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العاملون بالوزارة يتقاضون بدالت ال تتماشى مع حجم العمل وال مع الزمن احلالي ومتطلباته

حذّر من أن يؤدي اعتماد الكوادر الفردية إلى هجرة عكسية للموظفني

طالبت بعقد مجلس خدمة مدنية عاجل إلقرار الكادر وأكدت تنفيذ واستمرار اإلضراب

الديحاني: نطالب بتصنيف مهنة »الكهرباء واملاء«
من األعمال الشاقة وإقرار الكادر اخلاص بهم

نقابة القانونيني: إقرار الكادر للفتوى والتشريع والتحقيقات 
والبلدية دون باقي القانونيني يخالف مبادئ الدستور

عاشور: إقرار كادر مهندسي »اخلاص« يدعم حقوق العمالة 
ويشرع الباب لتعميم الفائدة على اجلميع

اثنـــى رئيـس مجلـس ادارة 
نقابة العاملين بوزارة الكهرباء 
والماء فايز الديحاني على الدور 
الحيـــوي والمـهـــم للعاملين 
بالوزارة وذلـــك لقيامهم بأداء 
واجبهم على أكمل وجه في جميع 
المجاالت وفي ظل ظروف عمل 
قاسية وصـعبة وانهم يستحقون 
منا كل احتـــرام وتقدير، حيث 
يتسم العمل في وزارة الكهرباء 
والماء بالطابع الفني واالنتاجي 
وتديـــر الوزارة أهـــم مرفقين 
فـــي الدولة، همـــا مرفـقا الماء 
المرافق  والكهرباء، وهمـــا من 
التـــي ال يمكن االســـتغناء عن 
خدماتها نظـــرا الرتباط عجلة 
التنمية بهما وكذلك المتطلبات 
الكريمة مما  االساسية للحياة 
العاملين بالوزارة  يتطلب من 
بذل الكثير من الجهد والعطاء 
المستمر في ظل طبيعة العمل 

القانونيين  أدانـــت نقابـــة 
اقرار الحكومة لكادر القانونين 
العاملين في الفتوى والتشريع 
وادارة التحقيقات والبلدية دون 
باقـــي القانونيين العاملين في 
الجهـــات الحكومية، مؤكدة أن 
القانونيين سينفذون االضراب 
يوم 14 ابريل المقبل وسيستمر 
االضـــراب في جميـــع الجهات 

الحكومية حتى اقرار الكادر.
الحملة  وعبر مديـــر عـــام 
الكندري عن  االعالمية احمـــد 
اســـتنكار واســـتغراب نقابة 
القانونيين مطالبة جهات قانونية 
مساواتها بالقضاء، مؤكدا انه ال 
يحق الحد أن يطلب مســـاواته 
بالقضاة وذلك الن القضاء جهة 
مستقلة، وأعمال القاضي ال تقارن 

بأي أعمال أخرى..
وقد نـــص الدســـتور على 
فــــي  القــضـــاء  اســـتقاللــية 
المادة 163 التي نصت على أن 
يكفل القانون استقالل القضاء 

ادارة  اثنى رئيـــس مجلس 
النقابة العامة للبنوك منصور 
عاشـــور علـــى اقـــرار مجلس 
المهندســــين  كادر  الـــوزراء 
العاملين فـــي القطاع الخاص، 
الـــذي يبلغ 300 دينار، معتبرا 
ذلك بالخطـــوة االيجابية على 

الطريق الصحيح.
واشار الى ان مثل هذا االجراء 
يدعم حقوق الــعمالــة في القطاع 
الخاص اال انه يشرع الباب في 
الوقت نفسه للمطالبة بتعميم 
الفائدة علـــى جميع العاملين، 
وليـــس اختزالهـــا فـــي احدى 

المجاميع الوظيفية.
وقال عاشـــور في تصريح 
صحافي ان نقابة البنوك سبق ان 
تقدمت اكثر من مرة بشأن اقرار 
الزيـــادات لجميع العاملين في 

