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أوضحوا أن التأخير في إقرار الحوافز المالية ال يتماشى مع تشجيع الدولة للعاملين

نقابيون يهددون باالعتصام واإلضراب إلقرار كوادرهم وبدالتهم

أسامة أبوالسعود
طالب عدد من رؤس��اء واعضاء النقابات مجلس اخلدمة املدنية باملس��اواة في إقرار الكوادر للجميع ملا في ذلك من آثار ايجابية على 
العمال مبختلف املجاالت، كما دعوا للمش��اركة في االعتصام يوم الثالثاء بهدف رفع الظلم وحتقيق املطالب العمالية العادلة، حيث ان 
هن��اك بع��ض القطاعات لم تنل اي ج��زء من تلك الكوادر رغم انها تتحمل عبئا كبيرا في اجناز االعمال، مبينن ان كادر املهندس��ن مت 
تعديله اكثر من مرة واخذ شكله الطبيعي فلماذا ال يتم انصاف الفنين ومساواتهم مع الكوادر األخرى بحسب الدرجات الوظيفية حتى 

يتم االستقرار الوظيفي على اكمل وجه، وفيما يلي التفاصيل:

صرح محمد عب���داهلل العرادة 
رئيس االحتاد العربي لعمال البلديات 
والسياحة بأن مجلس اخلدمة املدنية 
خالف نص الدستور الداعي للعدل 
واملس���اواة باقراره كوادر وبدالت 
لبعض اجلهات احلكومية وجتاهل 
بعض اجلهات احلكومية االخرى. 
واشار الى ان هذا التجاهل والتأخير 
يعطي مؤشرا خطيرا لعدم التعاون 
ب���ن احلكومة ممثلة ف���ي مجلس 
اخلدمة املدنية والنقابات العمالية 
املمثل الش���رعي للعمال وال يخدم 
البلد والعمل وكذلك يعد  مصلحة 
مخالفا لكل االتفاقيات الدولية التي 

صادقت عليها حكومة الكويت.

مطالب عادلة

العرادة مجلس اخلدمة  وطالب 
املدنية باعادة النظر في اسرع وقت 
واق���رار املطالب العمالي���ة العادلة 
الت���ي تقدمت بها نقابة العاملن في 
بلدي���ة الكويت املتمثل���ة في كادر 
وبدالت مفتشي النظافة واالعالنات 
البيئة وكادر  والصالونات وصحة 
الوظائف االش���رافية وكادر حملة 
الدبل���وم باالدارة املالي���ة والبنوك 
والتأمن وب���دل تلوث للعاملن في 
الش���عيبة  مركز االغذية في ميناء 
وكذلك اقرار الكوادر والبدالت التي 
تقدمت بها نقابة العاملن في وزارة 
الكهرب���اء واملاء لفئ���ات معينة من 
العاملن بالوزارة. واكد العرادة ان 
االحتاد العربي يدعم ويتضامن ويقف 
مع نقابة العاملن في بلدية الكويت 
ونقابة العاملن في وزارة الكهرباء 
واملاء كونهما انشط وابرز نقابتن 

في االحتاد من اجل اقرار مطالبهما 
العادلة. وطالب مجلس اخلدمة املدنية 
بسرعة اقرار تلك املطالب العمالية 
الت���ي التزال حبيس���ة االدراج منذ 
س���نوات على الرغم من استيفائها 
لكل الشروط واالجراءات القانونية 
التي قامت بها النقابات العمالية على 
كل املستويات بالدولة. واشار العرادة 
ال���ى ان التأخير في اق���رار الكوادر 
والب���دالت واملزايا املالية واحلوافز 
للعاملن في البلدية ووزارة الكهرباء 
واملاء ال يتماشى مع تشجيع الدولة 
للعاملن واخلطة االمنائية للدولة على 
الرغم من ضخامة حجم العمل امللقى 
على عاتق هؤالء العاملن والسيما 
امللقاة على  زيادة حجم املسؤولية 
عاتق العاملن كما ان عدم انصافهم 
بعدم اقرار كوادرهم وبدالتهم يصيب 
العاملن باالحباط والشعور بالظلم. 
واكد الع���رادة ان اقرار هذه الكوادر 
والبدالت واحلوافز املالية حق مشروع 
واصيل للعاملن في البلدية ووزارة 
الكهرب���اء واملاء يص���ب في النهاية 
ملصلحة الوط���ن والعمل، وان عدم 
اقرارها او التأخير في اقرارها سيزيد 
االمور تعقيدا ويسبب اخللل الوظيفي 
واضعاف اهم عناصر االنتاج وهو 

العنصر البشري. 

