االحتاد العام

االحتاد العام :نطالب بتنفيذ حقوق
وامتيازات املراقبني املاليني
املقرة بالقانون

العامــل

�أو�ض��ح رئي���س االحت��اد الع��ام لعم��ال الكوي��ت
املهند���س �س��امل �شبي��ب العجم��ي �أن��ه انطالق��ا
م��ن موقف االحتاد الع��ام يف الدف��اع عن حقوق
ومكت�سبات العاملني يف وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة
وبعد �سل�سلة من اللقاءات بني االحتاد العام وبني
املراقب�ين املالي�ين مت م��ن خالله��ا بي��ان طبيعة
و�أهمية ه��ذه املهنة يف حماية املال الع��ام و�ضرورة حماية ما
�أق��ره القان��ون لهم من امتي��ازات فنية و�إداري��ة ومالية .فقد
تقدم االحتاد بكتاب ر�سمي اىل رئي�س جهاز املراقبني املاليني
ب�ش�أن اال�ستحقاقات املق��ررة للمراقبني املاليني �ضمن احكام
قانون رقم  23ل�سنة 2015م.
وبني املهند�س العجمي �أن قانون املراقبني املاليني جاء ليحدد
بن�صو���ص �صريح��ة ووا�ضح��ة امل�س�ؤولي��ات واالخت�صا�صات
الفني��ة التي ميار�سها املراقبون املالي��ون �ضمن مواد �أ�سا�سية
بالقان��ون ت�ضع املراقب امل��ايل �أمام م�س�ؤولي��ة مبا�شرة جتاه
اجلميع بحكم القانون وهو ما ال جنده يف الت�شريعات الرقابية
الأخرى ،كما ح��ددت ن�صو�ص القانون احلق��وق واالمتيازات
امل�ستحق��ة لهم لي�ضمن اال�ستق��رار امل��ايل والإداري وحتى ال
يت��م ا�ستغالل هذا اجلانب كو�سيلة ترغيب �أو ترهيب لل�ضغط
عليه��م �س��واء من الداخل �أو اخلارج  ،الأم��ر الذي ا�صبح من
الواجب على اجلهة االدارية االمتثال لتلك الن�صو�ص احرتاما
لإرادة امل�شرع والتزاما بتطبيق وتنفيذ القانون.
و�ش��دد املهند�س العجمي على �أن االحتاد العام لعمال الكويت
لن يقب��ل مطلقا ب�سلب حقوق املراقب�ين املاليني �أو االنتقا�ص
منه��ا لأي �سبب من الأ�سباب �س��واء باملماطلة �أو بالتغا�ضي �أو
بتف�سري �أح��كام القانون بغري �إرادة امل�ش��رع  ،داعيا �إىل و�ضع
الأم��ور يف ن�صابه��ا و�إعط��اء كل ذي ح��ق حقه حت��ى يتحقق
اال�ستقرار الوظيفي للعاملني مبا يحقق الهدف الرقابي الذي
�أن�ش�أ اجلهاز من �أجله.
وخت��م املهند���س العجم��ي ت�صريح��ه بالت�أكي��د عل��ى وقوف
االحت��اد الع��ام �إىل جانب املراقب�ين املاليني ودعم��ه الكامل
لكاف��ة اخلطوات والإجراءات التي ترم��ي �إىل ح�صولهم على
حقوقهم وامتيازاتهم.
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االحتاد العام :على وزارة التجارة
تطبيق القوانني ملواجهة غالء
الأ�سعار يف رم�ضان
�أو�ض��ح رئي���س االحتاد العام لعم��ال الكويت ،
املهند�س �سامل �شبيب العجمي �أنه يف مثل هذه
االيام من كل عام تلتهب اال�سعار ب�صورة غري
طبيعي��ة وي�ست�ش��ري الغالء يف جمي��ع املرافق
احلياتي��ة واملعي�شية  ،وترتف��ع ب�صورة خا�صة
ا�سع��ار ال�سل��ع الرم�ضاني��ة التي يقب��ل عليها
املواطنون ب�شكل تقليدي يف هذه الفرتة من ال�سنة.
ج��اء ذلك خ�لال ت�صريح ق��ال فيه م .العجم��ي ان هذا
الو�ض��ع ي�شكل م�صدر قل��ق كبري بالن�سب��ة لالحتاد العام
لعمال الكوي��ت  ،حيث ان موجة الغالء التي تلوح يف االفق
م��ع اقرتاب حل��ول هذا ال�شهر الف�ضي��ل ت�شكل عبئا كبريا
على كاه��ل العمال واملوظف�ين وذوي الدخل املحدود  ،اي
تلك الفئات االجتماعية التي ت�شكل االكرثية ال�ساحقة من
�شعبن��ا الكويتي  ،ت�ضاف اىل االعباء االقت�صادية االخرى
الكث�يرة التي تلق��ي بظاللها عل��ى مداخيله��م ورواتبهم
وجتعله��ا تفق��د م��ن قدرته��ا ال�شرائي��ة بفع��ل الت�ضخم
املتنامي .
وب�ين م .العجمي ان االحتاد العام لعم��ال الكويت يراقب
بقل��ق كب�ير ه��ذه التط��ورات االقت�صادي��ة واالجتماعية،
ويدعو وزارة التجارة لتطبيق القوانني وتفعيلها بحزم من
اجل ردع املتجاوزين الذين يرفعون اال�سعار على مزاجهم
دون وازع او رادع .
وك�ش��ف العجم��ي ع��ن مطالب��ة االحت��اد الع��ام للحكومة
ول��وزارة التج��ارة وكاف��ة الهيئ��ات وامل�ؤ�س�س��ات املعني��ة
وامل�ؤثرة االخ��رى يف هذا املو�ضوع وال �سيما غرفة التجارة
وال�صناعة واحت��اد اجلمعيات التعاوني��ة وغريها  ،للعمل
با�سرع وقت ممكن على اتخاذ كافة االجراءات احلا�سمة
والرادع��ة من اجل جلم هذا االرتف��اع الكبري يف اال�سعار
وغ�لاء املعي�شة على ابواب �شهر رم�ضان املبارك  ،متمنني
ان يك��ون �شهر خري وبركة جلمي��ع الكويتيني  ،و�شهر وئام
وحمبة و�سالم على الكويت و�شعبها.

