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الوزير املوسى مستجيبًا ملطالب معتصمي «الكهرباء»:
هنا كتبًا بالبدالت إلى اجلهات املعنية وننتظر الردود  وجَّ

تتضمن «األعمال الشاقة» و«اخلطر» و«العيار» و«السهر» للمستحقني.. و«التلوث» للعاملني في احملطات
املشاركون في االعتصام من موظفي «الكهرباء» خالل تواجدهم في بهو الوزارةالوزير علي املوسى متحدثا مع املوظفني لتوضيح حرص الوزارة على تلبية طلباتهم املستحقة  (زين عالم)

دارين العلي

أكــد وزير األشــغال ووزير 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
علي املوسى أن وزارة «الكهرباء» 
ال تألو جهدا في املطالبة بحقوق 
موظفيها والبدالت املستحقة لهم 

في مختلف القطاعات.
وعقب لقائــه مجموعة من 
املوظفــني مــن جتمع عــدد من 
املعاملــني فــي الــوزارة الذين 
اعتصموا صباح أمس للمطالبة 
بعدد من البدالت، قال املوسى إن 
الوزارة قامت مبخاطبة اجلهات 
املعنية في كافة البدالت املستحقة 
للموظفني سواء فيما يتعلق ببدل 
األعمال الشــاقة واخلطر وبدل 
الســهر وصرف بدالت التلوث 
جلميــع العاملني فــي احملطات 
وان الــوزارة بانتظــار الردود 
اخلاصــة من قبل هذه اجلهات. 
وقال املوســى للمعتصمني إنه 
ســيتابع مع الــوزراء املعنيني 
هذه القضايا بشــكل مباشــر، 

أن التجمع سيمنح الوزارة مدة 
أسبوع إلعطاء التفاصيل حول 
ردود اجلهــات املعنية مبطالب 
التجمــع  العاملــني وإال فــإن 
سيســتمر بتصعيــد حتركاته 
والدعوة إلى اعتصامات أخرى.

اخلدمة املدنية أو وزارة املالية او 
وزارة الصحة حيث وعد الوزير 
بالتواصل مباشرة مع الوزراء 

املعنيني بهذا امللف.
وكان عــدد مــن موظفــي 
الوزارة العاملــني في احملطات 

وقال إنه متت مناقشة عدد 
من األمور مع الوزير املوســى 
الــذي أبــدى تأييــدا ملطالبات 
املوظفني، ولفت إلى أن الوزارة 
أرسلت الكتب الرسمية جلميع 
اجلهات املعنية ســواء مجلس 

قــد اعتصموا في بهــو الوزارة 
للمطالبة بعدد من احلقوق التي 
يجدونها مستحقة بالنسبة إليهم 
ومنها مكافأة العيار وبدل السهر 
واألعمال الشــاقة وبدل اخلطر 
والتلوث وبدل الشاشة وغيرها.

عدد من ممثلي املوظفني أمام مكتب الوزير قبل االجتماع معهأعضاء التجمع متحدثني عن مطالبهم

الفتــا إلى أن حقــوق املوظفني 
من األمور التي تشــكل أولوية 
جلميع الوزراء. وكان منسق عام 
التجمع م.حسن الروضان، والذي 
شارك في اللقاء مع الوزير، قد 
حتدث عقب االجتماع الفتا إلى 

مراسالت «الكهرباء» 
إلى «اخلدمة املدنية»

٭ في تاريــخ ٢٤ أبريل الفائت طلب وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة من رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية تثبيت قيمة املكافأة املالية عن 
النوبة الليلة (بدل السهر) في شهادة الراتب.
٭ فــي تاريــخ ٢٣ أغســطس الفائت طلب 
وكيل وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
م.خليفــة الفريج من رئيس ديوان اخلدمة 
املدنيــة إعادة دراســة موضوع صرف بدل 
التلوث جلميع املوظفني العاملني في محطات 

القوى الكهربائية وتقطير املياه.
٭ في تاريخ ٢٣ أغسطس الفائت طلب وكيل 
الــوزارة م.خليفة الفريج من رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية إعادة النظر في موضوع بدل 
األعمال الشــاقة واخلطرة وإدراجها ضمن 
محطات القوى ومنحها للموظفني العاملني 

بتلك احملطات.

ملشاهدة الڤيديو

االحتاد الوطني للموظفني يدعو احلكومة إلى إعادة
إحياء «البديل اإلستراتيجي»: يحقق العدل واملساواة

أشاد نائب رئيس االحتاد 
الوطنــي للموظفــني د.خالــد 
البــراك باخلطــوات  حســني 
اإلصالحيــة التــي يقــوم بها 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد النواف وحكومته 
الرشيدة في العديد من القضايا 
لبداية عهد جديد للقضاء على 
جميع أوجه الفســاد واملضي 
قدما نحو كويت جديدة أساسها 
العــدل واملســاواة، مؤكدا أنه 
ليس من العدالة أو اإلنصاف 
حصول املوظفني الذين يعملون 
في وظائف مماثلة على رواتب 
مختلفة، سواء بسبب اجلهة أو 
باختالف البدالت والكوادر، وقد 
تسببت هذه التفرقة في تقصير 
البعض بواجباتهم الوظيفية، 
نظرا لشعورهم بالظلم وعدم 

املساواة.

