قال �أمني ال�س��ر العام لنقابة العاملني بوزارة ال�ش���ؤون
فالح احلداري ان اللجنة امل�ش�تركة للمطالب العمالية
امل�ش��كلة بني النقابة والوزارة عقدت اجتماعا برئا�س��ة
وكيل الوزارة د.مطر املط�يري ،وح�ضور رئي�س النقابة
وثالثة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
و�أ�شاد املطريي بدور النقابة وما يقوم به جمل�س الإدارة
من �سعي متوا�صل وعمل د�ؤوب جتاه موظفي الوزارة.
وقال احلداري �إن جمل���س �إدارة النقابة تلم�س اجلدية
واالهتم��ام م��ن رئي���س اللجنة ح��ول م��ا مت تناوله من
مو�ضوع��ات ل�صالح موظفي ال��وزارة ومنها على �سبيل
املث��ال اق�تراح النقاب��ة �إع��ادة النظ��ر يف جمي��ع كتب
التظلم��ات (تقيي��م الكف��اءة ال�سن��وي) املقدم��ة م��ن
موظف��ي ال��وزارة للجنة �ش���ؤون املوظف�ين ،حيث متت
املوافقة عليه��ا و�أكد رئي�س اللجنة ان��ه �ستتم خماطبة
ديوان اخلدمة املدني��ة لأخذ املوافقة بعر�ض التظلمات
على جلنة �ش�ؤون املوظفني مرة �أخرى.
كم��ا متت املوافقة عل��ى طلب النقابة ب�ش���أن �إدراج من
لديه��م �إعفاء من الب�صمة �أو م��ن لديهم تخفيف عمل
�ضمن ك�شوف الإ�ضايف عن ال�سنة املالية 2018/2017م،
عل��ى �أن يت��م �إثبات احل�ض��ور �ضمن الك�ش��ف الداخلي
للإدارة.
وق��ال احل��داري ان��ه مت عر�ض مطل��ب النقاب��ة ب�ش�أن
�إعادة النظ��ر يف تقدمي طلب الإج��ازة ملوظفي الوزارة
�إيل ال�ش���ؤون الإدارية قبل موعد الإج��ازة ب�أ�سبوعني �أو
التمديد للإجازة.
حي��ث متت املوافق��ة على ه��ذا الطلب وذل��ك ب�إعطاء
مدي��ر �إدارة ال�ش���ؤون الإداري��ة ح��ق النظ��ر يف الطلب
املق��دم من املوظف�ين با�ستثنائهم م��ن التعميم ح�سب
ظروف املوظف.
كما مت التباحث يف االقرتاح املقدم من النقابة ب�أن يتم
�إعادة النظر يف املوظفني حاملي �شهادة الثانوية العامة
الذي��ن مت نقلهم من قط��اع �إىل قطاع يف الوزارة �ضمن
ك�ش��وف النق��ل الأخرية ب���أن يتم ح�صره��م و�إعادتهم
لإدارته��م ال�سابقة ،حيث متت املوافق��ة من قبل رئي�س
اللجنة امل�شرتكة للمطالب العمالية.
وعلى �صعيد �آخر ،قال احلداري انه مت ت�شكيل جلنة من
قبل النقابة ملراجعة ديوان اخلدمة املدنية لال�ستف�سار
عن بع�ض الأمور التي تخ�ص املوظفني.

دعا �أمني �سر نقابة العاملني ب�شركة ايكويت حممد
عبداهلل الكندري احلكوم��ة والربملان اىل الت�صدي
بق��وة القان��ون ل�سيا�سة �ش��ركات القط��اع النفطي
اخلا�ص بتعيني الوافدي��ن وتف�ضيلهم على العن�صر
الوطن��ي الأكرث خربة ومهارة وحر�صا على مقدرات
الوط��ن حيث يتعدى االمر حلرمان املوظف الكويتي
م��ن اب�سط حقوقه الوظيفي��ة يف الرتقي واحل�صول
حممد الكندري
على الدرجات الوظيفية الأعلى.
