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الرشيدي لإلسراع في إقرار الزيادات للعاملين بالقطاع النفطي
هنأ أمني صندوق نقابة العاملني بشركة خدمات 
القطاع النفطي عبيد الرشيدي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء وجموع الش����عب الكويتي 
مبناسبة األعياد الوطنية التي تعيش البالد فرحتها 

وعزها ومجدها هذه األيام.
وأعرب الرشيدي عن شكر الشعب الكويتي لصاحب 
السمو األمير على كلمة سموه التي وجهها للشعب 
الكويتي أمس األول، مشيدا باإلجنازات الكبيرة التي 
حتققت في عهد سموه والتي يشعر بها كل مواطن 

من التنمية والتقدم والرخاء.
على صعيد آخر، دعا الرش����يدي املجلس األعلى 
للبترول ومجلس اخلدمة املدنية الى س����رعة إقرار 
الزيادات املتفق عليها والتي ط����ال انتظارها وكنا 
نتمنى ان تكون هي عيدية العاملني مبناسبة األعياد 

الوطنية، محذرا من التالعب في الزيادات املستحقة 
للعاملني في القطاع النفطي، مؤكدا ان هذه الزيادات 
هي احلد األدنى العادل ملوظفي القطاع النفطي الذين 
يواصلون عملهم ليال ونهارا للمحافظة على شريان 

احلياة الكويتي ومصدر دخلنا األول وهو النفط.
وأكد الرشيدي ان موظفي القطاع ينتظرون اقرار 
الزيادات خالل أيام � بحس����ب الوعود واالتفاقيات 
املس����بقة مع مؤسس����ة البترول � مشيرا الى ان أي 
تأخير في إقرار الزيادة من شأنه التأثير سلبا على 
العاملني في القطاع النفطي خاصة مع إقرار معظم 
الزيادات للعاملني ف����ي مختلف اجلهات احلكومية 
وآخرها زيادة االخوة العس����كريني، داعيا املؤسسة 
الى عدم إجبار املوظفني على اللجوء الى اإلضرابات 
أو االعتصامات التي ستبقى خيارنا األخير في حال 

عبيد الرشيديالتباطؤ في إقرار حقوقنا املشروعة.

نقابة »ايكويت« تكرّم بن علي
قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة 
ايكويت للبتروكيماويات بتكرمي نائب 
الرئيس للشؤون الفنية ورئيس فريق 
ايكويت للمسؤولية املجتمعية محمد آل بن 
علي. وأشار رئيس مجلس اإلدارة ارشيد 
الهاجري الى ان هذا التكرمي يأتي ضمن 
تقديرنا جلهود الشركة واستراتيجيتها 
خاص����ة إطالقها بعض املش����اريع ذات 
العالقة بالتوعية املجتمعية والصحة 
والتعليم والبيئة وغيرها من املجاالت 
في سبيل حتقيق التنمية املستدامة داخل 
وخارج الكويت. وقال الهاجري ان شركة 
ايكويت للبتروكيماويات تعتبر أحدى 
أهم الشركات على املستوى اإلقليمي وان 
أي تكرمي دولي أو محلي ألي فرد فيها 
هو تكرمي جلميع موظفيها الذين شهد 
لهم اجلميع بالكفاءة واخلبرة، متمنيا ان 
يكون التواصل القائم بني النقابة وإدارة 
الش����ركة يعكس روح العطاء والعمل 
والبناء، مؤكدا على تبني النقابة ودعمها 
الكامل ألي أنشطة خدمية ومجتمعية 
تقوم بها الش����ركة، وعّبر الهاجري عن 
خالص الشكر والتقدير ملوظفي إيكويت 
وقياداتها الذين ساهموا فيما وصلت له 

الشركة من تقدم وازدهار.

»العاملين« في اإلعالم تحذّر من تأخر الكادر
قال عضو نقابة العاملني 
ف���ي وزارة اإلعالم عضو 
ادارة االحت���اد  مجل���س 
احلكومي مشاري البعيجان 
النداء  النقابة توج���ه  ان 
األخير الى ديوان اخلدمة 
أو  الكادر  املدنية إلق���رار 
املزايا املالية أيا كان اسمه 
للعاملني في وزارة اإلعالم 
بأسرع وقت ممكن، مؤكدا ان 
صبر العاملني نفد، ونحن 
اآلن بص���دد جمع تواقيع 
جميع أعض���اء اجلمعية 
العمومية للمش���اركة في 

اعتصام سيتم حتديد موعده خالل اسبوع، 
ومن ثم سنضطر آسفني للدعوة الى اضراب 
محدود ومن ثم اضراب ش���امل في جميع 

