو الدين( وهو 
النص املتمم لنص املادة )7( من الدس����توري الذي 
يقضي بأن )العدل واحلرية واملساواة من دعامات 
املجتمع( ونص املادة )8( الذي يقضي بأن )تصون 
الدولة دعامات املجتمع وتكف����ل االمن والطمأنينة 
وتكافؤ الفرص للمواطنني(. وأضاف ان الدستور أكد 
على أن يحيا املواطن في دولة الكويت حياة ملؤها 
األمن والطمأنين����ة، وينعم فيها مع باقي املواطنني 
باملس����اواة في احلقوق والواجبات في اطار روابط 
قائم����ة على عدالة اجتماعية ش����املة قوامها تكافؤ 

الفرص أمام اجلميع.

تحقيق األهداف

 م����ن جانبه، القى مدير ع����ام احلملة اإلعالمية 
لنقاب����ة القانونيني احمد الكندري كلمة أكد فيها ان 
نقابة القانونيني حريصة على العمل من اجل حتقيق 
أهدافه����ا خلدمة مصالح منتس����بيها واحلفاظ على 
حقوقهم مشيرا الى ان النقابة ال تدخر جهدا في حتقيق 
ذلك كاشفا عن إطالق حملة إعالمية شديدة اللهجة 
بعنوان »نبيها عدالة ومساواة«، وذلك ضمن جهود 
النقابة السترداد جميع حقوق منتسبيها ومساواتهم 
بنظرائهم، واضاف ان النقابة تهدف الى رعاية مصالح 
اعضائها والدفاع عن حقوقهم املشروعة، والعمل على 
حتسني حالتهم املادية واالجتماعية، ومتثيلهم في كل 
األمور املتعلقة بشؤون العمل القانوني، والعمل بوجه 
خاص على حتقيق عدة أهداف منها: حتسني شروط 
وظروف العمل، نشر الوعي النقابي مبا يكفل تدعيم 
التنظيم النقابي وحتقيق أهدافه، ورفع املس����توى 
الثقاف����ي للقانونيني، عن طريق الدورات التثقيفية 
والنشرات اإلعالمية والندوات واحللقات الدراسية 
واالجتماعية كما تشمل أهداف النقابة إعداد املجالت 
احملكمة، رفع الكفاءة املهني����ة القانونية واالرتقاء 
مبستواهم املهني والفني، كلما أمكن ذلك، والتنسيق 
مع اجلهات احلكومية في تسكني ووضع املسميات 
الوظيفية للقانونيني، واالنضمام الى جميع اللجان 
لتعديل قرارات وقوانني الدول����ة اخلاصة بالعمال 
والقانونيني، باإلضافة الى تنس����يق وتنظيم مهنة 
القانونيني واملشاركة في املجاالت العمالية العربية 

والدولية، وتأكيد دور احلركة النقابية الكويتية في 
هذه املجاالت، وأيضا تقدمي املقترحات ومش����اريع 
القوان����ني التي تتفق مع مواد الدس����تور الكويتي، 
واملطالبة بحقوق ومكتس����بات القانونيني والدفاع 
عنها. واعلن ان النقابة دشنت صفحتني على موقعي 
التواصل االجتماعي الفيس بوك والتويتر للتواصل 
بينها وبني املسؤولني وأعضائها لدعم ومساندة النقابة 
في حقوق منتسبيها املشروعة. وال تقتصر احلملة 
على مواقع التواصل االجتماعي بل متتد وتش����مل 
جميع وسائل اإلعالم املختلفة وسوف تتفاعل احلملة 
مبناشدة صاحب السمو األمير بإقرار كادر القانونيني 
وإنصافهم ورفع الظلم عنهم، وسوف تتيح النقابة 
ومن خالل هذه احلمل����ة اإلعالمية الفرصة لكل من 
يساندها في حقوقها املشروعة بالتعبير عن رأيه. 
وعلى رأس����هم املس����ؤولون، وأعضاء مجلس اآلمة 
املوق����رون. وذكر ان نقابة القانونيني لم تطلق هذه 
احلملة إال بعد أن سلكت كل الطرق الودية وبعد عناء 
طويل مع املسؤولني بهدف االستجابة الى مطالبها 
بإقرار الكادر ملنتس����بيها، ولكن دون جدوى حتى 
اآلن. ولم تقابل مطالبنا اال بالتجاهل والتفرقة بني 
القانونيني من جانب مجلس الوزراء وديوان اخلدمة 
الذين اقروا زيادة العاملني في إدارة الفتوى والتشريع 
واإلدارة العامة للتحقيقات واإلدارة القانونية ببلدية 
الكوي����ت دون باقي القانونيني العاملني في اجلهات 

احلكومية.