كوادر متنوعة

ب���ارك رئي���س مجلس  بدوره 
ادارة نقابة العاملن بالهيئة العامة 
للصناع���ة وليد املجن���ي جلميع 
العاملن في قطاعات الدولة الذين 
حصلوا على كوادر متنوعة بعد طول 
انتظار دام سنوات طويلة حتى مت 

رفعها من مجل���س اخلدمة املدنية 
في الثاني والعش���رين من الشهر 
املاضي على ش���كل توصيات متت 
احالتها لالمانة العامة ملجلس الوزراء 
واقرارها بأثر رجعي من االول من 
ابري���ل املاضي. واوضح املجني ان 
نقابة الصناعة حاليا تقرأ املذكرات 
التفسيرية املصاحبة للكادر قراءة 
تفصيلية بحيث ان ال تبخث او تقلل 
من راتب من اقرت لهم هذه الكوادر 
من املهندسن واحملاسبن والعاملن 
في قطاع التدريب والتطوير متهيدا 
لعرضها وصرفها للعاملن في الهيئة 

العامة للصناعة.

الكيل بمكيالين

من جانبه اكد مساعد االمن العام 
لالحتاد العربي الزراعي وسكرتير عام 

نقابة االشغال انور املهيني ان ديوان 
اخلدمة املدنية لم يلب مطالب نقابة 
العاملن بوزارة االشغال في عرض 
زيادة الك���وادر الفنية على مجلس 
اخلدمة املدنية ولالسف هذا يؤكد انه 
يكيل مبكيالن متسائال في تصريح 
صحاف���ي هل يعق���ل ان تتم زيادة 
املهندسن وفقا ملسمياتهم الوظيفية 
كما هو معلن بالصحف اليومي ويتم 
التغاضي عن اهم شريحة باملجتمع 

والذين بدونهم ال يس���تقيم العمل 
في املجال الهندس���ي، وهم الفنيون 
واملوظفون من ذوي الطابع الهندسي 
فهذه الفئة هي التي تقوم باالشراف 
على جميع املشاريع مبيادين العمل 
الفعلية وليس من واقع اجللوس في 
املكاتب املكيفة وهم اليد املس���اعدة 
واملعاونة االساسية جلموع املهندسن 
وبدونهم ال يس���تطيع املهندسون 
القيام مبه���ام وظائفهم على الوجه 

املطلوب منهم. وناشد املهيني ديوان 
اخلدمة املدنية وكذلك مجلس اخلدمة 
املدنية بأن يعيد النظر ويقر الزيادة 
املطلوبة في الكادر الوظيفي لشريحة 
الفنين اس���وة بزمالئهم املهندسن 
مبا يتناسب وطبيعة عملهم الشاقة 
واملهمة اضافة الى املطالبة مبساواة 
الفني���ن خريجي املعاهد الفنية في 
وظائف الديكور والنجارة بزمالئهم 
خريجي نفس املعاهد من التخصصات 
املختلفة كتخصص املدني والكهربائي 
وامليكانيكا واالتصاالت خاصة وان 
املؤه���الت العلمية واح���دة وكذلك 
الت���ي حصلوا  ال���دورات  خريجو 
عليها متساوية املدة لكن االختالف 

بالتخصص فقط. 

فرق شاسع

من جهته، أكد أمن صندوق احتاد 
العاملن بالقطاع احلكومي  نقابات 
وعضو نقابة العاملن بوزارة الصحة 
حس���ن العازمي ان نقابة العاملن 
بوزارة الصحة استبشرت خيرا عقب 
صدور الق���رارات اخلاصة بالكوادر 