قطاعات الوزارة.
وأضاف البعيج���ان ان أعضاء املجلس 
وجميع أعضاء اجلمعية العمومية ال يرغبون 
ف���ي ان تصل األمور الى االض���راب، لكننا 
نستغرب من مجلس اخلدمة املدنية الذي 

الى اخلطاب  ال يس���تمع 
احلض���اري املبن���ي على 
املثالي،  احلوار والنقاش 
انهم قاموا بإقرار  السيما 
كوادر اجلهات التي أقدمت 
على االضراب أو كما حصل 
الداخلية  م���ع موظف���ي 
والدفاع أخيرا، خوفا من 
األحداث الراهنة التي مير 
بها الشارع العربي، كما انه 
ال ميلك اجلرأة على الرفض 
وهي سمات الضعفاء، مبينا 
انه ومن هذا املنطلق أعلن 
باسم أعضاء مجلس إدارة 
نقابة العاملني في وزارة اإلعالم اننا سنبدأ 
بجمع تواقيع اعض���اء اجلمعية العمومية 
الراغبني في املشاركة في االعتصام ومن ثم 
اإلضراب اعتبارا من االحد 6 مارس اجلاري 
لدعم جه���ود املطالبة بحقوق العاملني في 
الوزارة، آملني من جميع العاملني في الوزارة 
تأكيد أحقيتهم في املطالبة من خالل املشاركة 

الفعلية دون تقاعس ألي سبب كان.

البعيجان هدد بتنظيم إضراب محدود ثم شامل لتحقيق مطالبهم

مشاري البعيجان

المنصور: وزير »الشؤون« اعتمد تدويرًا محدودًا
شمل عدداً من مديري إدارات قطاع العمل

فرحان إلى »الفروانية« والعوضي لـ »العاصمة« والياسين إلى »األحمدي« والشمري لـ »الجهراء« والمطوطح لـ »حولي«

كاظم الشمري أحمد الياسني عبداهلل املطوطح

نادر العوضي مشرع امليموني

بدر الفرحان

الميموني يتولى العقود الحكومية والبالول لـ »عالقات العمل« والحمود لـ »المنظمات النقابية«

بشرى شعبان
أعلن الوكيل املساعد لقطاع 
انه  العمل منص���ور املنصور 
ضمن اطار خطة تطوير العمل 
متهيدا النشاء الهيئة املستقلة 
للق���وى العامل���ة اتخذ وزير 
الشؤون سلسلة من القرارات 
التنظيمية منها اجراء تدوير 
محدود لعدد من مديري االدارات 
في قط���اع العمل والتي جاءت 
نقل بدر فرحان من مدير ادارة 
عم���ل العاصمة الى ادارة عمل 
الفرواني���ة، ون���ادر العوضي 
العق���ود احلكومية  ادارة  من 
الى ادارة عمل العاصمة، احمد 
الياسني من ادارة عمل اجلهراء 
الى األحمدي، كاظم الش���مري 
ادارة  الى  من عمل االحم���دي 

املنظمات النقابية.
وأوضح املنصور ان وزارة 
الش���ؤون دأبت منذ وقت على 
اج���راء حرك���ة تنق���الت بني 
املوظفني على مختلف املستويات 
الوظيفية واالمر ال يقتصر فقط 
عل���ى قطاع العمل بل يش���مل 
القطاعات وبشكل  ايضا باقي 

تدريجي.
وردا على سؤال هل يقتصر 
العمل فقط  التدوير في قطاع 
على ما اعلن؟ قال انه يش���مل 
الباقي ف���ي وقت الحق ومنهم 
مراقب���و االدارات ورؤس���اء 
االقس���ام، مؤكدا ان الهدف من 
العطاء  املزيد من  التدوير هو 

واالنتاج.
وعن مديري االدارات الذين لم 

يش���ملهم التدوير اكد ان كال في 
وقته، وعن قرارات الفصل التي 
صدرت ف���ي احدى ادارات العمل 
بنّي املنص���ور ان اي قرار فصل 
يكون مستندا الى قانون ديوان 
اخلدمة املدنية والذي يشير الى 
ان انقطاع اي موظف عن العمل 
ما بني 15 و30 يوما دون مبرر يتم 
اتخاذ اجراء بفصله وهذا ال يقتصر 
على وزارة الشؤون فقط بل على 

جميع مؤسسات الدولة.
وبالنسبة للموظفني املشتكني 
عن االجراء اوضح ان املوضوع 
في الشؤون القانونية الجراء 
التحقي���ق الالزم وف���ي نهاية 
اتخ���اذ االجراء  التحقيق يتم 
ال���الزم وفق قان���ون اخلدمة 

املدنية.

