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الترابط بينهما مفقود ويجب دمجهما في هيئة واحدة

• منصور
املطيري

• جمال
الفضلي

المطيري والفضلي لـ«الشاهد»« :الهيكلة»

و«القوى العاملة» عبء على العمالة الوطنية
متابعة فهد احلمود:
طالب رئي�س احت��اد العاملني يف القطاع اخلا�ص
من�صور املطريي ب�رضورة دمج برنامج اعادة الهيكلة
مع القوى العاملة م�شريا �إلى �أنه ال يوجد اي ترابط
بينهما ما ي�شكل عبئا على العمالة الوطنية قائال :نحن
بحاجة الى جهة واحدة فقط تهتم ب�ش�ؤوننا وحقوقنا

والواجبات املنوطة بنا.
و�أ�ضاف املطريي خالل لقائه مع الإعالمي بداح
ال�سهلي يف برناجمه «يل متى» على تلفزيون «ال�شاهد»:
ن�سمع كثريا عن احلكومة االلكرتونية والربط لراحة
املواطن والق�ضاء على البريوقراطية اال ان هذا االمر
ال نراه اال يف ال�صحف واالع�لام دون اي وجود له
على ار�ض الواقع.

من جهته ذكر �أمني �رس احتاد العاملني يف القطاع اخلا�ص
جمال الف�ضلي �أن طموحه هو جمع القوانني التي تتعلق
بالعمالة الوطنية ودجمها بقانون واحد فقط ،م�ضيف ًا:
�أنا �شخ�صي ًا اف�ضل ان تكون هناك هيئة م�ستقلة ملتابعة
�ش�ؤون وحقوق وواجبات العمالة الوطنية وتعمل على
حمايتي يف حال وجود اي �رضر مي�سني من قبل القطاع
اخلا�ص وفيما يلي تفا�صيل احلوار.

الحكومة اإللكترونية «شو إعالمي» وال وجود لها على أرض الواقع
• حدثنا عن ا�شهار احتاد العاملني
يف القطاع اخلا�ص؟
 من�صور املطريي  :ا�شهر االحتاديف  2017وهذا ثاين ت�شكيل الحتاد
ال��ع��ام��ل�ين يف ال��ق��ط��اع اخلا�ص
ون��ح��ن مطالبون م��ن خ�لال هذا
االحتاد بتطبيق واملطالبة بحقوق
العاملني يف القطاعات اخلا�صة.
• طالبت كثري ًا من خالل امللتقيات
واالع��ل�ام ب��دم��ج ب��رن��ام��ج اع��ادة
الهيكلة مع القوى العاملة فما
حيثيات هذا املطلب؟
 جمال الف�ضلي :وجهت لنا دعوةمن قبل جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
ب�أخذ ر�أي االحت��اد بدمج برنامج
اع��ادة الهيكلة وال��ق��وى العاملة
لذلك قمنا بدعوة جميع النقابات
يف القطاع اخل��ا���ص واملجاميع
النقابية والعمال الن هذا االمر يجب
�أن يكون امام اجلميع كونه نقطة
مف�صلية جلهتني مت�صارعتني.
• و�إلى �أين و�صلت عملية الدمج؟
 ج��م��ال الف�ضلي :عملية دمجالقطاعني مت ايقافها يف جمل�س
االم���ة مل��زي��د م��ن ال��درا���س��ة لأخذ
الآراء لذلك متت دعوتنا فربنامج
اع���ادة الهيكلة ل��ه مهمة فقد مت
ان�شا�ؤه لتوظيف ودعم ال�شباب يف
القطاع اخلا�ص وخ�لال  18عاما
مل جن��د اال الت�ضييق يف ق�ضية
�إذن العمل وال��رب��ط االلكرتوين
�ضعيف ويف ح��ال ع��دم حتديث
البيانات يتم توقيف دعم العمالة
فالربنامج هو عبارة عن حلقة
و�صل ما بني الباحث عن التوظيف
وال�رشكة ولكنه غري معني بالزام
ال�رشكة بالتوظيف كما حدث يف
تر�شيح بع�ض املوظفني للعمل
يف اجلمعيات التعاونية حيث
رف�ضت ه��ذه اجلمعيات توظيف
الكويتيني وبعد التوظيف �أي
م�شكلة ت�صادفنا يف امل�ستقبل علينا
مراجعة القوى العاملة فالق�ضايا
العمالية امل��ع��ن��ي ب��ه��ا القوى
العاملة.
 من�صور املطريي  :برنامج اعادةالهيكلة والقوى العاملة ال يوجد
بينهما نظام مرتابط عدا ورقة اذن
العمل حتى ان اللجان امل�شرتكة ما
بني برنامج اعادة الهيكلة والقوى
العاملة يوجد وجهات نظر خمتلفة
حولها واملت�رضر الوحيد العمالة
الوطنية فنحن بحاجة الى جهة
واحدة خمت�صة ب�ش�ؤوننا يف احلقوق
والواجبات.
• �أين احلكومة االلكرتونية و�أين

