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كشف رئيس نقابة العاملني بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس االحتاد الوطني للموظفني د.خالد حسني البراك عن ابرز إجنازات النقابة الفترة املاضية، معلنا عن املطالبات 
التي تسعى النقابة الى حتقيقها من اجل توفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة للموظفني. وذكر البراك في حوار خاص لـ «األنباء» ان هناك تقاعسا من وزارة املالية في إقرار ميزانية إلنشاء 
مبنى مستقل لوزارة التعليم العالي، مؤكدا ان النقابة تتابع كافة التظلمات التي يقدمها املوظفون وحتاول إيجاد حلول لها بالتعاون مع مسؤولي التعليم العالي. وكان للبراك رسالة 

موجهة الى اعضاء اللجنة التعليمية مبجلس االمة املقبل، مؤكدا ان هناك أولويات يفترض ان تكون على اجندة عمل السلطتني التنفيذية والتشريعية. وإليكم تفاصيل احلوار:

د.خالد البراك مع الزميلة آالء خليفة                  (ريليش كومار)

تطبيق الساعة املرنة في وزارة التعليم العالي سيحل عدة مشاكل أبرزها تفادي االزدحامات املرورية

نتابع كافة تظلمات املوظفني ونحاول إيجاد حلول لها بالتنسيق مع مسؤولي الوزارةنأمل من اللجنة التعليمية القادمة احلرص على وجود رقابة فاعلة وتطبيق القوانني حلفظ حقوق املوظفني

على «املالية» إقرار ميزانية إلنشاء مبنى مستقل ودائم لوزارة التعليم العالي

أجرت احلوار: آالء خليفة

رئيس نقابة العاملني في وزارة التعليم العالي ونائب رئيس االحتاد الوطني للموظفني كشف عن حتقيق العديد من اإلجنازات اإلدارية واالجتماعية للموظفني

د.خالد البراك لـ «األنباء»: نطالب بتطبيق جتربة العمل
٤ أيام في األسبوع بالكويت وإعادة النظر في قرار 

جتميد األذونات الرسمية ملوظفي التعليم العالي

نود تسليط الضوء على أبرز 
اجنازات النقابة الفترة املاضية.

٭ تسعى النقابة دوما الى حتقيق 
املكتسبات املستحقة للموظفني 
وبفضــل اهللا حققنــا إجنازات 
عدة خالل الفترة املاضية على 
املستوى اإلداري واالجتماعي، 
فعلى املستوى اإلداري من خالل 
مجلس اإلدارة قمنا باتخاذ عدة 
قرارات إدارية تصب في حتقيق 
مصلحة املوظفــني ومنها إقرار 
البصمة في اكثر من موقع داخل 
الوزارة تفاديــا لالزدحام الذي 
كانت تشــهده أجهــزة البصمة 
الفترة املاضيــة مبا كان يؤخر 
املوظفني عن الوصول الى مقار 
عملهم، باإلضافــة الى معاجلة 
بعــض القــرارات اإلدارية التي 
كانــت نوعــا ما تســبب ضررا 
كبيــرا للموظفــني وتفهمــت 
اإلدارة العليــا مطالبنــا ومتت 
معاجلــة تلك القــرارات. وعلى 
املستوى االجتماعي تقوم اللجنة 
االجتماعية بالنقابة برئاسة هيا 
العوض، بجهود حثيثة من خالل 
التعاقــد مــع شــركات وفنادق 
ومستشفيات في تقدمي خدمات 
صحية وترفيهيــة واجتماعية 

خلدمة موظفي الوزارة.

 ما أبرز مطالبكم احلالية 
واملوجودة على اجندة عملكم؟

٭ نحن حاليا بصدد العمل على 
حتقيق مطالب خلدمة املوظفني 
ويكون لها اثر إيجابي لتحقيق 
االستقرار الوظيفي وقدمنا عدة 
مقترحات ومطالب لإلدارة العليا 
وبانتظار الرد عليها وعلى رأسها 

إقرار حوافز مادية للموظفني.

كان لكم رأي في جتربة العمل 
٤ ايام فقط في االسبوع فهل 

تطالب بها في الكويت؟
٭ جتربــة العمــل ٤ أيــام فــي 
األسبوع مطبقة في اكثر من دولة 
فــي العالم ومنهــا دول مجلس 

التعاون اخلليجي حيث ان تلك 
التجربة مطبقة في امارة الشارقة 
بدولة االمارات العربية املتحدة 
وشــهدت جناحا ملحوظا وفقا 
لتصريحات املسؤولني في امارة 
الشارقة وكان لها تأثير إيجابي 
من الناحية النفسية واالجتماعية 
واملهنية على نفوس املوظفني كما 
أدت الى تقليل نسبة احلوادث 
املروريــة وحتقيق االســتقرار 
االســري والتكافــل االجتماعي 
بني االســر، ونطالب بتطبيقها 

في الكويت.

