االتحاد العام :من الظلم المساواة بين من أمضى  25عاما في العمل والموظف الجديد

رئي�س احتاد عمال الكويت م� .سامل �شبيب العجمي
�أكد �أن قرار جمل�س اخلدمة املدنية معيق لعمل
الوزارات وخا�صة بالن�سبة للمديرين والوظائف
الإ�شرافية ،م�ضيفا �أن القرار يحمل ظلما و�إجحافا
وعدم تقدير لطبيعة عمل املديرين لأن بع�ضهم
ترتبط �أعمالهم ب�أعمال خارج نطاق الدوام الر�سمي
يف الوزارات ،كما �أن هناك من ينوب عنهم من
املراقبني .وتابع العجمي �أنه ال ميكن �أن ن�ساوي بني
املدير واملوظف اجلديد يف العمل ،وكذلك من بلغت

بدر البربر:
ضرورة تجميد القرار

مدة خدمته � 25سنة و�أكرث فال يحق لهم التقاعد
ويجب �أن يكتفى لهم بالتوقيع باحل�ضور واالن�صراف
ولي�س الب�صمة .م�ضيفا «�ستكون لنا وقفة جادة
يف هذا اخل�صو�ص ،وب�إذن اهلل النقابات �ستت�صدى
لهذا القرار حتى �إلغائه ،ونحن نعتمد على حكمة
�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ب�إلغاء هذا القرار لأن
فيه �ضررا ولي�س من ورائه فائدة �أو م�صلحة عامة
للموظفني ،بالإ�ضافة �إىل �أنهم مل ي�أخذوا ر�أي
العمال بهذا ال�ش�أن.

م .مانع المانع:
التنسيق مع الحركة النقابية

زيد العازمي:
ظالم لمن أفنى عمره في
العمل
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غري مدرو�س
 م .مانع نايف املانع رئي�س نقابة املوا�صالتقال� :إن النقابة ترف�ض هذا القرار ،معتربا �أنه غري مدرو�س ومل يتم التن�سيق فيه مع النقابات
املمثلة للعاملني املعنيني بالقرار.
و�أو�ضح العجمي �أن ديوان اخلدمة املدنية اعتاد جتاهل النقابات وهذا الأمر خمالف لالتفاقيات
الدولية ود�ستور الكويت وقانون  2010/6حيث �أن قرار يهم �شريحة العاملني يجب �إ�شراك
ممثليهم به .وبني العجمي انه كان من املفرت�ض �أن ي�ست�شري ديوان اخلدمة املدنية احتاد العمال
يف هذه اخلطوة ،ال�سيما �أنه قرار مهم ي�ضر ب�شريحة كبرية من املوظفني� ،سواء املديرون �أو
من �أم�ضوا �سنوات طويلة يف خدمة وزاراتهم ،كانت لهم خاللها مواقف كبرية ويفرت�ض �أن يتم
تقديرهم بدال من تقييدهم بهذا ال�شكل».
وا�ستغرب م.مانع العجمي �إ�صدار مثل هذا القرار والذي يحمل يف طياته ا�ستهداف جيل من
العاملني من مواليد  1966لغاية منت�صف ال�سبعينيات حيث عمل هذا اجليل بكل جد و�إخال�ص.
وقال العجمي للأ�سف جميع قرارات اخلدمة املدنية ظلمت هذا اجليل وحرمته من اب�سط حقوقه
ومار�ست عليه التمييز والتفرقة بينه واجليل الذي ي�سبقه ومت حرمانه بهذا القرار وقرار عدم
ال�سماح له بالتقاعد الذي ا�شرتط ان يكون العمر  55عاما ومن هذا اجليل من بلغت خدمته
 34عاما وال يحق له التقاعد كما مت حرمانه من االجتاه �إىل �أن�شطة القطاع اخلا�ص وامل�شاريع
ال�صغرية.

فالح العجمي:
اليراعي مصلحة العاملين