راتب الموظف يجب أال يمس وإذن
العمل مشكلة يجب حلها

«القوى العاملة»
تقوم بواجبها
على أكمل
وجه وينقصها
الصالحيات فقط

نطمح إلى وجود قانون واحد للعمالة
الوطنية يضم جميع البنود

• منصور املطيري وجمال الفضلي خالل لقائهما مع الزميل بداح السهلي

الربط بني م�ؤ�س�سات وقطاعات
الدولة؟
 من�صور املطريي  :للأ�سف هذان�سمع عنه يف ال�صحف فقط وال
وجود له على �أر�ض الواقع.
• ما الذي تطمحون �إليه؟
 جمال الف�ضلي :جمع القواننيكلها يف قانون واحد ي�سمى قانون
العمالة الوطنية.
• هل �أنتما مع الدمج؟
 جمال الف�ضلي� :شخ�صيا اف�ضل انتكون هيئة م�ستقلة وان مل يتحقق
ذلك فانا اري��د مدير ًا واح��د ًا فقط
يقوم مبتابعتي وحمايتي.
من�صور املطريي :اعتقد ان عملية
الدمج �ستحل الكثري من امل�شاكل
وابرزها اذن العمل او االخطاء يف

التواريخ والتي �ست�ساهم يف قطع
راتب املوظف الكويتي والذي من
املفرت�ض اال مي�س.
• ماذا كانت �آراء �أغلبية النقابيني
والعمال الوطنيني بعد االجتماعات
التي ح�صلت بينكم؟
 من�صور املطريي  :الآراء متفاوتةوكل له ر�أيه ولكن اغلبها يطالب
ب��وج��ود جهة م�ستقلة وخا�صة
للعمالة الوطنية فاحلكومة تتجه
الى تطوير العمالة الوطنية يف
القطاع اخلا�ص وت�سهيل مهامهم
حتى ال يكونوا عبئ ًا يف امل�ستقبل
على احلكومة فنحن خالل � 18سنة
قمنا بتجربة دعم العمالة وللأ�سف
ال�شديد انه مل يقدم �شيئ ًا للعامل
الوطني.

الرويشد :هناك لبس في قانون المنازعات العمالية
�أو�ضح مدير ال�ش�ؤون القانونية يف برنامج
اع��ادة الهيكلة �سامي الروي�شد ان هناك
ا�شكالية ببع�ض النقاط يجب ت�سليط ال�ضوء
عليها ومنها املنازعات العمالية هذا
وفق قانون االج��راءات دون عالقة برنامج
اع��ادة الهيكلة او القوى العاملة وهو

ال��زام �صاحب العمل او املتظلم اللجوء
الى اجلهات املخت�صة لف�ض النزاع وميكنه
بذلك اللجوء الى الق�ضاء.
و�أ�شار �إلى �أن تعديل هذا االمر والوقوف عليه
يحتاج الى تعديل النظام العام ،مو�ضح ًا
�أن اذن العمل من اخت�صا�ص الهيئة العامة

الخالدي :المدير قائد في مقر عمله
وقادر على فض النزاعات

• بدرية اخلالدي وشكرية السعيدي وأحمد العنزي خالل اللقاء

�أو�ضحت مديرة منطقة العا�صمة
التعليمية ب��دري��ة اخل��ال��دي � ّأن
اخل����روج يف �إج�����ازة ي��ج��ب �أن
يكون بقرار �صادر ،وبالن�سبة
لالجازة الطويلة و�إجازة الأمومة
وال��درا���س��ة ف�لاب��د م��ن مراجعة
املنطقة التعليمية يف ذلك ،مبينة
� ّأن املدير قائد يف مقر عمله وال
بد من �أن يوفّ ر بيئة منا�سبة و�أن
يكون ق��ادر ًا على ف�ض النزاعات
وب��ث روح ال��ت��ع��اون يف الوقت
الذي يكون فيه مطلع ًا ومتابع ًا
للعاملني والطالب وملا يحدث
يف مدر�سته  ،كما ذكّ رت ب�أهمية

