شـــــــؤون نقـابيـة

م .املطريي:
قرار نقل مفت�شي النظافة
جائر وي�ضر مب�صلحة
العمل والعاملني

العامــل

�أو�ض��ح م.حممد فه��اد املطريي رئي�س نقاب��ة العاملني يف
بلدية الكويت انه تلقى �ش��كاوى م��ن العاملني يف البلدية
ب�س��بب رفع قرار من املهند�سة .نادية ال�شريدة نائب املدير
العام ل�ش���ؤون قطاع امل�ش��اريع مفاده نقل مفت�شي النظافة
من ادارة �ش��ئون البيئة التابعة لبلدي��ة الكويت وتوزيعهم
على ادارات البلدية املختلفة.
و�أك��د املطريي ان هذا القرار ا�صابنا بالده�شة واال�ستغراب
كم��ا �أ�صاب العامل�ين انف�سهم ،مما حدا به��م اللجوء اىل
نقابته��م لعر���ض ق�ضيته��م وق��رار نقله��م اجلائر وغري
امل�برر  ،فه�ؤالء العاملني م�ض��ى عليهم يف عملهم �سنوات ،
وي���ؤدون اعمالهم بكل �إخال�ص وتفان  ،ونعلم جميعا مدى
اهمية مفت�ش النظافة يف ادارة البيئة فهو املخت�ص بتطبيق
الإ�شرتاط��ات اخلا�ص��ة بالبيئ��ة ومراقب��ة كل من يحاول
التعدي عليه��ا  ،وكذلك مراقبة ومتابعة �شركات التنظيف
وم��دى قيامه��ا مب�س�ؤولياته��ا يف جعل الكوي��ت مبختلف
مناطقها وحمافظاتها نظيفة  ،وهذا العمل امل�ضني يتطلب
موظفني م�ؤهل�ين وميتلكون خ�برات ..م�ضيفا ان عملية
تدري��ب وت�أهيل موظف حتى ي�صل �إيل اخلربة التي متكنه
من ت�أدية عمله بال�شكل املطل��وب تكلف الدولة الكثري من
اجله��د واملال من خالل الدورات الت��ي يلتحق بها املوظف
طوال �سن��وات عمله ،فكيف يتم التفريط بكل �سهولة بهذه
اخلربات الوطنية التي �أ�صبحت ذات كفاءة عالية يف جمال
التفتي�ش البيئي ويتم نقلهم اىل وظائف �أخرى مبتطلبات
كفاءة خمتلفة ،كما ان ه���ؤالء العاملني مرتبطني مبواقع
عملهم ورتبوا حياتهم على ذلك  ،ونقلهم اىل اماكن �أخرى
�س��وف يربك وي�ؤثر �سلباً على حياتهم االجتماعية  ،ومنط
حياتهم الطبيعي.
وب�ين املطريي ان قرار نقل ه���ؤالء املفت�شني من القرارات
اجلائ��رة التي ت�ض��ر بالعاملني ب��ل ي�ض��ر بال�صالح العام
لال�سب��اب التي �أو�ضحاناها عالي��ه  ..وعلى املهند�سة نادية
ال�شريدة مراجعة قرارها  ،مل�صلحة العمل والعاملني..
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العبيدان :نطالب نواب االمة بتبني
ق�ضايا عمال القطاع النفطي بتكويت
القطاع ورف�ض اخل�صخ�صة
هن���أ ام�ين �سر نقاب��ة عم��ال �شركة الب�ترول الوطني��ة هادي
العبي��دان القي��ادة ال�سيا�سية وال�شعب الكويت��ي وعمال القطاع
النفطي مبنا�سبة انتخاب الربملان اجلديد.
ودعا العبيدان نواب االمة اىل تلبية طموح ال�شعب يف الدفاع عن
حقوقه ومكت�سبات��ه وبخا�صة عمال القطاع النفطي وق�ضاياهم
العادلة.
و�شدد عل��ى ان الربملان اجلدي��د يعد تعبريا حقيقي��ا عن ارادة
ال�شع��ب الكويتي ال��ذي رف�ض ممار�سات الربمل��ان ال�سابق الذي
حت��ول اىل «ب�صام» على قرارات حكومي��ة كانت �سببا يف حل هذا
املجل�س وبخا�صة االنتقا�ص من حق��وق عمال القطاع النفطي.
مو�ضحا ان ق�ضايا عمال القطاع النفطي جزء ا�صيل من ق�ضايا
وهم��وم الوطن مل جتد م��ن الربملان ال�ساب��ق اي دعم وخا�صة
خالل اال�ضراب احلا�شد والتاريخي الذي نفذه االالف من عمال
القط��اع النفطي للمحافظة عل��ى حقوقه��م املكت�سبة مبوجب
القانون واالتفاقي��ات واالحكام ال�صادرة با�س��م ح�ضرة �صاحب
ال�سم��و امري البالد .م�ش��ددا على ان املجل���س اجلديد مطالب
بدع��م ق�ضاي��ا عمال القط��اع النفطي وبخا�ص��ة الت�صدي الي
توجهات حكومية خل�صخ�صة القط��اع النفطي وكذلك �ضرورة
العمل على تكويت القطاع الذي يعت�بر �شريان اقت�صاد الكويت
وم�صدر دخلنا الوحيد.
ولف��ت العبي��دان اىل ان عمال القطاع النفط��ي وبخا�صة عمال
�شركة الب�ترول الوطنية ينظ��رون بعني التف��ا�ؤل اىل املجل�س
اجلديد حلل الكثري من الق�ضايا التي تهم ابناء القطاع النفطي
وتطوير وتنمية هذا القطاع العمالق وزيادة انتاجيته واملحافظة
على حق��وق ومكت�سبات العم��ال وتوظيف ابن��اء الكويت .داعيا
اهلل ،ع��ز وجل ،ان يدمي على بلدنا احلبيب نعمة االمن واالمان
واال�ستق��رار يف ظل القي��ادة احلكيمة حل�ض��رة �صاحب ال�سمو
االمري ال�شيخ �صباح االحمد و�سمو ويل عهده االمني ،حفظهما
اهلل ورعاهما.