نود تسليط الضوء على 
مطالبتكم بخصوص اعادة 

النظر في قرار جتميد االذونات 
الرسمية للموظفني.

٭ تقدمنا بطلب إعادة النظر في 
قرار جتميد األذونات الرسمية 
للموظفني واال تكون تلك األذونات 
محتكرة بساعات معينة حيث 
ان قرار ديــوان اخلدمة املدنية 
حددها في ١٢ ساعة ولكن بعض 
اجلهات احلكوميــة ومن بينها 
وزارة التعليــم العالي حتددها 
وتوزعها بساعات معينة، وفكرة 
اجلمود ان نلغي حتديد الساعات 

حلها والبعــض اآلخر ال تصل 
الى حلول مرضيــة ويتم فيها 
اللجوء الى القضاء ورفع دعاوى 
قضائية وال يزال هناك عدد من 
القضايا املنظورة امام القضاء 
بدعم من النقابة ونحن بانتظار 
احكام مبشرة باخلير لرفع الظلم 

عن املوظفني.
 حوافز مالية 

عدم وجود حوافز مالية خلق 
حالة من العزوف لدى املوظفني 

للعمل في بعض االدارات 
بالوزارة فهل جتدد دعوتك 

بإعادة النظر في سلم الرواتب 
ملوظفي التعليم العالي واقرار 

كادر خاص لهم؟
٭ جندد بالتأكيد املطالبة بإقرار 
حوافــز ماليــة ملوظفــي وزارة 
التعليــم العالي وإعــادة النظر 
في ســلم الرواتــب خللق بيئة 
عمل مشــجعة على العمل وملا 
يقومون به مــن جهود حثيثة 
خلدمة مراجعي الوزارة ويفترض 
مــن اجلهات املعنية بالنظر في 
البــدالت واحلوافز املتمثلة في 
ديوان اخلدمة املدنية ومجلس 
اخلدمــة املدنيــة النظــر بعني 

وان يكون املجال مفتوحا الختيار 
املوظف وقدمنا املقترح وبانتظار 

صدور القرار.

طالبت بتطبيق الساعة املرنة في 
جميع اجلهات احلكومية بالدولة 

فما املقصود بها؟
٭ الســاعة املرنــة مطبقــة في 
الكويــت فــي الهيئــة العامــة 
للبيئة وهــي اجلهة احلكومية 
الوحيدة في الكويت التي تطبق 
الساعة املرنة، وال يخفى عليكم 
االزدحــام املروري الكبير الذي 
تشهده شوارع الكويت السيما 
فــي ســاعات الصبــاح الباكــر 
وفي نهاية الدوامات الرسمية، 
والساعة املرنة هي ساعة تتيح 
للموظف التأخر عن مقر عمله 
صباحــا وتعــوض مســاء في 
نهاية الدوام، وترحيل الساعة 
الى ما بعد نهاية الدوام الرسمي 
سيترتب عليه حل مشاكل عدة، 

أبرزها األزمة املرورية.
مبنى الوزارة 

هل هناك جديد فيما يخص 
مبنى جديدا لوزارة التعليم 

العالي؟

االعتبار ملوظفي وزارة التعليم 
العالــي وحلقوقهــم ومطالبهم 
املالية وإقرار كوادر خاصة بهم.

هل مت تسكني املناصب الشاغرة 
في وزارة التعليم العالي؟

٭ في الفترة املاضية مت تسكني 
غالبية املناصب االشــرافية في 
وزارة التعليم العالي ومت تأجيل 
البت في تسكني بعض املناصب 
بسبب استقالة احلكومة مؤخرا. 

 ما رسالتك الى اعضاء مجلس 
األمة املقبل السيما اللجنة 

التعليمية من اجل وجود رقابة 
فاعلة من اعضاء البرملان 

وتطبيق القوانني التي حتفظ 
حقوق املوظفني؟

٭ اللجنــة التعليمية مبجلس 
االمة لها دور كبير في القضايا 
التعليمية ومنها القضايا اخلاصة 
مبوظفي املؤسسات التعليمية 
وأوجه رسالة للنواب بأن يكون 
اختيار أعضاء اللجنة التعليمية، 
وخاصة رئيس اللجنة، لشخص 
يكــون بعيــدا عــن املصالــح 
االنتخابيــة وال ينظر للقضايا 
املعروضة على اللجنة التعليمية 

٭ هناك تأخر في انشــاء مبنى 
لوزارة التعليم العالي مما يحمل 
الدولة مبالغ طائلة في االيجارات، 
والوزارة تخاطب سنويا وزارة 
املاليــة إلقــرار ميزانية خاصة 
بإنشاء مبنى دائم لوزارة التعليم 
العالي ولكن املالية ترد بأن مبنى 
التعليم العالي ليس من ضمن 
أولويات املشروعات احلكومية، 
ونحمل املالية مســؤولية عدم 
إقرار ميزانية لــوزارة التعليم 
العالي من اجل إنشاء مبنى دائم 
ونطالب وزيــر التعليم العالي 
بحل تلك املعضلة بأسرع وقت.

