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السكرتير العام لالتحاد وصفه بالخطير ويهدد استقرار الشعب بأكمله

»اتحاد البترول«: إضراب شامل إذا تم تخصيص القطاع النفطي ولو بقانون

ناصر املطوع

  المطوع:  بيع القطاع النفطي سيعيدنا 40 عامًا للوراء 
وس�يجبر المواطن على الهج�رة للبحث عن مصدر رزق

الع���ام  الس���كرتير  ح���ذر 
الحتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات ناصر املطوع 
من املضي في اجتاه خصخصة 
القطاع النفطي ولو حتى بقانون 
مؤكدا ثب���ات واصرار ورفض 
احتاد البترول والنقابات النفطية 

التابعة له بشكل عام.
وقال ان قانون اخلصخصة 
الذي انتهت اللجنة املالية منه 
قانون خطي���ر ومؤثر وميس 
حياة املواط���ن الكويتي ويهدد 
استقراره داعيا لضرورة التأني 
في اقراره ودراسة تبعيات هذا 
املشروع اجلائر وابعاد القطاع 
النفطي بأكمل���ه من مخططاته 
والذي يعتبر خطا احمر، وثروة 
من ثروات البالد الرئيسية تفاديا 
الي صدام او موقف شعبي او 

اضراب شامل حال اقراره.
الفتا املطوع الى ان الشعب 
الكويت���ي لديه الوع���ي الكافي 
التج���ار  الالعي���ب  واالدراك 
واملتنفعني من خصخصة القطاع 

النفطي فباالمس القريب رأينا 
ان  التجربة، مؤكدا  نتائج هذه 
الزمان واملكان غير مناس���بات 
لتطبيقها ف���ي الكويت بالوقت 

احلالي.
واضاف في ظل هذه الظروف 
ومواقف بعض النواب واحلكومة 
لم يعد مستغربا ان يطلب من 
املواطن الكويتي الهجرة والبحث 
عن مصدر رزق لقوت عائلته وان 

لم يطلب فسيجبر على ذلك في 
ظل هذه التداعيات اخلطيرة التي 
يسعى الجلها املتنفعيني وحتويل 
املواطنني ملساهمني ومن ثم الى 
مطرودين من جميع القطاعات 
في حال االس���تمرار باقرار هذا 

القانون اجلائر.
وطالب املطوع مجلس االمة 
الدولة  ان يقفوا م���ع مصلحة 
واملواطن مؤكدا ان بيع القطاع 
النفطي محاولة العادتنا اربعني 
عام���ا للوراء وما اش���به اليوم 

باالمس.
اننا  خامت���ا املطوع قول���ه 
ماض���ون مب���ا جبلن���ا علي���ه 
ونحذر من االس���تمرار في هذا 
التزييف مطالبا باستثناء القطاع 
النفطي بأكمله من دوامة قانون 
اخلصخصة الفاشل ولو بقانون 
حتى ال تزيد االوضاع س���وءا، 
التح���رك ملصلحة  ال���ى  داعيا 
تنمية البالد وفوق استراتيجية 
صحيحة تخدمه���ا ومواطنيها 

وليس العكس.

أكد أنه يعاكس مبدأ العدالة االجتماعية والتعاون بين القطاعين العام والخاص

اتحاد العمال: »التخصيص« مشروع انقالب على جوهر النظام االقتصادي 
ويسمح بهيمنة رأس المال على مقدرات ومرافق البالد الحيوية

انتقد االحتاد العام لعمال الكويت التوجه نحو 
إقرار مش����روع قانون تطبيق نظام التخصيص، 
مؤكدا انه يعاكس مب����دأ العدالة االجتماعية بني 
جميع فئات الشعب، كما أنه  يسمح بهيمنة رأس 
املال على مق��درات الب��الد احليوي��ة، معتبرًا انه 
مش����روع انقالب على جوهر النظام االقتصادي 

