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لن نتهاون في حقوقنا

حضور حاشد في االعتصام عدد من النقابيني يرفعون الفتات تطالب بالكوادر

حضور نسائي

اعتصام حاشد نظمه اتحاد عمال نقابات العاملين بالقطاع الحكومي في مقره بميدان حولي

النقابات تنتفض: اإلضراب الشامل في وزارات ومؤسسات الدولة ُيعلن األحد

البراك: صالحياتنا رهن إشارة المنظمات النقابية حتى لو وصل األمر الستجواب المحمد

الدويس�ان: ليس من العي�ب أن تتراجع الحكوم�ة عن قراراته�ا الخاطئة عماًل بمب�دأ العدالة والمس�اواة بين أبنائها

العازمي: إلى متى يظل كادر »اإلعالم« حبيس األدراج؟

الرط�ام: ق�رارات »الخدم�ة المدني�ة« تفتق�ر للعدالة

الحرب�ي: تقدمن�ا بكادري�ن وافق�ت عليهم�ا »التربية«

المش�وط: لماذا تبخل الحكومة على أبنائها العاملين؟

فه�اد العجمي: س�نوصل صوتنا لمن تجاه�ل مطالبنا

العرادة: سنتخذ موقفًا أشد حزمًا حتى يتم إقرار الكوادر

الطاحوس: الحقوق تحتاج إلى »حلوق« والحكومة تتعامل بازدواجية مع رواتب الموظفين
اجل حتس���ن وضعهم الوظيفي واملستوى 
املعيشي، وقد طرقنا كل االبواب من اجل اقرار 
هذه الكوادر، لكن مع االسف الشديد لم جند 
جتاوبا مع هذه املطالب املشروعة واملكفولة 
ضمن الدس���تور الكويتي الذي ينص على 

العدالة واملساواة.
وطالب من بيت العامل مجلس اخلدمة املدنية 
الذي جتاهل اقرار كوادر وزارة املواصالت بأن 
يقر كل الكوادر التي قدمت له من قبلنا من مبدأ 
العدالة واملساواة وحتقيق العدالة االجتماعية 
والسعي الى بث روح العمل وما له من مردود 

كبير في نفوس العاملن.
وقال: الكويت بل���د العطاء، فلماذا تبخل 
احلكومة على ابنائه���ا العاملن، حيث انهم 
العنصر البشري الذي تعولون عليه في جميع 
االختصاصات لرفع شأن البلد في جميع احملافل 
احمللية والدولية، ونتساءل من هو الذي يحدد 
اقرار الكوادر، من يستحق ومن ال يستحق؟ 
فإن الكويتين سواسية بنص الدستور، ومن 
منطلق هذه املبادئ نطالب باقرار هذه الكوادر 

املشروعة حلفظ حقوق موظفي الدولة.
واضاف: من امام هذا احلشد الكبير، نعاهد 
اهلل ثم نعاهدكم اننا لن نسكت عن هذه احلقوق 
املشروعة التي نطالب باقرارها ونناشد جميع 
املسؤولن بالتجاوب االيجابي باقرارها بأسرع 
وقت ممكن، والنقابة تشيد بدور احتاد نقابات 
العاملن بالقط���اع احلكومي ودورهم البارز 
واملؤث���ر ملصلحة الطبقة العاملة لتحس���ن 
وضعهم الوظيفي واملعيشي وتهيئة احلياة 
الكرمية لهم وندع���م كل االجراءات املتعلقة 

بشأن اقرار الكوادر.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملن بوزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل س���عد الرطام في كلمته: اننا اليوم 
نقف مستاءين مما حصل في مجلس اخلدمة 
املدنية وتقاعس وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل في مطالبنا التي نطالب بها منذ سنوات 
القرارها والتي طالبنا بها املسؤولن بجميع 
مستوياتهم ولالسف الشديد لم جند اال عدم 
املساواة وعدم العدالة في قرارات اخلدمة املدنية 
االخيرة حيث عمل على توزيع الكوادر بطريقة 
امليزان املائل. واننا اليوم نطالب مجلس اخلدمة 
املدنية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
باالسراع في حتقيق العدالة في جميع كوادر 
وزاراتنا بجميع قطاعاتها والتي نطالب بها 