اجلهراء، عبداهلل املطوطح من 
ادارة عمل الفروانية الى عمل 
حولي، مش���رع امليموني من 
عمل حول���ي الى ادارة العقود 

احلكومية، نبي���ل البالول من 
ادارة املنظمات النقابية الى ادارة 
عالقات العمل وجاسم احلمود 
الى  العمل  ادارة عالق���ات  من 

د.محمد العفاسي مع د.حسني الدويهيس

العفاسي: نفخر بالدور الرائد للتعاونيات
اعرب وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي عن بالغ تقديره للدور الوطني الرائد الذي 
قامت به احلركة التعاونية االستهالكية ممثلة في 
احتادها وجمعياته االعضاء في االستعداد للمشاركة 
في االحتفاالت الوطنية. وذكر العفاسي اننا لنفخر 
ونعتز باحلركة التعاونية الكويتية ملا تقوم به من 
جهود واضحة وملموسة من اجل اظهار االحتفال 
بتلك املناسبات الوطنية اجلليلة في ابهى صورة 
واجمل زينة تليق مبا لهذه املناس���بات من مكانة 
عزيزة في نفوس���ها وقلوبنا جميعا، ومبا يليق 
باملكانة املرموقة التي تتبوأها الكويت في املنطقة. 
واضاف ان اهم ما مييز احلركة التعاونية انها حركة 
ذات ابعاد اجتماعية الى جانب بعدها االقتصادي، 
االمر الذي يتيح لهذه احلركة احلضور الدائم وفي 
طليعة اجلهات املماثلة في كل ما يتعلق باألنشطة 
االجتماعية في البالد، ولعل ابرز ما يدعم هذا القول، 
تلك االستعدادات الهائلة التي وفرتها هذه احلركة 
للمشاركة في احتفالية الكويت الكبرى مبناسباتها 

الوطنية هذا الشهر.
ووجه د.العفاسي الشكر لكل اجلمعيات التعاونية 
التي اظهرت حس���ن تعاونها مع اللجنة املشكلة 
وقدمت املس���اهمات التي قررتها تلك اللجنة، كما 
وجه الشكر لالحتاد الذي قام بتكليف من اللجنة 
بتوزيع مستلزمات االحتفال التي وفرتها اللجنة 
على اجلمعيات املساهمة واعرب ايضا عن شكره 
للجنة االعالمية لالحتفاالت الوطنية التي ترأستها 
الش���يخة امثال االحمد عل���ى تعاونها مع اللجنة 
املشكلة وتقدمي النصح واملشورة لها، اال انه اعرب 
عن بالغ اس���فه للجمعيات التي لم تقدم املساهمة 
املطلوبة منها لالنضمام الى زميالتها التي حرصت 
وبادرت بتقدمي املساهمة للمشاركة في اجناح تلك 
االحتفالية الكبرى وفي اخلتام اعرب د.العفاسي عن 
اطيب متنياته بأن تكلل تلك اجلهود التي قدمتها 
احلركة التعاونية ب���كل توفيق وجناح، من اجل 
كويت عزيزة ابية في ظل قيادة صاحب الس���مو 

األمير وسمو ولي العهد االمني.

د.محمد البصيري ومحمد الكندري وعبداللطيف السريع في مقدمة احلضور

البصيري دشّن شبكة الكويت للمعلومات
ستوفر الخدمات اإللكترونية الحكومية والكثير من التكاليف 

وبنّي أن الش���بكة س���توحد 
منف���ذ الوصول إل���ى اخلدمات 
االلكترونية احلكومية من خالل 
الرس���مية  البوابة االلكترونية 
للدولة موفرة الكثير من التكاليف 
املادية والبش���رية على خزينة 
الدولة علما ان تصميم الشبكة 
يتمتع باعتمادية عالية من خالل 
تركيب أجهزة اتصال احتياطية 
كما توفر س���رعات فائقة لنقل 
وتبادل املعلومات من خالل ربط 
األلياف  الشبكة بكابالت  أجهزة 

الضوئية.
وأكد الس���ريع انه ابتداء من 
الكويت  اليوم ستدخل ش���بكة 
للمعلومات حيز التشغيل الفعلي 
بربط 50 جهة حكومية كما بدأت 
اجله���ات احلكومي���ة بتحويل 
خدماته���ا االلكتروني���ة وكذلك 
خطوط اتصالها سواء مع فروعها 
املنتش���رة في مختل���ف مناطق 
الكويت  البالد لتستعمل شبكة 