دعم الحملة

ومن جانبه القى مستش����ار نقاب����ة القانونيني 
املستشار ناصر املصري كلمة اكد فيها ان اكثر من 
4 آالف قانوني هم من القانونيني الذين نأمل انضمامهم 
جميعا لنقابة القانونيني لدعم حملة املطالبة باقرار 
حقوق القانونيني العاملني في مختلف وزارات الدولة. 
وذكر انه يجب تعديل قانون املرافعات حتى يتسنى 
للقانوني����ني ان يقفوا امام القضاء اس����وة باقرانهم 

القانونيني في جهات اخرى.
ومن جانبها القت مسؤولة العالقات الداخلية في 
النقابة � شيمة عايد العنزي كلمة اكدت فيها ان الهدف 
من عقد هذا املؤمتر هو بيان وضع القانونيني العاملني 
في وزارات الدولة وجهاته���ا املختلفة غير اجلهات 
ذات الكوادر اخلاصة وعرض مطالباتنا املش���روعة 
وذل���ك إلنصافنا بل واإلحلاح في طلب هذه املطالب 
واحلقوق وبذل أقصى اجلهود في س���بيل احلصول 
عليها وإقرارها وذلك لكبر حجم شريحة العاملني في 

الوظيفية القانونية واملسلوبة حقوقهم.
واضافت ان الواقع الذي نعيشه كقانونيني عاملني 
في وزارات وجهات الدولة غير تلك التي تتمتع بكوادر 
ومزايا خاصة ينم عن ظلم كبير بالرغم من االعمال 
الكبيرة والكثيرة التي نقوم بها اذ نحن ال نختلف عن 
اخواننا القانونيني العاملني في اجلهات ذات الكوادر 
اخلاصة سواء في املؤهل والتخصص العلمي أو من 
حي���ث طبيعة األعمال بل ق���د نزيد عنهم في بعض 
األعمال كما أن أعمالنا تعد أحيانا النواة األساس���ية 
واللبنة الرئيسية في أعمال هذه اجلهات ومنها اعداد 
القرارت والتعاميم الوزارية واإلدارية املنظمة للعمل 
في الوزارة وكذلك االتفاقيات التي تبرمها الوزارت. 
والقيام بإج���راء التحقيقات فيما يق���ع في الوزارة 
من مخالفات إداري���ة ووظيفية.وإعداد العقود التي 
تبرمها الوزارة ومتابعة تنفيذها ويستمر دورنا في 
ح���ال مخالفة اجلهات املتعاقدة مع الوزارة واملنفذة 
لهذه العق���ود وإخاللها بالتزاماتها العقدية.واإلعداد 
للمناقصات منذ بدايتها وحتى ترسيتها ويزيد دورنا 
عن غيرنا من اجله���ات في متابعة تنفيذها. وإعداد 
مذكرات الدفاع والردود القانونية للقضايا املرفوعة 
من أو ضد الوزارات وإرسالها إلدارة الفتوى والتشريع 
للحضور بها وتقدميها أمام احملاكم والتي تقدم حرفيا 
ودون أدنى تعديل أو إضافة.واحلضور أمام النيابة 
للتحقيق في الشكاوى املقدمة ضد وزارتنا أمام النيابة 
والتحقيق معنا كقانونيني فيما يتعلق بهذه الشكاوى 

وكذلك حضور جلسات ادارة اخلبراء.

)انور الكندري( الوردان والكندري واملصري والعنزي على املنصة  

جانب من احلضور
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للقانونيين في جميع وزارات الدولة إن لم يُقرّ كادرنا
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