ولكن اتضح لنا الفرق الشاسع في 
التعامل بن م���ا مت اخراجه وما مت 
استبعاده. وقال العازمي في تصريح 
صحافي نري���د ان نوضح ما قامت 
به نقابة العامل���ن بوزارة الصحة 
من تقدمي بعض املطالبات اخلاصة 
بإقرار الك���وادر والبدالت والتي مر 
عليها اكثر من عشر سنوات للمطالبة 
بإقراره���ا من قب���ل مجلس اخلدمة 
املدنية واخلاصة ببعض التخصصات 
ملوظفي الوزارة ومنها املطالبة بإقرار 
كادر لفني ومساعدي التعقيم املركزي 
ومن اسباب املطالبة تعامل الفنين 
وبشكل يومي مع آالت ملوثة بشتى 
انواع امليكروبات التي ترسل إليهم 
من جميع مستشفيات ومستوصفات 
الدولة، والتعامل بشكل يومي مع مواد 
كيماوية حارقة لتنظيف تلك اآلالت 
مع استخدام اجهزة تعقيم ذات حرارة 
مرتفعة جدا وكذلك التعامل مع مواد 
سامة وكذلك املطالبة بكادر ملفتشي 
ومفتشات اخلدمات الفندقية ملا لها 
من أهمية حيث إنها ذات طابع فني 
وهذه املهنة تتمثل في حماية املنشآت 
الصحية من األمراض واألوبئة من 
خالل اإلشراف على عقود التنظيف 
الداخل���ي والتخلص من  والنق���ل 
النفايات والعقود اخلاصة بالغسيل 
إلى جانب التأكد من املواد املستخدمة 
من منظفات ومطهرات سامة. وبن 
العازمي ان النقاب���ة قدمت مطالبة 
بكادر ملشرفي االمن والسالمة حيث 
إن هذه املهنة ذات مشقة وعناء وذات 
طبيعة تتمثل في املرور الدوري على 
جميع مرافق املستشفيات واخلدمات 
الهندسية للتأكيد على سالمة األنظمة 
املختلفة والفحص املستمر ملعدات 
املياه  مكافحة احلري���ق ومضخات 
والش���بكة واخلزان وامل���رور على 
جميع محطات التشغيل للتأكد من 
عنصر السالمة الى جانب العديد من 
االختصاص���ات املخولة لهذه املهنة 

وكذلك املطالبة بإقرار بدالت للعاملن 
اإلدارين لكون هذه الفئة تعاني الكثير 
من هض���م حلقوقها حيث إنها ذات 
اهمية في جمي���ع املناطق الصحية 
واملستش���فيات واملستوصفات كما 
ان هذه املهنة من املهن التي تتعامل 
بصفة يومية من الكثير من املراجعن 
والتي يتطلب معها استقبال املرضى 
وفي اشد احلاجة الى الرعاية ومن 
ثم نق���ل املرض ال���ذي يحمله الى 
النقاب���ة باملطالبة  املوظف وقامت 
بكادر للوظائف اإلدارية واالشرافية 

الرئاسية والتخصصية بالوزارة. 

تجاهل الزيادات

كما أعلن رئيس نقابة العاملن 
الزراعة  العامة لشؤون  الهيئة  في 
والثروة السمكية محسن البرجس 
عن انضم���ام نقاب���ة الزراعة الى 
االعتصام العمالي الذي سيقام بعد 
غد الثالثاء ف���ي مقر االحتاد العام 
لعمال الكويت احتجاجا على جتاهل 
املدنية ومجلس  مجلس اخلدم���ة 
الوزراء إقرار الكوادر اخلاصة بهم. 
وقال البرجس في تصريح صحافي 
ان النقابة قررت االنضمام الى باقي 
النقابات لالعتص���ام بعد ان تبن 
ان مجل���س اخلدمة املدنية جتاهل 
الزيادات املرفوعة له من قبل الهيئة 
الت���ي مت الترتيب له���ا بن النقابة 
واإلدارة، مش���يرا ال���ى ان بن هذه 
الزيادات كادر اإلدارين والعاملن في 
إدارة املختبرات الذين ال يتقاضون 
اي زيادة عل���ى تخصصاتهم على 
الرغم من ان هن���اك زمالء لهم في 
التخصص نفسه في وزارات اخرى 
يتقاضون زيادات خاصة على هذه 
التخصصات، كما ان من بن الكوادر 
كادر العاملن في القطاع الس���مكي 
الذين يقضون معظم أوقات عملهم 
في البحر حماية للثروة السمكية 

من جور الصيد. 

 العرادة: »الخدمة المدنية« خالف نص الدس�تور بإقراره كوادر وبدالت لبعض الجهات الحكومية وتجاهل البعض اآلخر
 العازم�ي: نؤكد دعمنا الكامل ووقوفنا مع االتحاد في االعتصام المقرر الثالثاء من أجل إقرار الكوادر للعاملين في »الصحة«

المجني: الئحة تنظيم العمل في »الصناعة« خالل 3 شهور

نقابة العاملين في »التربية« تجدد رفضها إلطالة الدوام: 
مستعدون للحوار ونعرف طرق التصعيد جيداً

