عبا�س عو�ض :م�سل�سل اال�ستفزاز
مازال م�ستمرا يف القطاع النفطي

ك�ش��ف رئي�س نقاب��ة العامل�ين يف بلدية
الكوي��ت املهند�س حممد فه��اد املطريي
ع��ن قي��ام النقاب��ة برف��ع مطل��ب من��ح
ال�ضبطي��ة الق�ضائية ملهند�س��ي البلدية
�إىل الإدارة م�ؤخ��را  ،م�ش�يرا �إىل �أن
املطل��ب ن��ال تفه��م وموافق��ة م�س���ؤويل
البلدي��ة الذي��ن خاطبوا بدروه��م ديوان
اخلدم��ة املدني��ة لأخ��ذ موافقت��ه عل��ى
ه��ذا املطلب �إ�ستن��ادا لكتاب الديوان بتاري��خ  1990/1/28واملتعلق
ب�ضواب��ط منح ال�ضبطي��ة الق�ضائية للعامل�ين يف الإدارات التابعة
لل�ش���ؤون الهند�سي��ة وال�صحي��ة يف البلدي��ة  ،وكذل��ك لن�ص املادة
ال�ساد�سة منه التي تن�ص على ( ان يتم االتفاق بني البلدية والديوان
لتحديد الوظائف التي ي�ستحق �شاغلوها تلك املكاف�أة وحتديد عدد
�شاغليها الذين لهم �صفة �ضبط املخالفات).
وقال املط�يري يف ت�صريح �صحايف �أن مهند�سي البلدية ي�ستحقون
من��ح ال�ضبطي��ة الق�ضائي��ة ك��ون طبيع��ة عمله��م تتطل��ب ذل��ك
وال�ش��روط املحددة تنطبق عليهم  ،مطالب��ا ديوان اخلدمة املدنية
مبن��ح مهند�سي بلدية الكويت ال�ضبطية الق�ضائية فاملهام املوكولة
�إليه��م ت�ستوجب ذل��ك  ،فعلى �سبيل املثال جمي��ع الك�شوفات التي
تتم على املب��اين اال�ستثمارية والتجارية وال�صناعية تتطلب تقرير
مهند���س البلدية  ،وكذلك ال�شكاوى بال�سك��ن اخلا�ص وعند وجود
خمالف��ة ال ي�ستطي��ع املهند���س حتري��ر حم�ضر باملخالف��ة .لذلك
ي�ستع�ين بفني يحمل ال�ضبطية الق�ضائي��ة تخ�ص�صه الك�شف على
ال�سكن اخلا�ص مما يعرقل وي�ؤخر �سري العمل .
و�إ�ستغ��رب املطريي من ع��دم م�ساواة مهند�س��ي البلدية مبراقبي
البن��اء وال�سالم��ة والنظاف��ة وكذل��ك امل�شرفني واملفت�ش�ين الذين
يحمل��ون ال�ضبطي��ة الق�ضائي��ة  ،وهذا ح��ق �أ�صيل له��م  ،لكن من
املجح��ف حرمان املهند�سني من هذا احلق �أي�ضا وهم من يقومون
بالتفتي�ش و�ضبط املخالفات وكتابة التقارير اخلا�صة بذلك .
و�أكد املط�يري �أن ال�ضبطية الق�ضائية للمهند�سني حق ولي�س هبة
 ،مو�ضح��ا ان حتقيق ذل��ك �سي�ساعد يف �سرعة �إجن��از املخالفات
مما يردع املخالفني .و�أي�ضا هو حماية للمهند�س لتواجده ب�أمالك
خا�صة عند الك�شف  ،مو�ضحا ثقته التامة يف بلدية الكويت وكذلك
يف دي��وان اخلدمة الن�صاف املهند�س�ين ومنحهم هذا احلق الذي
�سينعك�س بالإيجاب على ت�أدية العمل ويقلل بكل ت�أكيد من امل�شاكل
واملخاطر التي يتعر�ض لها املهند�سني يف ت�أديتهم �أعمالهم  ،ويحد
يف الوقت نف�سه من حجم املخالفات
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و�ص��ف نائ��ب رئي���س نقاب��ة
نفط الكويت عبا�س عو�ض ما
يتعر�ض له املقبولون بالدفعة
االخرية من املوظفني اجلدد
بالقط��اع النفط��ي بان��ه
ا�ستمرار ل�سيا�سة اال�ستفزاز
امل�ستم��رة حالي��ا بالقط��اع
وهدفه��ا الرئي�سي االنتقا�ص
من حق��وق العم��ال وخا�صة
املعينني اجلدد.
وا�ش��ار عو���ض يف ت�صري��ح �صح��ايف ان اول امل�سا���س بحقوق
العامل�ين كان تخفي���ض درج��ة الدبلوم واجلامع��ي كما فعلوا
بال�سابق ب « نهاية اخلدمة».
وق��ال ان الهدف من تلك املمار�سات ه��ي خلق بيئة عمل غري
جاذب��ة للمواطن�ين الكويتيني مبا يدفع الكث�ير منهم للعزوف
ع��ن العمل بالقطاع النفطي وبذلك متتل��ئ ال�شواغر بالعمالة
الوافدة الأقل مهارة وخربة وكفاءة عن العنا�صر الوطنية.
و�ش��دد عو���ض على ان �سواع��د ابناء الكويت ظل��ت علي مدى
تاري��خ القط��اع النفط��ي الكويت��ي ومن��ذ ن�ش�أت��ه تعم��ل علي
تنميت��ه وتطوي��ره واملحافظ��ة عليه من اي عب��ث وحتمل ابناء
الكوي��ت يف �سبي��ل ذل��ك العم��ل يف ا�صعب الظ��روف وخا�صة
بع��د حترير البالد من الغ��زو ال�صدامي وال��ذي ارتكب اب�شع
جرائم��ه بحرق ابار النفط الكويتي��ة وقام ابناء الكويت عمال
ه��ذا القطاع ب�إطفاء احلرائق وا�ستع��ادة العمل لتدفق �شريان
النفط الكويتي وت�صديره ملختل��ف دول العامل .واو�ضح عو�ض
ان اله��دف الرئي�س��ي من عملي��ات الت�ضيي��ق واالنتقا�ص من
مميزات العاملني يف القطاع النفطي هو التخل�ص من العمالة
الكويتي��ة بهدف ت�سهيل عملية خ�صخ�ص��ة القطاع علي املدى
البعيد وبيع��ه للمتنفذين وهو ما لن ن�سمح به �أبدا الن القطاع
النفطي ميثل امنن��ا الوطني وم�صدر دخلنا االول والوحيد يف
الكوي��ت .م�شددا على رف�ض كل املخالف��ات التي ترتكب بحق
املعين�ين اجلدد بالقطاع النفطي م�ؤك��دا انها تتنافى مع مبد�أ
العدالة وامل�ساواة التي ن�ص عليها الد�ستور الكويتي مما يعترب
خمالفة وا�ضحة بحق ابناء هذا ال�شعب الكرمي.
وختم عو���ض ت�صريحات��ه بالت�أكيد على ان م�س���ؤويل القطاع
النفط��ي مل يعوا در���س اال�ضراب احلا�شد ال��ذي نفذه االالف
من ابناء القطاع النفطي ب�سبب تلك املمار�سات ال�سيئة ولذلك
ع��ادوا ال�ستفزاز العمال من جديد ولذلك نقول لهم بان نقابة
نفط الكويت لن تقف مكتوفة االيدي امام هذا النهج الهادف
ايل اق�صاء العمالة الوطنية الكويتية!
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