• كيف مل يقدم �شيئ ًا وم��اذا عن
ال���رات���ب ال���ذي ي��ت��م اي���داع���ه يف
ح�سابات العمالة الوطنية؟
 من�صور املطريي  :حتى �أكون�رصيح ًا معك �أنا موظف منذ 2003
ومل ازر دعم العمالة اال يف ق�ضية
�شهادة الراتب وال ارى اي ا�ستقرار
او ام��ان وظيفي فعندما مي�سني
ال�رضر يف مكان العمل �أجل ��أ الى
القوى العاملة.
• هل تقوم القوى العاملة بدورها
جتاهكم ؟
 جمال الف�ضلي  :خ�لال عملناومتابعة الق�ضايا العمالية نعم
ال��ق��وى العاملة تقوم بواجبها
وال يوجد منها اي تق�صري ولكن
ينق�صها بع�ض ال�صالحيات فعلى

�سبيل املثال قانون نهاية اخلدمة
بع�ض ال�رشكات مل تلتزم به وال
تريد تطبيقه ولذا فالتنمية يجب
ان تكون تنمية ب�رشية.
• نرى �أنكم توجهون �سهام النقد
لربنامج اعادة الهيكلة بينما �أنتم
متعاطفون مع القوى العاملة فما
اال�سباب ؟
جمال الف�ضلي  :عندما نتحدث عن
العمالة الوطنية ال نتحدث عن
مبان فنحن نتكلم عن �صالحيات
وخدمات فنحن نبحث عن راحة
العامل الوطني على ان يتجه الى
جهة واح��دة تكون م�س�ؤولة عن
كل م�شاكله وحتمل همومه فعندما
ا�ستخرج اذن العمل اقوم مبراجعة
الت�أمينات ومن ثم برنامج اعادة

الهيكلة لذلك نحن نحتاج هيئة
واحدة.
 من�صور املطريي  :نحن ل�سنامع فئة �ضد �أخ��رى فنحن كعمال
وم��وظ��ف�ين ال ي�شدنا املبنى بل
اخلدمة وال�صالحيات التي تكون
حتت مظلته فعندما كنت رئي�س
نقابة نفطية قبل رئا�سة االحتاد مت
ت�رسيح عدد باملئات من العمال
وجل�أنا الى القوى العاملة ووقفت
معنا لذلك نحن نذكر ما �شهدناه
من خالل املواقف.
ما دور �أع�ضاء جمل�س الأمة جتاه
هذه املطالبات ؟
 ج��م��ال الف�ضلي  :ن���واب االمة�سي�صدرون ق��راره��م يف اال�سبوع
املقبل ح�سب ت�رصيح النائب

يحتاج إلى تعديل وال عالقة لـ«إعادة الهيكلة» أو «القوى العاملة»

أثناء اللقاء التنويري لمدراء ومديرات الثانوي

كتب حم�سن الهيلم:

«الهيكلة» رشحت عدداً من الكويتيين
للعمل في التعاونيات وتم رفضهم

م��راع��اة ���ض��واب��ط التقييم و�أن
تكون قائمة على دراي��ة مبا�رشة
 ،وبخ�صو�ص املدير امل�ساعد
الثالث ف�إن مهامه تعود لتقدير
الإدارة نف�سها �إلى �أن ت�أتي بيانات
تف�صيلية �أخرى .
جاء ذلك خالل اللقاء التنويري
الأول ملدير عام منطقة العا�صمة
التعليمية وق���ي���ادات منطقة
العا�صمة التعليمية مع مدراء
ومديرات مدار�س الثانوي للعام
الدرا�سي .2019 - 2018
و من جهتها حثت مديرة ال�ش�ؤون
التعليمية �شكرية ال�سعيدي
على توفري التدريب املنا�سب
للعاملني � ،إل��ى جانب �إعطاء