العسكر: »نفط الخليج« فقدت توازنها وال تراعي عمالها

محمد راتب
كشف رئيس مجلس ادارة نقابة العاملن في الهيئة 
العامة للصناعة وليد املجني ان مجلس اخلدمة املدنية 
بصدد اقرار الالئحة االدارية اخلاصة بتنظيم ش����ؤون 
العمل في الهيئة العامة للصناعة خالل 3 شهور، مطالبا 
احلكومة باعادة النظر في دعم النقابات كونها تش����كل 
احلصن احلضاري والدميوقراطي الذي من خالله يواكب 
املوظفون في كل هيئة ومؤسس����ة مسيرة التطور في 
املجتمعات املتحضرة. جاء ذلك خالل حفل تكرمي األمهات 
املثاليات العامالت في الهيئ����ة العامة للصناعة وذلك 
مبطعم الصنوبر بحضور اعضاء اجلمعية العمومية 
للهيئة العام����ة للصناعة باالضافة الى اعضاء مجلس 
ادارة نقابة العاملن في الهيئة العامة للصناعة ونائب 

املدير العام للش����ؤون االداري����ة واملالية باني الهاج����ري. وقال املجني 
عندما مت اش����هار نقابة العاملن في الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 25 
مايو 2003 كانت اول نقابة تشهر بعد وقف طال لسنوات ثم اتت باقي 

النقابات ملوظفي الكويت وكان من شروط اشهار النقابات 
في ذلك الوقت عدم صرف املكافأة واملعونة الس����نوية 
التي تصرف للنقابات وجمعيات النفع العام. وبن ان 
النقابة ترعى العديد من االنشطة الثقافية والرياضيات، 
وقد ارتأت هذا العام بالتعاون مع اللجنة النسائية ان 
تخصص يوما لتك����رمي االمهات املثاليات العامالت في 
الهيئة واللواتي تعدت خدمتهن 25 سنة، الفتا الى ان 
ذلك يعد من ضمن اعمال النقابة السنوية التي حازت 
جناحا طوال سنتن متتاليتن مثل تكرمي املوظف املثالي 
بصفة ش����هرية، حيث تقدم له النقابة مبلغ 50 دينارا 
ودروعا تذكارية وهذا يعمل على التحفيز والتشجيع 
والتواصل بن املؤسسة واملوظف، كما حرصنا على اقامة 
الدورات الرياضية ومنها الدورة العامة للرماية وااليام 
املفتوحة في املنتجعات.  من جهتها قالت م.عزيزة مال اهلل مديرة ادارة 
املواصفات واملقاييس في الهيئة العامة للصناعة: ان اعضاء النقابة لم 

يقصروا في اقامة االنشطة على مدار العام.

استنكر رئيس نقابة العاملن بالشركة الكويتية 
لنفط اخلليج فالح العس���كر قيام الشركة بتطبيق 
اللوائح السعودية اخلاصة بالعمال السعودين على 
عمالها الكويتين في عمليات اخلفجي املشتركة، مبينا 
ان تلك اللوائح تنص صراحة على ان من ش���روط 
التوظيف ان يكون املتقدم س���عودي اجلنسية، وان 
اولوية الترقي واالبتعاث واسناد الوظائف القيادية 
واالشرافية للسعودين دون غيرهم، وقد ألغت تلك 
اللوائح العيد الوطني للكويت وعيد التحرير واالجازات 
واملناسبات التي صدرت بقانون وصادق عليها صاحب 
الس���مو األمير. وأضاف العسكر ان النقابة أصيبت 
بصدمة كبيرة ولم تصدق االمر حال صدور التعميم 
من أحد ممثلي الشركة الكويتية لنفط اخلليج، فقامت 

بالتحقق من ه���ذا الكتاب عن طريق مقابلة املدير التنفيذي للموارد 
البش���رية والذي أك���د تأكيدا قاطعا ان هذه الالئح���ة بجميع ما ورد 
فيها س���تطبق على جميع العاملن بالعمليات املش���تركة مبن فيهم 
العمالة الكويتية. وبن العس���كر ان النقابة لم تكتف بهذه املقابلة، 

فقامت قطعا للش���ك بإرس���ال كتاب رسمي لرئيس 
مجلس ادارة الشركة الكويتية لنفط اخلليج بتاريخ 
2010/4/11 تستفس���ر منه عن صحة الكتاب الصادر 
عن املدير التنفيذي للموارد البشرية وأمهلته 3 أيام 
لتوضيح االمر، ومنذ ذلك التاريخ لم تقدم الشركة أي 
توضيح أو رد رسمي، ما يؤكد انها ماضية في تطبيق 
لوائح أرامكو ألعمال اخلليج على عمالها الكويتين 
باخلفجي دون مراعاة حلقوق الدولة وحقوق العمال 
وحقوق الشركة معا. وقال العسكر ان النقابة وازاء 
الصمت املطبق واملريب واتباع سياسة تسفيه احكام 
القضاء الكويتي واالص���رار املتعمد حلجب حقوق 
العمال والقيام بأعمال يترتب عليها ضياع مصلحة 
البالد العليا، قامت بتقدمي احتجاج رسمي وسترفعه 
رسميا لوزير النفط للقيام بكامل مسؤولياته السياسية جتاه حقوق 
الكوي���ت في ادارة مرافقها وثرواته���ا الطبيعية وادارة موظفيها في 
منطقة العمليات وفق أنظمتها وقوانينها ووفق ما اس���تقرت عليه 

أحكام قضائنا الشامخ.

