ق�ضايا عمالية
و�شدد العجمي على �أن النقابة مب�شاركة النقابات
الزميلة واالحتاد العام لعمال الكويت لن تقبل بهذا
القرار �إطالقا.
ت�ضامن نقابي
 فالح هندي العجمي رئي�س نقابة العاملنيب�شركة نفط اخلليج
�أعرب عن ت�ضامنه مع خمتلف النقابات العمالية
يف القطاع احلكومي ،م�شددا على �أن قرار اخلدمة
املدنية ال يراعي م�صلحة العاملني وخا�صة املديرين
والوظائف الإ�شرافية.
وقال العجمي يف ت�صريحات لـ«الأنباء» �إن هذا
القرار فيه ظلم و�إجحاف بحق من �أم�ضى عمره يف
خدمة وطنه ،وخا�صة من خدم � 25سنة ،فهل نطالبه
بالب�صمة اليوم مثله مثل من مت تعيينه بالأم�س ،وهل
هذا هو تكرمي الدولة له بعد فناء عمره يف خدمة
وطنه؟!.
وطالب العجمي ب�إلغاء هذا القرار ،وعدم �إ�صدار �أي
قرارات ت�ؤثر على نف�سية املوظفني وعطائهم وخا�صة
من هم يف وظائف املديرين والوظائف الإ�شرافية
املتعددة والذين يبذلون كل اجلهود خلدمة وطنهم
يف خمتلف مواقع الدولة ويق�ضي الكثري منهم �ساعات
طويلة بعد انتهاء الدوام الر�سمي لتحقيق الإجناز يف
جهة عمله.

سالم المطيري:
المحافظة على
المكتسبات
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�سيكون لنا وقفة
 زيد عاي�ض العازمي رئي�س نقابة العاملني بوزارة ال�صحةقال ان قرار جمل�س اخلدمة املدنية ب�إلزام املدراء واملراقبني ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أمناء
املراكز ال�صحية ومن م�ضى على خدمتهم  ٢٥عاما ب «الب�صمة» لإثبات احل�ضور
واالن�صراف ابتداء من اول اكتوبر املقبل بانه قرار» جمحف وظامل «بحق من �أفنوا
عمرهم يف خدمة وطننا الغايل الكويت.
وطالب العازمي يف ت�صريح �صحفي �سمو رئي�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك بحكمته
املعهودة للتدخل وجتميد هذا القرار الظامل وخا�صة يف وزارة ال�صحة حيث يعمل
املدراء والأطباء وموظفي وزارة ال�صحة �ساعات طويلة بعد الدوام الر�سمي بال اي
مقابل الن �صحة النا�س اوال واخريا هي ق�ضية �إن�سانية وال ترتبط بدوام و�ساعات عمل
حمدودة.
واكد العازمي ان القرار �سيجعل بع�ض املدراء ور�ؤ�ساء الأق�سام يداومون ب�شكل روتيني
من اجل الب�صمة وهو ما يقتل روح الإبداع والتفاين يف خدمة املر�ضي وهي ال�سمة التي
تتميز بها م�ست�شفيات الكويت وهلل احلمد.
واكد العازمي ان هناك مـا يزيد على � 30ألف موظف يف احلكومة ممن زادت مدة
خدمتهم عـلـى  25عامـا �ضحوا خالل هذه ال�سنوات بكل غال ونفي�س يف �سبيل خدمة
وطنهم واالخال�ص له والتفاين يف العمل من اجل رفعة الكويت يف خمتلف امليادين وال
يجب ان يكون هذا القرار هو املكاف�أة التي تكافئ بها احلكومة ه�ؤالء الرجال الذين
افنوا �أعمارهم يف خدمة وطنهم.
وختم العازمي بالت�أكيد على ان نقابة العاملني بوزارة ال�صحة �سيكون لها وقفة جادة
بالتعاون مع النقابات الزميلة للت�صدي لهذا القرار اجلائر ومواجهة هذا التع�سف غري
املربر بحق ابناء الكويت من املدراء والوظائف اال�شرافية حمذرا ديوان اخلدمة « اما
الرتاجع عن هذا القرار و�إال الت�صعيد بال �سقف».
نتائج عك�سية
 �سامل نايف املطريي رئي�س جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية وع�ضو املجل�سالتنفيذي الحتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي
�أو�ضح بان احلركة النقابية فوجئت بقرار رئي�س ديوان اخلدمة املدنية ب�إلغاء كل
حاالت الإعفاء من الب�صمة ك�إثبات للح�ضور واالن�صراف للموظفني العاملني باجلهات
احلكومية .معربا عن �أ�سفه ب�صدور هذا القرار الذي جاء متعجال دون الرجوع اىل
احلركة النقابية التي متثل العمال خا�صة وان هذه الإعفاءات قد جاءت مراعاة
لظروف معينة لها ما يربرها نظرا لطبيعة العمل وغريها من الأ�سباب االخرى وان هذه
الإعفاءات قد جاءت وحتقق بعد جهود م�ضنية وان �أ�سباب �إقراراها ال زالت قائمة ومل
تتغري �أي ظروف ميكن لها ان ت�ؤدي اىل اعادة النظر فيها او �إلغاءها.
واكد املطريي بانه يجب اعادة النظر يف هذا القرار النه �سي�ؤدى يف نهاية اىل نتائج
عك�سية تعيب يف م�صلحة العمل نظرا ملا ي�سببه من ابلغ الأثر النف�سي على الفئات
وال�شرائح التي ت�ضررت منه خا�صة واذا علمنا بان �ضوابط احل�ضور واالن�صراف
لي�ست قا�صرة على نظام الب�صمة وانه يوجد العديد من البدائل االخرى التي تكفل
االلتزام بالعمل .ونوه املطريي اىل ان احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي �سوف
يقوم باتخاذ االجراءات الالزمة والتي من �ش�أنها ان حتافظ على احلقوق املكت�سبة لهذه
ال�شرائح ومن اجل حفظ هيبتهم امام العاملني حتت رئا�ستهم وانه يف هذا ال�صدد
�سيقوم االحتاد بالرتتيب والتن�سيق وتوحيد املواقف واالراء مع االحتاد العام لعمال
الكويت وال�سعى لدى كافة امل�س�ؤولني املعنيني لعقد اجتماع مع رئي�س واع�ضاء جمل�س
اخلدمة املدنية من اجل اعادة النظر يف هذا القرار وا�ستمرار العمل بالنظام احلايل
لعدم حدوث �أي نتائج عك�سية على العمل .