املعلمني اجلدد الفر�صة لإكمال
�أوراق املبا�رشة لكي يتلقى املعلم
اجلديد مرتبه ب�أ�رسع وقت ممكن
 ،كما �أ�شارت �إلى �أهمية متابعة
قيد الطالب و�شطبهم ب�شكل دوري
 ،والإلزام بامليزانيات التقديرية
وب��إغ�لاق وفتح ال�صفوف ب�شكل
ر�سمي فقط  ،و�إلى طريقة �سحب
�أجهزة التابلوت وت�سليمها .
و�أر�شد مراقب التعليم الثانوي
عاي�ض ال�سهلي �إلى �أهمية �إبالغ
املنطقة التعليمية يف حالة
وجود �أي م�شكلة وكتابة التقارير
بذلك من �أجل التعامل معها ب�شكل
�إيجابي وفعال ي�ضمن الو�صول �إلى
النتائج الإيجابية وحل امل�شكلة.

للقوى العاملة وهو مرتبط بالرتخي�ص،
فبع�ضها مدته �سنة و�آخر مدته �سنتان.
وا�ضاف هناك لب�س يف القانون وخا�صة
امل��ادة الثامنة التي ت�سببت ب�إ�شكالية
ل��دى رئي�س احت��اد العاملني يف القطاع
اخلا�ص من�صور املطريي و�أمني �رس احتاد

العاملني يف القطاع اخلا�ص جمال الف�ضلي
وهي املتعلقة بالعربات املتنقلة والتي
من خاللها ا�ستطعنا ��صرف امل�ستحقات
املالية ،حيث �سعينا وخاطبنا جميع
اجلهات وقد ا�ستمر االمر ل�سنتني حتى ترى
هذه املادة النور.

يو�سف الف�ضالة وقد ابدينا ر�أينا
يف ال�سابق بهذا ال�ش�أن و�أو�ضحنا
�سلبيات وايجابيات القوى العاملة
وبرنامج اع��ادة الهيكلة وطالبنا
ب�أن يكونا جهة واحدة حتى اننا
بحثنا يف قرار جمل�س الوزراء وراء
الدرا�سة التي تن�ص على وجود
 100يوم اختبار ولكننا ما زلنا
جنهل من اجلهة القائمة على هذه
الدرا�سة حيث �أن كال منهما ي�ضع
الكرة يف ملعب الآخ��ر وهناك من
يقول �إنها �رشكة ا�ست�شارية.
• ما ر�أيكم بالقرار؟
 ج��م��ال الف�ضلي :ق���رار خاطئوظامل يف نف�س الوقت ف�أنا كموظف
جديد �أحتاج �إلى  3ا�سابيع حتى
ا�ستخرج اذن العمل ومن ثم اجته
ال��ى الت�أمينات حتى يخرجون
للتفتي�ش ف��الأم��ر بحاجة ال��ى 3
ا�سابيع اخرى وعندما اقوم بتقدمي
ال�رصف يلزمني كذلك وقت لذلك
العمالة الوطنية جتل�س  3ا�شهر
دون اي راتب.
• ما �سبب انتقادكم لت�رصيح مدير
ال�ش�ؤون القانونية يف برنامج
اعادة الهيكلة �سامي الروي�شد؟
 جمال الف�ضلي  :الن الت�رصيحاح��ت��وى على ان برنامج اع��ادة
الهيكلة ه��و م��ن يقوم مبخاطبة
اجلهات املعنية ا�ضافة الى ان اذن
العمل موجود يف النظام واجهزة
الدولة وهناك رب��ط بينهم وبني
اجلهات االخرى فما اال�سباب التي
تتطلب منا جتديده.