هناك الكثير من التظلمات 
التي يقدمها املوظفون بسبب 
التعسف معهم من قبل بعض 

املسؤولني فما دور النقابة جتاه 
تلك التظلمات؟

٭ يحق لكل موظف تقدمي تظلم 
في حال شعر بأن هناك ظلما وقع 
عليه وتلــك التظلمات تتابعها 
النقابــة بشــكل جــدي ونعمل 
جاهدين لرفع الظلم عن جميع 
املوظفني، وبعضها تكون تظلمات 
داخــل أروقــة الــوزارة ونقوم 
بالســعي مع اإلدارة العليا الى 

من منظور انتخابي امنا منظور 
حتقيق املصلحة العامة. 

الوثيقة العمالية 

حدثنا عن الوثيقة العمالية وأبرز 
محاورها والتي تدعو النقابات 

واالحتادات بدعم مرشحي 
مجلس األمة الذين سيدعمون 

تلك الوثيقة؟
٭ وجهنا دعوة لكافة النقابات 
واالحتــادات العماليــة بكافــة 
قطاعــات الدولــة للتنســيق 
بشأن القضايا العمالية ووضع 
أولويات لها وبلورتها في صيغة 
وثيقة عمالية والتنسيق بشأنها 
مع مرشــحي مجلس االمة عن 
الدوائــر اخلمس واالتفاق على 
دعم املرشــحني الذين يدعمون 
الوثيقــة العماليــة ويتعهدون 
بالعمل علــى حتقيقها في حال 
وصولهم الى قبة عبداهللا السالم، 
فاحلركــة العمالية في الكويت 
لهــا دور كبيــر ومشــهود فــي 
مسيرة العمل الوطني والدفاع 
عن القضايا الوطنية وال بد من 
وضعها في املكانة التي تستحقها 
وقد متيزت احلركة العمالية في 
الكويت بتاريخ حافل من العمل 
الوطنــي والدفــاع عــن حقوق 

العمال والقضايا الوطنية.

في ظل مطالبتكم بأن تقدم 
جامعة عبداهللا السالم تخصصات 
تتماشى مع رؤية ٢٠٣٥ فما تلك 

التخصصات التي يحتاج اليها 
سوق العمل من وجهة نظرك 

ويجب التركيز عليها؟
٭ ال بــد مــن التركيــز علــى 
تخــرج  التــي  التخصصــات 
كــوادر مؤهلة قادرة على إدارة 
البلد بشكل اقتصادي وتنموي 
كبير، فال بد مــن التركيز على 
التخصصات التي تســاهم في 
حتقيق رؤية كويت ٢٠٣٥ وتعمل 
علــى تنمية وتطويــر الكويت 
اقتصاديــا وجعلها في مصاف 

الدول املتقدمة.
تصنيف اجلامعة 

نود تسليط الضوء على 
االسباب التي جعلت هناك 

تراجعا لتصنيف جامعة الكويت 
مؤخرا.

٭ جامعة الكويت هي اجلامعة 
احلكومية الوحيدة في الكويت 
ويتم سنويا قبول اعداد ضخمة 
من الطلبة مبا يرهق اجلامعة في 
أن يكون هناك مجال للتحرك على 
معاجلة إشكالية التصنيف، ومن 
اهم األسباب عدم إقرار ميزانية 
لألبحاث العلمية بشــكل كبير 
حتى يتم صعــود اجلامعة في 
تصنيــف اعلى مــن التصنيف 
احلالــي فضال عن عــدم تعيني 
أعضاء هيئة تدريس بالعدد الذي 
يرفع من تصنيف اجلامعة، فال بد 
ان يكون هناك تعيني واستقطاب 
لكفاءات علمية من خارج الكويت 
حتى يكون للجامعة سمعة دولية 
وحتصــل على مراكــز عليا في 

التصنيف.