في البالد.
وأدلى نائ����ب رئيس االحتاد فال����ح العازمي 
بتصريح صحافي قال فيه: تقف الكويت وشعبها 
وطبقتها العاملة في الوق��������ت احلاض����ر أمام 
مش���روع شدي����د األهمية واخلط���ورة يتمث����ل 
في مش���روع قان���ون تنظي���م برام����ج وعملي���ات 

التخصي��ص.
وبات من الواضح متاما ان هذا القانون يتعارض 
بشكل جذري مع دستور الكويت، ال بل ميكن اعتباره 
مش����روع انقالب على جوهر النظام االقتصادي 
الذي رس����م معامله دس����تور الكويت وهو يرتكز 
على مرتكزات واضحة أساسها العدالة االجتماعية 

والتعاون بني القطاعني العام واخلاص وعدم جواز 
املساس مبلكية الدولة للثروات الطبيعية واملرافق 

واخلدمات العامة في الب���الد.
وأضاف ان القانون املعروض على مجلس األمة 
حاليا إلقراره هو في جوهره معاكس متاما لهذا 
املبدأ، فهو يبيح هيمنة وسيطرة رأس املال اخلاص 
على جميع مقدرات ومرافق البالد احليوية، مبا فيها 
الثروات الطبيعية وفي مقدمتها الثروة النفطية، 
وهي كما يعلم اجلميع املورد األساسي والوحيد 

الذي يرتكز عليه اقتصادنا الوطني.

الفئات الشعبية

وزاد العازمي: ان الطبقة العاملة - واحلركة 
النقابية الكويتية - لن تقبل ببيع الوطن وتسليم 
جميع مقدراته للقطاع اخلاص الذي يسعى دائما 
لتحقيق أقصى األرباح وأسرعها بشتى الوسائل، 

دون حساب ألي مصلحة اخرى.
ولن تقبل بتسليم مستقبلها ومستقبل جميع 

الفئات الش����عبية األخ����رى ذات الدخل احملدود 
واملتوسط لهذا الرأسمال، ليتحكم بها حسب أهوائه 
السياسية،  االقتصادية واالجتماعية ومصاحله 
وستس����تخدم احلركة النقابية جميع الوس����ائل 
القانونية املتاحة لها للوقوف بوجه هذا املشروع 

اخلطير.
مبا ف����ي ذلك اللجوء الى االعتصام واالضراب 

اذا دعت الضرورة.

مناشدة

ان االحتاد العام لعمال الكويت اذ يؤكد مجددا 
رفض����ه القاطع لتخصيص وبي����ع القطاع العام 
والسيما القطاع النفطي، يناشد نواب األمة عدم 
القبول بإقرار قانون مخالف للدستور ومخالف 
ملصالح الشعب والوطن، وااللتزام مببدأ احلفاظ 
على املصالح االقتصادية واالجتماعية، واملصلحة 
الوطنية العليا للكويت والشعب الكويتي من موقع 

مسؤوليته�م التمثيلية حت��ت قبة البرملان.

فزعة نقابية ضد »الخدمة المدنية«: إقرار كوادر دون أخرى يُخلّ بمبدأ العدالة

أسامة أبوالسعود
النقابيني  اس���تمر هج���وم 
ض���د مجلس اخلدم���ة املدنية 
بس���بب الك���وادر حيث طالب 
عدد م���ن النقابيني باالعتصام 
أو اإلضراب لعدم حتقق العدالة 

في إقرارها.
من جهته، شدد رئيس االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
الس���ميط على  عبدالرحم���ن 
ضرورة حتقيق مبدأ العدالة في 
إقرار الكوادر وهو ما نصه عليه 
الدستور، مشددا على ان عدم 
إقرار كوادر معينة وإقرار كوادر 