لم يعد لدى مؤسســـة الخدمة 
المدنية اي اعذار اخرى حتى تقر 
الكادر وتعطي الحق لمستحقيه 
من العاملين بالوزارة وتعدل من 
البدالت والحوافز التي تشجعهم 
على تحمل ظروف وبيئة العمل 

الصعبة والشاقة.
واســـتغرب الديحانـــي من 
عدم رد مجلس الخدمة المدنية 
على تسع كتب ارسلتها الوزارة 
لمجلس الخدمة المدنية للموافقة 
على صرف مكافأة مالية للعاملين 
بالوزارة لعدم تمتعهم بإجازتهم 
الدورية خـــالل فصل الصيف 
وجهدهـــــم الخـــــارق وتحمل 
الكثير من الصعاب الســـتقرار 
الكهربـــاء اثناء فتـــرة الصيف 
للمواطنيـــن والمقيمين وعدم 
موافقتهم حتى اآلن على صرف 

هذه المكافآت.
بشرى شعبان  ٭

الكويت، مؤكدا ان عدم  ببلدية 
االخذ بتوصية مجلس الخدمة 
المدنيـــة يعتبـــر تدخـــال في 
اختصاصاته النه المعني الوحيد 
بالمزايـــا والبـــدالت والكوادر 

للموظفين.
وتســـاءل الكندري ألم يكن 
الفارق موجودا في السابق وقبل 
الجديد للجهات  الـــكادر  اقرار 
الثالث فما الحاجة الى تعميق 
هذا الفارق اال الحداث الفرقة بين 

القانونيين.
الكنـــدري ان نقابة  وقـــال 
القانونييـــن تطالـــب مجلس 
الخدمة المدنيـــة بعقد مجلس 
على وجه الســـرعة للنظر في 
الكادر للقانونيين العاملين في 
جميع الجهات الحكومية واقراره 
دون تسويف أو دراسة أو تأجيل، 
مشـــيرا الى ان ديوان الخدمة 
المدنية امضى وقتا طويال في 
دراسة الكادر وحان الوقت التخاذ 

قرار باقراره.

اقربها تنمية الرغبة في الهجرة 
المعاكسة من القطاع الخاص الى 
القطاع الحكومي وهو ما يتعارض 
المنادية  الدولـــة  مع توجهات 
بتقنـين سوق العمل الحكومي 
لصالح القطـــاع الخاص، كمــا 
انه يعزز التضارب الواضح في 
الموقف الـحكومي الذي يساهم 
بشكل مباشـــر وغير مباشــر 
فـي توسعة فجوة االجور بين 
العـاملين وما يمكن ان يترتب 

عنه من تبعات.
واوضـــح عاشـــور انه من 
غير المقبول ان تحرم اكثر من 
مجموعة وظيفية من حق تحصل 
عليه اخرى دون سبب منطقي، 
اذ ان مثـــل هذه االجراءات غير 
المنظمة توقع ظلما بين موظفي 

القطاع الواحد.

النهـــا اقرت منـــذ ثالثين عاما 
او اكثر، مثال على ذلك وليس 
حصرا، ان بدل النوبة يصرف 
لهم بديناريـــن يعني ان يعمل 
الموظف ليلة كاملة فوق دوامه 
مقابل الدينارين، اما في حالة اذا 
اعـتـذر المـوظف لســـبب ما لم 
يتمكـن من اداء نـوبته تخصم 
منه يوميته كاملة بما ال يقل عن 

30 دينارا فهل هذا معقول؟
وبين ان الوزارة بالتنسيق 
مـــع الصحـــة المهنيـــة قامت 
بعمـــل التقاريـــر الالزمة التي 
تفيد بمشـــقة وصعوبة العمل 
للعامليـــن بالمحطات وجميع 
فـــروع وزارة الكهرباء والماء، 
لذا حـــان اآلن ودون تأخير لما 
فيه المصلحـــة العامة انصاف 
العاملين بالوزارة وتصنيـفهم 
الشاقة  ضمن اصحاب االعمال 
واقرار الكادر الخاص بهم النه 

أن جميعهم يعملون كقانونيين 
في الجهات الحكومية.