�أمني ال�سر
وق��ال الكن��دري يف ت�صري��ح �صح��ايف ان��ه ويف ظل
التوجهات احلالي��ة للدولة وتركيزه��ا على �إ�شراك
القط��اع اخلا�ص يف �إدارة وتنفيذ امل�شاريع املهمة واحل�سا�سة جند �سيا�سة التوظيف
بتل��ك ال�شركات على العك�س متاما من توجهات الدول��ة وحر�صها على توفري فر�ص
عمل البناء الكويت وخا�صة ا�صحاب الكفاءات العلمية والعملية .
و�ض��رب الكندري مثاال ب�شركة ايكوي��ت كنموذج حي للقطاع اخلا�ص بالدولة م�ؤكدا
ان م��ا يتعر���ض له ابناء الكويت بال�شرك��ة هو منوذج �صارخ وتع��د �سافر بحق ابناء
الوط��ن حيث تتتب��ع ال�شركة �سيا�سة متيي��ز وا�ضح بني املواط��ن الكويتي والأجنبي
بتف�ضي��ل العن�صر الأجنبي وتقدمي كل الدع��م والت�سهيالت له على ح�ساب العن�صر
الوطني .
وتاب��ع قائال « ان �أب�سط حق��وق العامل هي �إن�صافه وتقدي��ره على عمله وخا�صة يف
الرتقيات والعالوات التي ي�ستحقها العامل الفتا اىل ان الأولية يف �شركة ايكويت هي
ومع الأ�سف ال�شديد من��ح الدرجات لغري الكويتيني وجتاهل حقوق العن�صر الوطني
عل��ى اعتبار انها �شركة خا�صة وال تخ�ضع لأي معاي�ير وظيفية �سواء ديوان اخلدمة
املدنية اوحتى قوانني العمل يف القطاع االهلي وال تلتزم باي حقوق للعامل الكويتي .
و�شدد على ان العالوات الت�شجيعية واملنح تذهب بالدرجة االوىل من ن�صيب العامل
الأجنب��ي وب�شكل علني ووا�ضح عن املوظف الكويت��ي م�ؤكدا ان هناك �أ�سباب كثرية
تق��ف وراء هذه املمار�سات الب�شعة بحق العن�صر الوطن��ي منها �سوء الإدارة وتعمد
تقلي��ل فر���ص التطوير والرتقيات  ،م�ؤكدا انها ت�أتي �ضم��ن �سيا�سة ممنهجة لعرقله
امل�س�يرة املهني��ة لأي موظ��ف كويت��ي وتف�ضي��ل الأجنبي علي��ه �س��واء يف الرتقية او
التدريب او املنا�صب القيادية بال�شركة .
ولفت اىل ان �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات متتلك �شركة  ME GLOBALللإيثلني
جاليكول وقد كلفت �صفق��ة مليارية ل�شرائها مع عدم خلق فر�ص وظيفية للكويتيني
يف هذا امل�شروع ال�ضخم والذي ي�ضم العديد من امل�صانع واملكاتب حول العامل .
وارج��ع الكندري ذاك اىل غياب الرقابة م��ن قبل م�ؤ�س�سات الدولة واملالك لل�شركة
عن ما يح�صل من انتهاكات وتع�سف بحق العن�صر الوطني ال�شاب.
ودعا الكندري يف ختام ت�صريحه ادارة ال�شركة اىل وقف الهدر الوا�ضح واملميزات
الت��ي ت�صرف للعن�ص��ر الأجنب��ي و�ض��رورة ت�شجيع ال�شب��اب الكويت��ي و�إعطاءهم
الفر���ص احلقيقي��ة لإثبات كفاءتهم ومتيزهم ودفعهم نحو ت��ويل املنا�صب املختلفة
لقيادة ال�شركة نحو التميز وامل�ساهمة احلقيقية يف بناء وطننا الغايل يف ظل القيادة
احلكيمة حل�ضرة �صاحب ال�سمو االمري ال�شيخ �صباح االحمد  -حفظه اهلل.
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«العاملني بال�ش�ؤون» خاطبت
ديوان اخلدمة لإعادة النظر يف
تظلمات تقارير الكفاءة

نقابة �إيكويت :على احلكومة والربملان الت�صدي
بقوة لإدارة ال�شركة ومنح الأولوية للكويتيني يف
التعيينات والرتقيات