أخري ال يحقق مبدأ العدل.
وحمل السميط خالل اجلمعية 
العادية لنقابة  العمومية غير 
العاملني بوزارة التجارة مساء 
أمس األول مبقر االحتاد بالعدان 
� ديوان اخلدمة املدنية املسؤولية 
التامة، مضيفا »وأطالب بإقالة 
جميع القي���ادات املوجودة في 
ديوان اخلدمة املدنية حيث إن 
ديوان اخلدمة املدنية ال يتناسب 
مع املرحلة االنتقالية التي منر 
بها وهو يضل مجلس اخلدمة 
التي يقدمها  بالبيانات  املدنية 

للمجلس«.
واردف قائال »جلس���نا مع 
مسؤولني بديوان اخلدمة املدنية 
فأعطون���ا وعودا ثم غيروا كل 
وعوده���م وكالمهم في مجلس 
اخلدمة املدنية وهذا أس���لوب 
مرفوض، فالدراسات التي تقدم 
من دي���وان اخلدمة املدنية إلى 
املجلس دراسات غريبة وعجيبة 
حيث إن كل مؤسسة لها حالة 
مستقلة وأننا نرفض املعايير 
املزدوجة التي تقاس فنيا من 
كوادر ورواتب في دولة واحدة 
والبد ان تكون هناك دراس���ة 

علمية لزيادة الرواتب«.
وأوضح ان السبب الرئيسي 
لعدم إقرار كادر وزارة التجارة 
والصناع���ة هو ديوان اخلدمة 
املدنية ألنه لم يستطع ان يعرض 
املشكلة بالطريقة الصحيحة، 
وأننا اآلن نحمل املس���ؤولية 
لديوان اخلدمة املدنية ونطالب 

بإقالتهم. 
ومن جانب���ه رحب رئيس 
نقابة العاملني بوزارة التجارة 
والصناعة عجمي املتلقم بحضور 
رئيس االحتاد ورؤساء النقابات 
ملشاركتهم ودعم نقابة التجارة 

والصناعة. 
وأكد املتلقم أن مجلس اخلدمة 
املدنية تعمد جتاهل كادر وزارة 
التجارة والصناعة متسائال »ما 
األسباب وراء عدم اقرار املجلس 
لكادر التجارة أس���وة بجميع 
اجلهات احلكومية األخرى وعدم 
تطبيق العدل واملساواة ولألسف 
ب���أن يصرح رئي���س مجلس 
اخلدمة املدنية بأن الكوادر ستقر 
جلميع اجلهات وتطبيق العدل 
واملساواة ويصرح احد أعضاء 
املجلس بأن من يستحق ومن 

بخصوص الكوادر. 
وتابع قائ���ال: االعتصامات 
واالضرابات حق مكتسب لكم 
وال احد يرعبكم بغير ذلك حيث 
كنا نتمنى م���ن وزير التجارة 
والصناعة ان يسعى مثلما وقف 
مع غرفة التج���ارة والصناعة 
الفريق احلكومي  عندما تزعم 
في اقرار قانون لغرفة التجارة 
والكل يعل���م أنها تعمل بدون 
قانون. وكذل���ك كنا نتمنى ان 
الوزي���ر تضامنه مع  يعل���ن 
نقابة العاملني بوزارة التجارة 
وزارة  كادر  والصناع���ة الن 
التجارة والصناعة مس���تحق، 
وانن���ي ادعوك���م لالعتص���ام 
واالض���راب اليصال رس���الة 
منكم. واقسم باهلل ان احلكومة 
ال تع���رف اال لغ���ة االضرابات 

واالعتصامات.