وأكد الكندري أن القانونيين 
ليســـو بالضعفاء ومستمرون 
في حملتنـــا والتصعيد حتى 
تنفيذ مطالبنا العادلة بالطرق 
المشروعة باقرار الكادر الوظيفي 
لجميع القانونيين العاملين في 
الجهـــات الحكومية في الدولة، 
مشيرا الى أن الحكومة تمارس 
سياسة التجاهل للكوادر الوطنية 
الحاصل من  التســـريب  ومـــا 
القانونييـــن اال بســـبب الظلم 

الواقع عليهم. 
واستغربت الكندري تجاهل 
مجلـــس الـــوزراء للتوصيـــة 
المذكـــورة فـــي تقرير مجلس 
المدنيـــة بعدم احداث  الخدمة 
الفارق بين القانونيين بالجهات 
الحكومية بالدولة والقانونيين 
العاملين بالجهات الثالث، ادارة 
الفتوى والتشريع واالدارة العامة 
القانونية  للتحقيقات واالدارة 

القطاع الخاص يكتسـب اهمية 
خاصـــة بعـــد الفجــــوة التـي 
الحكومي  التناقـــض  احدثهـــا 
فيما يتعلـــق باجراءاتها لجهة 
زيادة رواتب ومنح العاملين في 
القطاع الحكومي باقرار الكوادر 
العديدة، ومـــا ترتب عليها من 
اضرار على معدالت االجور في 
القطاع الخاص، وهو ما عمقته 
الزيادات المقطوعة التي حصل 
عليها المهندسون دون غيرهم 

من المهن االخرى.
وبيـــن عاشـــور ان ضـــرر 
االســـتمرار في مـنـــح الكوادر 
الفرديـــة لبعـــض المجاميـــع 
الوظيفية يتسع ليشمل قاعدة 
عريضة من العاملين الكويتيين 
الخاص مما يرشح  القطاع  في 
للتعرض الى مشـــاكل متنوعة 

الشاقة والمرهقة بالوزارة.
وأكد الديـحاني في تصريح 
الدولة  انه يجب على  صحافي 
ان تنظـــر الـــى العامليـــن في 
المرفقيــــن بمختـلف  هذيـــن 
الوظيفيـــة  مـســــتويـاتــهم 
ســـواء الفنية منها او االدارية 
او االشرافية بـما يتـناسب مع 
حيويـــة وأهميـــة العمل الذي 
يقومـــون به وذلـــك من خالل 
تصنيفهم ضمن اصحاب االعمال 
الضارة والشـــــاقة والخـطرة 
واقرار كـــــادر فني خاص بهم 
وذلك اقل ما يستحقونه، ال ان 
المهم  المــطلب  نتجاهل هــــذا 
والـــذي يســـاعدهم علـــى اداء 

عملهم.
العاملين  ان  الـــى  واشـــار 
بالوزارة يتقاضـــون بدالت ال 
تتماشى مع حجـم العمل وال حتى 
مع الزمـــن الحـالي ومتطلباته 

ويبين ضمانات القضاة واالحكام 
الخاصة بهم.