نادي الصحافة واإلعالم احتفل بذكرى تكريم األمير قائداً للعمل اإلنساني

أميرة عزام :السميط أسلم على يديه  11مليون ًا
بحسن أخالقه وطيبته
احتفل نادي ال�صحافة والإعالم
بالذكرى الرابعة لتكرمي �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد
كونه قائدا للعمل الإن�ساين،
ب��ت��ك��رمي اف�����ض��ل الإع�لام��ي�ين
العرب يف املجالني الإن�ساين
واالجتماعي للعام  ،2018وقد
اخت�ص النادي تكرميه هذه املرة
وفاء وعرفانا للمرحوم ال�شيخ
د.عبدالرحمن ال�سميط.
وعلى هام�ش االحتفال� ،أكدت
رئ��ي�����س��ة جمل�س �إدارة ن��ادي
ال�صحافة واالعالم الزميلة �أمرية
ع��زام �أن الراحل ال�سميط رجل
ب�أمتني؛ العربية والإ�سالمية
وي�ستحق ان ي��ك��ون ال��ق��دوة
االع�لام��ي��ة احل�سنة للأجيال
ال��ق��ادم��ة ،ف��ق��د �آم���ن ب�أهمية
العمل االن�ساين واالجتماعي
وحمل هموم الآخ��ري��ن ،تاركا
ق�صورا و�أمواال وخريات ليعي�ش
ب�ين الفقراء زارع���ا االم��ل بني
اليائ�سني ،ب�إميانه �آمن اجلميع
و�أ�سلم على يديه  11مليونا،
مل يبط�ش ومل يروع ومل يكفر،
بل بح�سن اخالقه وطيبته قائلة:
«اول من �سمعت عنه من �شخ�صيات
الكويت يف طفولتي كان املرحوم
ال�سميط ومن حكاياته عرب اذاعة
ال��ق��ر�آن الكرمي �سجلت ق�ص�صا
ل�ل�أط��ف��ال مم��ا ي��ق�����ص ،فجعل
انطباعي عن الكويت و�شعبها
اه��ل الطيبة وح��ب الآخ��ري��ن،
وهو اول ما �شجعني على العمل
اخل�يري قبل ان اع��رف ا�سمه،

• أميرة عزّام

وه��ذه هي الر�سالة االن�سانية
ال��ت��ي نحتاجها ال��ي��وم يف ظل
الفنت بني ا�شقائنا يف الوطن
العربي ،مبينة حر�ص النادي
على ت�شجيع رواد العمل اخلريي
من اج��ل م�ستقبل اف�ضل لأبناء
االمتني العربية واال�سالمية.
ومن جانبه ،قال مدير جمعية
العون املبا�رش عبدالله ال�سميط
انه �سعيد مببادرة نادي ال�صحافة
واالع��ل��ام يف اخ��ت��ي��ار وال���ده
بالتوافق مع ذكرى تكرمي االمري
الوالد كقائد للعمل االن�ساين
والكويت مركزا للعمل االن�ساين
مبديا اعجابه بجهود النادي
وحر�صه على اب���راز القدوات
الناجحة لل�شباب وال�شابات
يف العمل االن�ساين والدفعات

• نسيبة السميط

االيجابية يف ال��وط��ن العربي
والعامل اجمع.
و�أك���د ال�سميط حر�ص جمعية
العون على ا�ستقطاب ال�صفني
الثاين والثالث يف العمل اخلريي
ليكونوا قدوة رائدة للم�ستقبلني
القريب والبعيد ،متوقع ًا ظهور
ثمرة قوية لهذا العمل خالل 15
عاماً.
ب��دوره��ا ،ا���ش��ادت رئي�سة ق�سم
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة واالع��ل�ام
بجمعية العون املبا�رش ن�سيبة
ال�سميط بجهود نادي ال�صحافة
واالع���ل��ام ب��اخ��ت��ي��ارات��ه��م يف
ال�سنوات املا�ضية لقدوة م�رشفة
م��ن اع�لام��ي��ي ال��ع��م��ل اخل�يري
وه���و م��ا ي��رف��ع ا���س��م الكويت
كمركز للعمل االن�ساين ،فهذه

ال�شخ�صيات املحبة للخري كان
وال��ده��ا ال�سميط حري�صا على
ا�صحابها بنقل ال�صورة املحبة
للخري وتعاي�ش االن�����س��ان يف
كل انحاء العامل مع االفريقي
فقريا �أو حمتاجا وه��ي مهارة
اكت�سبها باملمار�سة وكانت �سبب ًا
يف حمبة اه��ل الكويت الكويت
واخلليج والعامل العربي له،
ب�سبب امل�صداقية وهذه املفاهيم
نحر�ص على تعزيزها من خالل
زي����ارات م��ت��ع��ددة م��ن «العون
امل��ب��ا��شر» مل���دار����س خمتلفة
ا�ضافة ال�ست�ضافة االندية وتنظيم
مهرجان الطفل «م��ن الكويت
نهديكم ح��ب �اً» ،وت�ستمر هذه
احلمالت من اجل ان يكون العطاء
قيمة رئي�سية يف حياتنا.