أبورمية

ومن جانب���ه صرح رئيس 
نقابة العاملني باملؤسسة العامة 
للرعاية السكنية خالد ابورمية 
ان نقاب���ة االس���كان تقف في 
خندق واحد مع نقابة العاملني 
في وزارة التجارة ومطالباتهم 
العادلة باقرار كوادرهم حيث ان 
مجلس الوزراء أعلن عن اقرار 
معظم الكوادر وزيادة البدالت 
العاملني في وزارة  وتناس���ى 

التجارة.
وأض���اف أبورمي���ة: رغم 
ضبابية اعالن مجلس الوزراء 
الك���وادر والزيادات  اقرار  عن 
واألرق���ام بالتحديد اال اننا كنا 
نتمنى لو ان هذا االعالن شمل 
اخوانن���ا العاملني ف���ي وزارة 
التجارة وغيرهم ممن أهملهم 

قرار مجلس اخلدمة املدنية.
وأكد رئيس نقابة املعلومات 
املدنية جابر الديحاني ان نقابة 
املعلوم���ات املدني���ة تتضامن 
وتدعم نقاب���ة وزارة التجارة 
الذي  الكادر  والصناعة القرار 
مت نس���يانه وجتاهله من قبل 

مجلس اخلدمة املدنية.
وأضاف الديحاني: ان ما مت 
اقراره ببعض اجلهات ونسيان 
جهات أخرى هذا غير عادل، وان 
نتجاه���ل كادر وزارة التجارة 
التعمد من  والصناعة يعن���ي 
مجلس اخلدمة املدنية وهي اجلهة 
املسؤولة وتتحمل ما سيحدث 
من اعتصامات واضرابات عمالية 
العدل واملساواة  لعدم تطبيق 

بني جميع اجلهات.
وأشار الديحاني: على جميع 
موظفي وزارة التجارة والصناعة 
الوقوف بجانب النقابة لتحقيق 

مطالبهم.
واعلن رئيس نقابة املوانئ 
علي الس���كوني دع���م نقابته 
جلميع االجراءات التي تتخذها 
نقابة العاملني بوزارة التجارة 
للحص���ول عل���ى حقوقه���م 

املشروعة.

ال يستحق ونحن اآلن نتساءل 
م���ن هو املس���تحق من وجهة 

نظرهم؟«.
وأض���اف املتلقم أن النقابة 
س���تلجأ للخيارات املشروعة 
املتفق عليها  القوانني  وتطبق 
دولي���ا إن لم يقر ال���كادر بدءا 
من االعتص���ام واالضطرابات 
والوقوف يدا واحدة وإرس���ال 
الوزراء ان  إلى مجلس  رسالة 
موظفي وزارة التجارة والصناعة 

هضم حقهم. 
املتلقم بأنه س���يتم  وختم 
اإلع���الن ع���ن االعتص���ام أو 
االضطراب في وقت قريب وهذه 
رسالة تصل إلى مجلس اخلدمة 
املدنية الذي جتاهل وهضم حق 
موظفي وزارة التجارة والصناعة 
مناشدا سمو رئيس الوزراء اقرار 

كادر التجارة. 
ومن جهته أكد رئيس نقابة 

العاملني بديوان اخلدمة املدنية 
أنور الداه���وم إن عدم حتقيق 
التجارة  العاملني بوزارة  كادر 
والصناعة لوجود قطاعات من 
وزارة التجارة والصناعة سيتم 
خصخصتها وهذا احد األسباب 
الرئيسية التي تسعي احلكومة 

في حتقيقها.
إقرار  الداه���وم   ووص���ف 
بعض الك���وادر لفئات معينة 
بأنها تخضع للمحسوبية وهذه 
جرمية لألسف ان يتعامل مجلس 
اخلدم���ة املدنية م���ن منظور 
الش���خصية وأيضا  املصلحة 
إلقرار كوادر ملصلحة أبنائهم، 
مضيفا »ولألس���ف صرح احد 
الوزراء بان الكويت أعلى دول 
اخلليج في الرواتب وهذا خطأ، 
الن هناك من دول اخلليج اعلي 
من الكويت مثل )اإلمارات � قطر( 
وانن���ا نق���ول لرئيس مجلس 

اخلدمة املدنية بان اإلضرابات 
التي حصلت انتم سببها ألنكم 

اعطيتم فئة وتركتم فئة«.