للمعلومات كممر امن لها.
وقال أن اجلهاز املركزي أولى 
أهمية قصوى ألمن وسرية تبادل 
املعلومات احلكومية السيما وان 
مت إنشاء مركز خاص يعتبر األول 
م���ن نوعه في الب���الد للمراقبة 
والتحكم في الشبكة ومت جتهيز 
هذا املركز بأحدث التقنيات التي 
تتيح مراقبة آلية حلظية جلميع 
أجهزة الشبكة وعلى مدار الساعة 
للتمكن من اكتشاف آي أعطال حال 
حدوثه���ا أو قبل حدوثها أحيانا 
املعايير  للتعامل معها حس���ب 

احلكومي وحتسني أدائه حتقيقا 
لرؤية صاحب السمو األمير في 
حتول الكويت إل���ى مركز مالي 

وجتاري عاملي.
الكوي���ت  وزاد: أن ش���بكة 
أداة فعالة  للمعلومات تعتب���ر 
في زيادة كفاءة العمل احلكومي 
ومس���اهم رئيس���ي في توفير 
اخلدمات احلكومية للمواطنني 
بش���كل أفض���ل كما انه���ا تقدم 
إمكانيات غير محدودة لالتصاالت 
ونقل وتب���ادل املعلومات وذلك 

باستخدام الوسائل املتعددة.
وأشار إلى أن تشغيل الشبكة 
يساعد في التغلب على سلبيات 
الوضع احلالي من جوانبه اإلدارية 
والفنية واالقتصادية من حيث 
تعدد الشبكات وازدواجية األعمال 
وتكرارها وكثرة األعطال وتعدد 
املصروف���ات التش���غيلية لتلك 

الشبكات باجلهات احلكومية.
من جانب���ه ق���ال مدير عام 
اجله���از املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات عبداللطيف السريع 
الكويت للمعلومات  ان ش���بكة 
تعتب���ر اح���دث واكبر ش���بكة 
الكترونية متتد على مس���احة 
الربط مع  الكويت بحيث تتيح 
الشبكات اخلاصة بجميع اجلهات 
احلكومية وكذلك مع مؤسسات 
القطاع اخلاص واملجتمع املدني 
فيما بعد وه���ي عبارة عن بيئة 
اتصاالت الكترونية سريعة وآمنه 
لربط جميع اجلهات احلكومية 

مع بعضها البعض.

فرج ناصر
دّشن وزير املوصالت د.محمد 
البصيري صباح امس ش���بكة 
الكويت للمعلومات والتي تعتبر 
احدث واكبر ش���بكة الكترونية 
متتد على مساحة الكويت والتي 
ترب���ط اجله���ات احلكومية مع 
بعضها البع���ض وكذلك جهات 
القطاع اخل���اص حيث تأتي في 
اطار اهتمام الدولة بتطوير البنية 
التحتية ف���ي مجال تكنولوجيا 
املعلومات خدمة الهداف التنمية 
واس���تكماال لسلسلة االجنازات 
احلديثة بالدولة لتحقيق منظومة 

احلكومة االلكترونية.
من جانبه قال وزير املواصالت 
د.محم���د البصيري في كلمة له 
على هامش حفل االفتتاح وتدشني 
ش���بكة الكويت للمعلومات انه 
ليس���عدني أن انقل لكم حتيات 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
وتهنئة مجلس الوزراء على تدشني 
التحتية  البنية  أهم مشروعات 
للحكومة االلكترونية بالدولة، 
موضحا أن الكويت حرصت على 
ان تكون توجهاتها اإلستراتيجية 
في إطار خططها التنموية بالعمل 
على حتقيق التقدم والرقي عبر 
إحداث تق���دم كبير ف���ي مجال 

تكنولوجيا املعلومات.
وبنّي أن تكنولوجيا املعلومات 
تعتبر من ركائز االقتصاد القائم 
على املعرفة وأصبحت من أهم 
العوام���ل لدفع عجل���ة التنمية 
االقتصادية الس���يما ان إجناح 
تنفيذ خطة التنمية يحتاج إلى 
املشاركة الفاعلة والتعاون الوثيق 
وتضافر اجلهود بني جميع فئات 

املجتمع وقطاعاته.
وقال ان افتتاح وتدشني شبكة 
الكويت للمعلومات تأتي في إطار 
البنية  الدول���ة بتطوير  اهتمام 
التحتية ف���ي مجال تكنولوجيا 
املعلومات خدمة ألهداف التنمية 
واس���تكماال لسلسلة االجنازات 
احلديث���ة بالدول���ة لتحقي���ق 
منظوم���ة احلكومة االلكترونية 
وسعيا لتطوير منظومة العمل 

د.محمد البصيري مكرما محمد الكندري

منصور املنصور