مواطــن وآخر وكليهما يحمل 
الدرجة،  نفس املؤهل ونفس 
ولكن االختالف فقط في اجلهة 
التي يعمل بها، مشيرا إلى أن 
ارتكبت  الســابقة  احلكومات 
خطــأ كبيرا حني أقرت بعض 
البدالت جلهــات دون أخرى، 
مما جعل هناك تفاوتا واضحا 
في الراتــب بني مواطن يعمل 
في مؤسسة (أ) ومواطن آخر 
يحمل نفــس الدرجة العلمية 
ولكنه يعمل في املؤسسة (ب)، 
حيث وصل الراتب في بعض 
املؤسســات لثالثــة أضعاف 
الراتب في مؤسســات أخرى، 
مما ســبب إحباطا لشــريحة 
املوظفني الذين لم تطبق عليهم 
هذه البدالت وقلت إنتاجيتهم 
نظرا لشعورهم بالظلم، حيث 
تتوقــف حيــاة املواطن على 

الراتب، والبد من قيام احلكومة 
بتصحيــح أخطاء احلكومات 
الســابقة فيما يخص البدالت 
والعالوات جلهات بعينها دون 
باقي اجلهات األخرى بالدولة.

وأكــد د.البــراك علــى أن 
الفرصة مواتيــة اآلن في ظل 
مجلس الوزراء احلالي بقيادة 
سمو الشيخ أحمد النواف أكثر 
من أي وقت مضى لتصحيح 
املســار والعمــل علــى إحياء 
البديل االستراتيجي الذي يعد 
نظاما مســتداما يوفر العدالة 
والشــفافية في سلم الرواتب 
وتطبيقــه  حتديثــه  مت  إن 
بالشــكل الصحيح، وسيكون 
من ثمار تطبيقه زيادة العدالة 
والشــفافية، وإدارة النمو في 
مصروفات الرواتب، وتشجيع 

مستوى األداء.

البراك: ليس منطقياً التفاوت الكبير بني راتب مواطن وآخر مع نفس املؤهل والدرجة الوظيفية

د.خالد حسني البراك

ودعــا د.البــراك مجلــس 
الوزراء املوقر إلى إعادة إحياء 
مشروع البديل االستراتيجي 
وتعديل سلم الرواتب لتحقيق 
العــدل واملســاواة بــني أبناء 
الكويت، فليس من املعقول أو 
املنطق التفاوت الكبير بني راتب 

«االئتمان» ُيطلق خدمة الفرع الذكي «مت»

أعلن بنك االئتمان الكويتي عن إطالق 
خدمــة الفرع الذكــي «مت»، اإلجناز الذي 
يضــاف إلجنــازات البنــك فــي الرقمنة 
وامليكنــة، ومت تدشــني اخلدمــة صباح 
أمــس بحضــور نائــب رئيــس مجلس 
اإلدارة املدير العام للبنك صالح املضف 
واإلدارة التنفيذيــة للبنــك وإدارة مركز 
نظم املعلومات. وقالت املتحدثة الرسمية 
لبنك االئتمان حباري اخلشتي في تصريح 
صحافي إن هذه اخلطوة التي تعد استكماال 
الستراتيجية البنك الطموحة وضعت قبل 
سنوات لتحويل خدمات البنك بشكل كامل 
إلى خدمات إلكترونية مطورة وحديثة.

وذكرت اخلشتي أن هذه اخلدمة تطلق 

ألول مــرة في القطــاع احلكومي وانفرد 
فيها بنك االئتمان الكويتي، بحيث يقدم 
خدماته للمواطنني بســهولة ويســر من 
خــالل هذه القنــاة اإللكترونية احلديثة 
التي تكون متاحة على مدار الساعة طوال 
أيام األسبوع لتلبية طلبات املواطنني من 
خالل التحدث مع موظف مركز االتصال 

والتقدمي على طلب اخلدمة مباشرة.
وأوضحت أنه من خالل خدمة الفرع 
الذكي ميكن للعميل تقدمي اخلدمات التالية: 
طلب قرض اجتماعي، طلب قرض عقاري 
(قسائم حكومية - قسائم خاصة)، طلب 
قرض توسعة وترميم بيوت حكومية - 
سكن خاص، طلب قرض شراء (بيت - 

شقة)، طلب دفعة، طلب استمالك، تتبع 
حالة الطلب، دفع األقساط، تسجيل رقم 
احلساب البنكي (IBAN)، إنشاء حساب 
جديد، حتديث بيانات العميل والتحدث 
مــع موظف خدمة العمــالء، وتكون مدة 
اســتغراق تقدمي اخلدمة خالل ٥ دقائق، 
وهو األمــر الذي يوفر الكثير من الوقت 

واجلهد على العميل.
وأشــارت اخلشــتي إلــى أن التحول 
الرقمي الذي يشهده البنك يعد أحد األهداف 
الرئيسية الســتراتيجية البنك لتحقيق 
رضا العمالء واكتســاب ثقتهم، وتقدمي 
خدمات البنك لهم على مدار الساعة طوال 

أيام األسبوع بسهولة ويسر.

اخلشتي أشارت إلى أن البنك يعد أول مؤسسة تطلق هذه اخلدمة في القطاع احلكومي

صالح املضف واإلدارة التنفيذية للبنك خالل تدشني خدمة 
صالح املضف مع أعضاء اإلدارة التنفيذية لبنك االئتمان وإدارة مركز نظم املعلوماتالفرع الذكي «مت»

الروضان: منح الوزارة أسبوعًا إلعطاء التفاصيل حول ردود اجلهات املعنية وإال سنستمر في التصعيد