حسن العازميمحمد العرادة

وليد املجني

فالح العسكر

خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بـ »التجارة« أمس

السميط يدعو إلقالة جميع قياديي 
ديوان الخدمة المدنية ألنهم سبب أزمات البلد

أسامة أبوالسعود
أعل��ن رئيس احتاد عمال وموظفي الكويت عبدالرحمن الس��ميط تأييد االحت��اد ودعمه جلميع مطالب 
العامل��ن بوزارة التجارة والصناعة إلق��رار كادرهم في حالة الدعوة لالضراب. كما طالب الس��ميط خالل 
اجتماع اجلمعية العمومية للنقابة مساء أمس مبقر االحتاد بالعدان بإقالة جميع قياديي ديوان اخلدمة املدنية 
ألنهم س��بب أزمات البلد وكذلك إنهاء خدمات املستشارين غير الكويتين الذين ظلوا في وظائفهم أكثر من 
30 س��نة وهم من يدير الديوان فعليا. ودعا السميط الى حتقيق مبدأ العدل واملساواة في جميع مؤسسات 
ووزارات الدول��ة وال نري��د ان تعمل الوزارات وكأنها دويالت داخل الدولة. هذا وس��تعقد ندوة غدا االثنن 

)كرم دياب(عبدالرحمن السميط متحدثا بديوان رئيس نقابة العاملن بوزارة التجارة عجمي املتلقم بالعجيلة.

جددت نقابة العاملن في وزارة التربية رفضها ألي خطوة من ش���أنها 
إطالة الدوام الدراسي، مؤكدة ان هذا التوجه ال يتناسب مع اخلطط والبرامج 

التي تضعها احلكومة وتتوجه إلى األسر واألبناء.
وشدد رئيس النقابة محمد نافل احلربي على أهمية تأني وزارة التربية في 
اتخاذ قرار كهذا، فضال عن ضرورة الرجوع الى اهل امليدان الذين يعتبرون 
االكثر دراية بش���ؤون العملية التعليمية ومدى حاجتها الى اطالة الدوام 
من عدمه. ودعا احلربي في تصريح صحافي وزارة التربية الى االستماع 
لألصوات التربوية التي تدعو الى النظر واالهتمام باملش���اكل التي يعاني 
منها النظام التربوي والتعليمي قبل اتخاذ قرارات من ش���أنها زيادة هذه 
املشاكل وتعقيدها. وحذر من ان نقابة العاملن في وزارة التربية لن تسكت 
في حالة االصرار على اطالة الدوام الدراسي ولن تدع قرار كهذا مير مرور 
الكرام، آمال من وزيرة التربية تفهم املبررات الداعية الى عدم اطالة الدوام، 

ومد جسور التعاون مع النقابة ملا فيه مصلحة العملية التعليمية والطالب 
التي يحرص اجلميع على حتقيقها. وقال احلربي ان اليوم الدراس���ي في 
الكويت ليس في حاجة ال���ى اطالته اكثر مما هو عليه اآلن، خصوصا ان 
ليس ثمة شكاوى من العاملن في امليدان التربوي من مواجهة اي صعوبات 
ف���ي اجناز املقررات الت���ي يتضمنها املنهج الدراس���ي، اضافة الى حتقيق 
العملية التعليمية العديد من االجنازات احمللية واخلارجية على الصعيد 
التربوي وتقدمي مخرجات على مس���توى عال من الكفاءة والتميز تنافس 

ارقى املستويات في النظم التعليمية في الدول املجاورة.
 واكد احلربي ان النقابة متد يد احلوار والتشاور الى الوزارة من اجل 
حتقيق ما تصبو إليه األطراف كافة، منبها في الوقت نفسه الى ان النقابة 
مستعدة للتصعيد الى اقصى الدرجات من اجل احلفاظ على حقوق العاملن 

كما هي مستعدة ايضا للتعاون مع الوزارة.