الحكومة  الكنـــدري  ودعـــا 
الى عدم االلتفات الى مثل هذه 
المطالبات الالمشروعة، مشددا 
علـــى أن القانونيين في جميع 
جهات الدولة مســـتعدين لسد 
النقـــص في حال قـــدم محامو 
الفتوى والتشريع استقاالتهم، 
ومعبرا عن اعتقاد النقابة الجازم 
بعدم جدية هذه االستقاالت وانها 

للتصعيد فقط.
الكنـــدري ان مجلس  وقال 
الوزراء يمارس أساليب تتنافى 
مع مبادئ الدستور التي تنص 
على العدالة والمساواة، وتساءل 
الكندري أين العدالة والمساواة 
في التمييز بين القانونيين الذين 
يحملون نفس المؤهل، هل يعقل 
أن يصل الفارق بين القانونيين 
في الراتب الى أكثر من 1200 دينار 
في بداية التعيين ويزداد الفارق 
مع طول الخبرة، على الرغم من 

القطاع بطلب الى ديوان الخدمة 
المدنيـــة، وهـــو المطلب الذي 
بات يــشـــغل جـميع العاملين 
الكويتيين في القطاع الخاص، 
بعد ان تصدر سلم نقاشاتهما 
جملة من االســـئلة المشروعة 
حول االسباب القانونية والفنية 
التي تدعـــو الحكومة الى اقرار 
العاملين في  المهندسين  كادر 
القطاع الخاص دون ان يشمل 
هذا القرار جميع الكوادر، فهناك 
عاملـــون في القطـــاع الخاص 
من المهندســـين، وهناك ايضا 
محاسبون ومحامون وغيرهم 
من المهن العديـــدة في الهيكل 

الوظيفي في القطاع الخاص.
واشـــــار عـاشـــــور الى ان 
التوجـــه نحو اقـــرار الكـوادر 
علـــى جميـــع العامليــــن في 

فايز الديحاني

احمد الكندري

منصور عاشور

الشيخ طالل الفهد متوسطا عددا من العاملني في ديوان احملاسبة

ومميزات وظيفية للعاملني، 
الوزارة حتت ســـقف  وضم 
النفطي يأتي ملواكبة  القطاع 
خطة التنمية التي صرح رئيس 
مجلس اخلدمة املدنية في وقت 
سابق ان الزيادات التي اقرت 
مؤخرا الكثر من جهة تتواكب 

مع خطة التنمية.
واشـــار الـــى ان العاملني 
بالوزارة ال يتعدى عددهم 560 
موظفا وليس باالمر الصعب او 
املستحيل ضم عاملي الوزارة 
حتت ســـقف القطاع النفطي 
واقـــرار كادر مالي ومميزات 

وظيفية لهم.
مـــن ناحية اخـــرى اعلن 
احلجب عن تأييده الكامل لنقابة 
العاملني فـــي القطاع النفطي 
اخلاص ومطالبهم املشروعة 
بشأن عدم التدخل في العمل 
النقابي من قبل مجلس ادارة 
شركة نفط الكويت داعيا الى 
احترام العمل النقابي وضرورة 

الموظف األكفـــأ والمصلحة 
العامة للشركة.

وبيـــن زايـــد ان تقييـــم 
معظـــم الموظفيـــن لم يتم 
المباشرين،  من مسؤوليهم 
وإنمـــا مـــن رؤســـاء الفرق 
الذيـــن ال يعرفون كثيرا عن 
أداء الموظفيـــن وال يوجـــد 
أي احتكاك مباشـــر بطبيعة 
عملهم والمهام التي يقومون 
بها ومعرفة فنية دقيقة بأداء 
الموظف خالل عام كامل، وهو 
يؤكد أن معظم التقارير بنيت 
على معلومات غير دقيقة عن 

طبيعة وأداء الموظف.
وختـــم زايـــد تصريحه 
بالتأكيد على ان نقابة خدمات 
القطاع النفطي لن تتوانى في 
الدفاع عن حقـــوق موظفي 
شركة خدمات القطاع النفطي، 
وستظلـ  كما عهدها الجميعـ  
صوتا قويا وفاعال في الدفاع 
عن حقوق ومكتسبات اخوانهم 

موظفي الشركة.