تسريب الموظفين

ومن جهته أكد رئيس نقابة 
العاملني بالهيئة العامة للصناعة 
وليد املجني أنن���ا في البداية 
س���عدنا مبا سمعنا من رئيس 
املدنية الشيخ  مجلس اخلدمة 
د.محمد الصباح ان جميع الكوادر 
س���يتم اقرارها ف���ي 22 ابريل 
املاضي ولكن لألسف مت اقرار 
الكوادر لبعض اجلهات ونسيان 
اجلهات االخرى وال نعرف ما هي 
األس���باب احلقيقية وراء ذلك، 
وال أعلم ملاذا ه���ذه االنتقائية 
واملزاجية التي حتدث في ديوان 
املدنية، حيث كان من  اخلدمة 
املفروض على املجلس ان يقر 
جميع الكوادر ويطبق مبدأ العدل 

واملساواة الن ما يحصل اآلن هو 
تسريب املوظفني بالوزارات الى 
الهيئات واملؤسس���ات التي مت 

اقرار كوادرهم. 
وتابع قائال »ولكن لألسف 
نالحظ الكوادر التي مت تطبيقها 
مثل »الديوان األميري � ديوان 
ولي العه���د � مجلس الوزراء« 
وبع���ض اجلهات الت���ي لديها 
متنف���ذون اما وزير مثل وزير 
التجارة والصناعة فليس مبتنفذ 
العدل واملساواة وتكافؤ  فأين 

الفرص؟

العنزي: االضرابات حق مكتسب

وم���ن ناحيته ق���ال رئيس 
نقابة العاملني بديوان احملاسبة 
د.ممدوح العنزي اننا نتضامن 
وندعم اخواننا في نقابة العاملني 
ب���وزارة التج���ارة والصناعة 
باعتصامهم واضراباتهم املقبلة 

خالل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة

الس�ميط: مس�ؤولو الخدمة المدنية أعطونا وعوداً ث�م أخلّوا بها
الداه�وم: إق�رار الكوادر يخض�ع للمحس�وبية وهذا يع�د جريمة

المتلقم: لماذا تم تجاه�ل كادر العاملين بوزارة التجارة والصناعة؟
المجني: ما يحدث يدفع إلى تسرب الموظفين للجهات التي أُقرت لها الكوادر

المشوط يدعو العاملين في »المواصالت« 
لالجتماع في مقر النقابة لبحث حقوقهم

صرح رئيس نقابة العاملني بوزارة املوصالت بأن 
نقابة العاملني بوزارة املواصالت تأسف لتجاهل مجلس 
اخلدمة املدنية كوادر الوزارة التي أخذت شوطا كبيرا 
من املراسالت الى ان وصل األمر ملجلس اخلدمة املدنية 
منها كادر البريد الذي يشمل شريحة كبيرة من ابناء 
هذا الوطن املعطاء الذين يعملون بجد واجتهاد لتطوير 

هذا القطاع املهم.
لهذا فإن النقابة ترفض خصخصة قطاعات الوزارة 
وعلى رأسها قطاع البريد الذي يحتاج من الوزارة رعاية 
العنصر البشري واستثماره على أكمل وجه بتفعيل 
دور القطاع العام وانص���اف الكفاءات الذين ميثلون 
الثروة احلقيقية للدولة بإقرار كادرهم الذي يزيد من 
تفعيل دور البريد الرائد في الكويت واحملافظة عليه 
م���ن قبل احلكومة وكذلك كادر أمن���اء املخازن وكادر 
احملاس���بة حلملة الدبلوم )البنوك � التأمني( والكادر 

اإلداري وزيادة مكافأة كادر الفنيني.
ونحن اذ نناشد اخواننا اعضاء اجلمعية العمومية 
في وزارة املواصالت احلضور لدعم مواقفنا النقابية 
جتاه حقوقنا العمالية في الس���عي ملصلحة العاملني 
وذلك يوم غد الثالثاء املوافق 2010/5/4 في متام الساعة 

السادسة مساء مبقر النقابة الكائن مبيدان حولي.