في غضون اشهر قليلة سيكون 
هناك مجلس امة جديد وحكومة 

جديدة ما ابرز األولويات 
وامللفات التي يجب ان تكون 

على اجندة عمل السلطتني 
التنفيذية والتشريعية؟

٭ يتوجــب علــى الســلطتني 
التنفيذية والتشــريعية إقرار 
قوانني جتعل من الكويت فعليا 
مركزا اقتصاديا وماليا وتكون 
هناك تنمية حقيقية بعيدا عن 
األمــور التي نســمع عنها ولم 
يتم إقرارها على ارض الواقع، 
باإلضافة الى ضرورة التركيز 
علــى تنويــع مصــادر الدخــل 
وعــدم االعتمــاد علــى النفــط 
كمصدر وحيد للدخل فضال عن 
ضرورة تعديل بعض القوانني 
والتشــريعات مبا يتواكب مع 

حتقيق رؤية كويت ٢٠٣٥.

توفير بيئة عمل مشجعة وخلق
حوافز تشجع على اإلبداع واالبتكار

أكد د.خالد البراك ان نقابة العاملني في وزارة التعليم العالي 
ال تألو جهدا في سبيل حتقيق املكتسبات املستحقة للموظفني 
واملطالبة بحقوقهم الوظيفية التي توفر لهم بيئة عمل مشجعة 
وتخلق حوافز تشجعهم على االبداع واالبتكار في وظائفهم، 
الفتا الى ان النقابة تقوم دوما بتقدمي املطالبات للجهات املسؤولة 
ولكــن أحيانا يحدث تقاعس من قبل تلك اجلهات في حتقيق 
مطالب النقابة، مشددا  على ان النقابة لن تتأخر في اتخاذ كافة 
اإلجراءات التي حتفظ حقوق موظفي وزارة التعليم العالي حتى 
وإن وصلت الى تنفيذ االعتصامات واالضرابات وتفعيل كافة 

السبل القانونية للحصول على حقوق املوظفني.

ملشاهدة الڤيديو

الهاشمي لـ «األنباء»: خطة «الطيران املدني» ملوسم الصيف حققت جناحًا كبيرًا

عبداهللا الراكان

قــال مديــر العمليات فــي اإلدارة العامة 
للطيران املدني منصور الهاشمي إن اإلدارة 
وضعــت خطــة منــذ بدايــة موســم إجازة 
الصيف واألعياد تتضمن مكونات وعناصر 
النجاح وااللتزام مبواعيد وجداول الرحالت 
واإلجــراءات التشــغيلية، مشــيرا إلــى أن 
اإلدارة العامة للطيران املدني حققت جميع 
عناصر النجاح في خطتها مع جميع الشركاء 
املوجودين والعاملني باملطار، خاصة اإلدارة 
العامة للجمــارك ووزارة الداخلية ومقدمي 

اخلدمات وشركات الطيران.
وأضــاف الهاشــمي فــي تصريح خاص 
لـ«األنبــاء» اخلطة املوضوعــة توافقت مع 

الفترة الزمنية واالستحقاقات املطلوبة مع 
تطبيق جميع اإلجراءات للتشــغيل وعودة 
املســافرين من جميع الوجهات والدول في 
جميــع مباني الركاب على حســب إجراءات 

التشغيل.
وزاد بأن اخلطة الزمنية بدأ تطبيقها في 
بداية يونيو املاضي وحتى بداية ســبتمبر 
اجلاري، مؤكدا أنها حققت جناحا كبيرا في 
جميــع أركانها، خاصة فيمــا يتعلق باملدة 
الزمنيــة واجلــدول املخصصــة للرحــالت 
واستحقاقات الركاب كاملة دون أي إجراءات 
تخل بذلك خاصة الســفر من مطار الكويت 
والعودة إليه في جميع مباني الركاب، مشيرا 
إلى أن نهاية موسم الصيف الفعلي ستكون 

٣٠ أكتوبر املقبل.

تضمنت مختلف اإلجراءات التشغيلية مع االلتزام مبواعيد وجداول الرحالت بالتعاون مع جميع الشركاء املوجودين والعاملني في املطارتضمنت مختلف اإلجراءات التشغيلية مع االلتزام مبواعيد وجداول الرحالت بالتعاون مع جميع الشركاء املوجودين والعاملني في املطار

منصور الهاشمي متحدثا إلى الزميل عبداهللا الراكان  (متني غوزال) مدير العمليات في اإلدارة العامة للطيران املدني منصور الهاشمي

اخلطة املوضوعة توافقت مع الفترة الزمنية واالستحقاقات املطلوبة والسفر من وإلى جميع الوجهات حسب إجراءات التشغيل

نهاية موسم الصيف الفعلي ستكون ٣٠ أكتوبر.. ونحرص على ضمان استحقاقات الركاب كاملة دون أي إجراءات تخل بذلك

ملشاهدة الڤيديو