طالب بضم الوزارة حتت سقف القطاع النفطي

بسبب الواسطة وعدم كتابتها من املسؤول املباشر

احلجب ملساواة العاملني في »النفط« 
بنظرائهم في مؤسسة البترول في الكوادر

زايد:  »خدمات النفطي« استقبلت تظلمات 
كثيرة للموظفني من التقارير السنوية

حصول جميـــع العاملني في 
النفطي اخلاص على  القطاع 

حقوقهم الوظيفية.

تســـاءل رئيـــس مجلس 
فـــي وزارة  العاملني  نقابـــة 
النفط عادل احلجب عن وضع 
موظفي وزارة النفط وما هو 
موقعهم لدى الهيكل الوظيفي 
احلكومي، طارحا هذا السؤال 
على كل مـــن املجلس االعلى 
للبتـــرول ومجلـــس اخلدمة 
املدنيـــة ووزير النفط، حيث 
ان وزارة النفط تعتبر جزءا 
ال يتجزأ من الهيكل والقطاع 
النفطي وما الضير من ان تكون 
وزارة النفط من ضمن القطاع 
النفطي وهذا واضح كونها جهة 
رقابية واشرافية على مؤسسة 
البترول الكويتية والشركات 
التابعـــة لها كما هو مبني في 

الهيكل التنظيمي للقطاع.
واكد احلجب ان اغلب ادارات 
الوزارة لها نفس طبيعة العمل 
مقارنة بنظرائها في مؤسسة 
البترول والشركات التابعة لها، 
ومطالبنا كنقابة بكادر مالي 

أعلن رئيس لجنة الشكاوى 
واالقتراحات بنقابة العاملين 
بشركة خدمات القطاع النفطي 
عبداهلل زايد استقبال النقابة 
لعدد كبير من شكاوى الزمالء 
موظفي الشركة لتظلمهم من 
التقارير السنوية الذي سبق 
ان حذرت منه النقابة في وقت 

سابق.
وشـــدد زايد في تصريح 
صحافي على ان النقابة التزال 
تفتح أبوابهـــا لتلقي المزيد 
من الشـــكاوى عن التقارير 
السنوية، موضحا انه سيتم 
بحث كل شـــكوى على حدة، 
وسيتم التعامل معها بأقصى 
درجات االهتمام واتخاذ كل 
االجراءات االدارية والقانونية 

تجاه المسؤولين عنها.
الـــى أن معظم  وأشــــار 
شكاوى الزمالء حملت نفس 
المضامين تقريبا من تفشي 
والمحســـوبية  الواســـطة 
والمجامـــالت على حســـاب 

عادل احلجب

عبداهلل زايد

وحتى يعلم املوظفون الطريقة 
التي سيتم على أساسها تقييم 

أدائهم الوظيفي.
وأضاف ان اللواء املنصوري 
تفهم وجهة نظر النقابة بهذا 
اخلصوص وقـــد وافق على 
القرار املشار  تأجيل تطبيق 
اليه الى التقييم اخلاص بالعام 

.2011
وكذلك قام رئيس النقابة 
مبقابلـــة نائب املديـــر العام 
للشـــؤون املاليـــة واإلدارية 
العميد خالد التركيت، والذي 
النقابة  وعد بدوره مبعاونة 
من خالل تلبية جميع مطالبها 

والمبالغ المعتمدة والمتوافرة 
في ميزانية الهيئة.

وأضاف ان اللجنة اعتمدت 
قـــرارا بترقية بعض موظفي 
الهيئة باالختيار طبقا للقواعد 
المقررة من قبل ديوان الخدمة 

المدنية في هذا الشأن.