الحداري: مجلس الخدمة المدنية
خيب آمال العاملين في »الشؤون«

صرح امني السر العام لنقابة العاملني بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل فالح احلداري بأن قرارات مجلس 
اخلدمة املدنية االخيرة مخيبة لآلمال وتدق اس���فينا 
ب���ني العاملني بقطاعات الدولة املختلفة، مخالفة بذلك 
روح الدستور الذي ينص على مبدأ املساواة بني افراد 
املجتمع. واخيرا دعا احلداري جميع العاملني في وزارة 
الشؤون للوقوف صفا واحدا وذلك باالعتصام املقرر 
عقده في مقر النقابة مبيدان حولي وذلك يوم الثالثاء 
املقبل في الساعة السادسة مساء وذلك اليصال مدى 

املعاناة واجلهد والظلم الواقع علينا.

الهمالن: ال لخلط األوراق 
بين الخصخصة والكوادر

انتقد نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة 
البترول الوطنية الكويتية محمد الهمالن اقرار احلكومة 
بعض الك���وادر جلميع مؤسس���ات الدولة وجتاهلها 
للقطاع النفطي محدثة بذلك خلال في الهياكل التنظيمية 
للدولة وخلال في سلم االجور واملرتبات وتناقضا مع 
اهداف التنمية التي ترمي الى  توجه اصحاب املهن من 
املهندسني واحملاسبني والقانونيني الى املؤسسات ذات 
الطابع احليوي والذي سيترتب عليه هجرة عكسية من 

القطاعات احليوية الى املؤسسات احلكومية.
واختتم الهمالن، مؤكدا ان ذلك لن يثنينا عن رفضنا 
لقانون اخلصخصة واننا سنواصل عمليات التصعيد 
س���واء لرفض قانون اخلصخص���ة املجحف من جهة 
كما سنقوم بعمل اجتماع مع اصحاب الكوادر لتحديد 
موعد لهم لالعتصام في القريب العاجل وهذا من جهة 
أخرى، وذلك لرفع الظلم عن العاملني اصحاب الكوادر 

لتحقيق االستقرار الوظيفي لهم.

نقابة »الدفاع«: تدّخل المبارك 
يعجّل باسترجاع بدالت مدنيي الوزارة

بارك رئيس نقابة وزارة الدفاع للزيادات والبدالت وامليزات 
املالي��ة التي وافق عليها مجلس الوزراء لكل من أقرت لهم هذه 
امليزات مبختلف مسمياتهم الوظيفية في القطاعني العام واخلاص، 
مؤك��دا ان اقرار الكادر ألقى عليهم عاتقا من املس��ؤولية وبذل 

مزيد من اجلهد والعطاء.
مطالبا في الوقت نفسه مجلس اخلدمة املدنية بإدراج مطالب 
نقابة وزارة الدفاع واملتضمنة استرجاع البدالت اخلاصة مبساواة 
املوظفني املدنيني بالعس��كريني ضم��ن أولويات جدول أعماله، 

والتي جتاهلها مجلس اخلدمة املدنية.
مناشدا النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك التدخل في تعجيل اقرار الكوادر والبدالت للموظفني 

ونقل األمل لديهم في نيل حقوقهم التي يستحقونها.
م��ن جانب آخر، اش��ار العنزي إلى أن نقاب��ة وزارة الدفاع 
ستش��ارك ضمن اعتصام احتاد نقاب��ات العاملني في القطاع 
احلكومي غدا في متام الس��اعة 6 مساء مبقر االحتاد والكائن 

مبيدان حولي داعيا اجلميع الى املشاركة في االعتصام.

)كرم دياب(جانب من املتحدثني في اجلمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملني في وزارة التجارة


