نقابة الصحة :متضامنون مع اعتصام القانونيني ...ونطالب بإقرار كوادر
العاملني في «الصحة»
أعل ��ن رئي ��س نقاب ��ة العامل�ي�ن ف ��ي وزارة الصح ��ة
حس�ي�ن الس ��بيل تضام ��ن النقاب ��ة م ��ع اعتص ��ام
القانوني�ي�ن .مضيفً ��ا أن االعتص ��ام ح ��ق مكف ��ول
ل ��كل مواط ��ن حس ��ب القوان�ي�ن املعم ��ول به ��ا ف ��ي
البالد ،وحس ��ب األعراف واملواثي ��ق الدولية ،طاملا
كانت اعتصامات س ��لمية تهدف إلى إيصال رسالة
بضرورة إعطاء كل ذي حق حقه.
وطال ��ب الس ��بيل احلكوم ��ة -ممثل ��ة ف ��ي مجلس
بجدية من أجل
اخلدم ��ة املدنية -بض ��رورة العمل ّ
إقرار كوادر العاملني في وزارة الصحة ،ومنها إقرار
ك ��وادر الوظائ ��ف اإلداري ��ة واإلش ��رافية الرئاس ��ية
ومش ��رفي األم ��ن والس�ل�امة وفني ��ي ومس ��اعدي

املدني ��ة في تعديل مس � ّ�ميات القانوني�ي�ن الوظيفية
ٌّ
�اص بهم
كل حس ��ب اختصاص ��ه ،وف ��ي إقرار كادر خ � ّ
أس ��وة بالعامل�ي�ن ف ��ي إدارت ��ي الفت ��وى والتش ��ريع
والتحقيق ��ات ،الفت� � ًا إل ��ى أن القانوني�ي�ن يحمل ��ون
املؤهالت الدراسية.
نفس ّ
> وكذل ��ك ق ��ال رئي ��س االحت ��اد العرب ��ي لنقاب ��ات
البلدي ��ات والس ��ياحة محم ��د الع ��رادة :إنن ��ا نرفض
التميي ��ز بني القانون�ي�ن بالقرارات العش ��وائية التي
أطلقه ��ا دي ��وان اخلدم ��ة املدني ��ة مبس � ّ�ميات ظلمت
طموح القانونيني ومس ��تقبلهم الوظيفي ،الفت ًا إلى
املسميات هي أكبر خطأ إداري يقوم به ديوان
أن تلك
ّ
اخلدمة املدنية في تاريخ العمل الكويتي.
وح ��ذّ ر محم ��د الع ��رادة املس ��ؤولني م ��ن انته ��اك
احلقوق واحل ّريات النقابية وتهديد العاملني وقال:
�نتصدى بالقانون ألي محاولة تهدف للمس ��اس
«س �
ّ
بحقوق القانونيني هم وتنظيمهم النقابي ،وأطالب
بالتدخ ��ل إلنهاء هذا
س ��مو رئيس مجل ��س ال ��وزراء
ّ
الظل ��م الب��ّي�نّ على أبنائ ��ه القانونيني ،كم ��ا أن ّوه بأن
االعتص ��ام واإلض ��راب ال يدع ��و إل ��ى الفوض ��ى أو

التعقي ��م املركزي وفني ��ي الصيادلة وفنيات صحة
الف ��م واألس ��نان والط ��وارئ الطبي ��ة ومفتش ��ي
ومفتش ��ات اخلدم ��ات الفندقي ��ة وأخصائي ��ي
التغذية ،إضافة إلى البدالت املس ��تحقة للعاملني
ف ��ي ال ��وزارة وه ��ي :ب ��دل طبيع ��ة عم ��ل للعامل�ي�ن
مبكافح ��ة احلش ��رات والق ��وارض الطبي ��ة وب ��دل
طبيع ��ة عمل للعاملني ب ��إدارة النقليات بصبحان
وب ��دل خف ��ارة للعامل�ي�ن باملراكز الصحي ��ة طوال
أيام األس ��بوع وبدل عدوى خاصة ملوظفي الشباك
ومن يعمل ��ون في الصحة الوقائية واملستش ��فيات
واملس ��توصفات ،باإلضافة إلى ب ��دل عدوى أو بدل
خطر للعاملني اإلداري�ي�ن الذين يقومون بأعمال

ذات طاب ��ع فن ��ي مبراكز فح ��ص العمال ��ة الوافدة
واملختب ��رات واألش ��عة والعي ��ادات واملستش ��فيات،
نظرا الختالطهم وتعاملهم مع اجلمهور.
وذلك ً
وأش ��ار إل ��ى أن النقابة قد ملس ��ت جتاه�ل�ا من ِقبل
أخيرا -حس ��ب
ديوان اخلدمة املدنية الذي اكتفى ً
توصيف ��ه -بإط�ل�اق الوع ��ود من وق ��ت آلخر حول
قيامه بدراسة كوادر الصحة وبدالتها إلقرارها.

اخل ��روج عل ��ى القان ��ون وإمنا ه ��و تص� � ّرف حضاري
يرسخ أحد مظاهر احل ّرية في دولة الكويت ،ويهدف
ّ
إل ��ى إيص ��ال رس ��الة ألولي األم ��ر واملس ��ؤولني لرفع
الظلم عن الطبقة العاملة».
> وق ��ال -ب ��دوره -رئي ��س نقاب ��ة القانوني�ي�ن حم ��د
ال ��وردان :أن القانونيني مس ��تم ّرون في إضرابهم عن
�يرا إلى
العم ��ل حتى ينالوا حقوقهم املش ��روعة ،مش � ً
أن هن ��اك تخ ّبط� � ًا في قرارات دي ��وان اخلدمة املدنية
في هذا الشأن.
وهن ��ا طال ��ب ال ��وردان باس ��تبعاد اللجن ��ة املش ��كّ لة
لدراس ��ة املطال ��ب العمالي ��ة واإلع�ل�ان ع ��ن أس ��ماء
خاص ��ة وأن رئي ��س الديوان ومستش ��اريه
أعضائه ��اّ ،
تخصص (احملاس ��بة) ُّ
يهمهم
هم م ��ن حملة ّ
وكل ما ّ
هو الكلفة املالية -حس ��ب قول ��ه -مضيفً ا أنهم لهذا
الس ��بب يتالعب ��ون بالق ��رارات ،حي ��ث يعل ��ن رئي ��س
الدي ��وان ع ��دم مس ��ؤولية الدي ��وان ع ��ن املس � ّ�ميات
حت ��ى يلقي به ��ا إلى مجل ��س اخلدمة ،عل ��ى الرغم
م ��ن أن الدي ��وان هو املس ��ؤول الوحيد عن املس � ّ�ميات
والتوصيف الوظيفي.
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