عقـــدت لجنـــة شـــؤون 
الموظفيـــن بالهيئـــة العامة 
لشؤون الُقّصر اجتماعها رقم 
الماضي  الثالثاء  2011/2 يوم 
برئاسة مدير عام الهيئة علي 

العليمي.
وصـــرح العليمـــي عقب 
االجتماع بـــأن اللجنة أقرت 
صرف مكافأة األعمال الممتازة 
العـــام 2010 للعاملين  عـــن 
بالهيئة وفق القرارات المنظمة 
المدنية  الخدمـــة  من ديوان 

حتى يعلم بها موظفو »اإلطفاء« وجتنبًا لألثر الرجعي

العجمي بحث مع املنصوري تأجيل 
الضوابط اجلديدة لصرف مكافأة »املمتازة«

العليمي: نقابة العاملني في »شؤون القصر« 
اعتمدت مكافأة األعمال املمتازة

والتعاون الكامل معها.
وفي النهاية تقدم العجمي 
بالشكر اجلزيل الى مدير عام 
اللواء  العامة لالطفاء  االدارة 
جاسم املنصوري على حسن 
تعاونه مـــع النقابة وتفهمه 
ملطلبها العادل ووعد بتذليل 
جميع العقبـــات التي تواجه 

عمل النقابة.

صرح رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني في االدارة العامة 
لإلطفاء احمد العجمي بأنه قد 
قام مبقابلة مدير عام االدارة 
اللواء جاسم  العامة لالطفاء 
املنصوري وذلك ضمن اللقاءات 
الدورية التي حتدث بني النقابة 
واالدارة للتباحث في كل ما يهم 
رجـــال االطفاء بصفة خاصة 
والعاملـــني بـــاالدارة العامة 
لالطفاء بصفة عامة للتوصل 
الى ما فيه الصالح العام جلميع 

األطراف.
وأفـــاد العجمي بأن اللقاء 
دار حول بعض املطالب التي 
تهم النقابة واإلدارة على حد 
سواء ومنها على سبيل املثال 
التعميم رقم )2011/6( والصادر 
بتاريـــخ 22 فبرايـــر املاضي 
واخلـــاص بضوابط صرف 
مكافأة األعمال املمتازة ومكافأة 
األداء، وكانت النقابة قد طالبت 
العمل  العـــام بتأجيل  املدير 
بالقرار الى التقارير اخلاصة 
 2011 املمتازة للعام  باألعمال 
بدال من تطبيقه على التقارير 
اخلاصة بالعام 2010 حتى ال 
التطبيـــق بأثر رجعي،  اللواء جاسم املنصورييتم  أحمد العجمي

علي العليمي

يوم مفتوح لنقابة العاملني
في ديوان احملاسبة

أقامت نقابة العاملني بديوان احملاسبة يوما مفتوحا ألعضاء 
اجلمعية العمومية للنقابة وذلك برعاية وحضور رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة الشيخ طالل الفهد وقد شكر رئيس 
مجلس ادارة النقابة د.ممدوح العنزي للشيخ طالل الفهد هذه 
الرعاية الكرمية كما شكر أعضاء اجلمعية العمومية لتفاعلهم 

وحضورهم لهذا اليوم الرياضي املفتوح.
وأكد العنزي ان هذا النشاط والذي احتوى على أنشطة 
رياضية ومسابقات وجوائز للجمهور كما احتوى على 

إقامة أنشطة ألبناء العاملني بالديوان امنا هو أحد األنشطة 
االجتماعية التي يحرص مجلس ادارة النقابة على إقامتها والتي 
يتواصل من خاللها أعضاء مجلس االدارة مع أعضاء اجلمعية 

العمومية في جو أخوي وحبي بعيدا عن أجواء العلم.
واختتم العنزي تصريحه بأن مجلس ادارة نقابة ديوان 
احملاسبة لن يألو جهدا في سبيل خدمة أعضاء اجلمعية 

العمومية وبأنه سيكون هناك املزيد من األنشـطة قريـبا 
ومـنها رحلة الى الشـاليـهات ورحـلة عمرة خالل شهر مايو 

القادم.