منذ سنوات ومنها:
1 � اق���رار كادر للعاملن في قطاع الرعاية 
االجتماعية: ال يخفى على احد ما يقوم به هؤالء 
الزمالء في خدمة فئات تستحق كل االهتمام 
ولم جتد هذه الفئة احدا يقوم باالهتمام بها ال 
من قريب او من بعيد وقام زمالؤنا املوظفون 
في دور الرعاية االجتماعية من خالل عملهم 
باالهتم���ام والعمل على راحتهم حتى يعجز 
اللس���ان عن ذكر ما يفعلونه بل هذه املهنة 
ال يتحملها الكثير م���ن الناس ملا يرونه من 

حاالت انسانية.
2 � وطالبنا ايضا بإق���رار كادر للعاملن 
في قطاع العمل ومنهم املفتشون واالداريون 
وغيرهم ملا يقومون به في هذا القطاع احليوي 
واملهم والذي يعتبر م���ن مقومات االقتصاد 
الكويتي وعص���ب احلي���اة االقتصادية في 

دولتنا.
3 � وايضا اق���رار كادر للعاملن بالرعاية 
االسرية ومساواة العاملن بالوظائف الفنية 
املساعدة اسوة باملهندس���ن وكادر لشاغلي 
الوظائف االشرافية والرئاسية وانصاف حملة 
دبلوم احلاسب اآللي وغيرها من املطالب االخرى 
والتي يعاني منها هؤالء املوظفون حيث يوجد 

تخبط في قوانن مجلس اخلدمة املدنية.

عن هذه االسئلة؟ سوف اسمع منكم اذا اردمت 
بعد كلمتي هذه، ومع احترامي وتقديري للجهات 
التي منحت بعض املزايا »زادهم اهلل« ولكن 
اقول اننا ايضا كنا نريد ان نكون في مركب 
واحد، ولكن االم���ور تقاس مبكيالين وهذه 
هي الطامة الكبرى، والتي يجب تصحيحها 
في اقرب وقت وذلك بسرعة الدراسة والبت 

في كادرنا اخلاص.
وزاد: ل���م أكن اريد ان نق���ف هذا املوقف 
في ي���وم من االيام ولك���ن اذا اضطررنا الى 
ذلك فس���وف نقوم بأكثر من وقفة هنا وفي 
اروقة الوزارة املختلفة لكي يصل صوتنا الى 
املسؤولن بداية من قيادات الوزارة والقائمن 

عليها الى رئيس مجلس الوزراء.
واضاف مخاطبا نواب مجلس االمة اننا 
نتوجه اليكم ومن هذا املقر، ان تقفوا معنا يدا 
بيد من اجل نيل حقوقنا املشروعة بالدستور 
والقانون، وبصفتكم ممثلن عن الشعب الذي 
نحن جزء منه، وال اطيل عليكم ولكن اذكركم 
ب���أن وقفتنا االحتجاجية الي���وم هي وقفة 
مشروعة مبوجب املواثيق النقابية بخصوص 
املطالبات العمالية والكويت جزء منها والتي 
تسمح ايضا بحق االعتصام واالحتجاب عن 
العمل لفترات مؤقتة حتى تتم االس���تجابة 
ملطالبنا وهو حق مكتس���ب لنا ال نزايد فيه 
على احد ولكننا ال نريد اال نيل حقوقنا وان 
ينظر الينا من منظار العدل واملساواة وهو 
ما نص عليه دستورنا بأن العدل واملساواة 

هما اساس املجتمع.
من جانبه، اوضح رئيس نقابة العاملن 
في وزارة املواصالت محمد املشوط ان النقابة 
آلت على نفس���ها ان تعمل ب���كل االمكانيات 
املتاحة لها وفق ما نصت عليه القوانن احمللية 
والدولية بشأن رعاية حقوق العاملن فيها، 
وقد خولت م���ن قبل موظفي الوزارة بالثقة 
الكبيرة، فإننا لن نقف مكتوفي االيدي جتاه 
هذا التجاهل الكبير والظلم الفادح على اخواننا 
العاملن في هذا املرفق احليوي، ونسعى من 

ملح���ا للغاية بأن تتخذ النقابة موقفا اش���د 
حزما واكثر ق���وة لتحقيق هذا املطلب الذي 
نادينا به منذ فترة اسوة باآلخرين وغيرهم 
من الش���رائح االخرى من العاملن بالدولة، 
حيث ان العاملن ش���اغلي هذه الوظائف ال 
يقلون عنهم في ش���يء، وهذا مطلب طبيعي 
وعادل يستحق منا جميعا التكاتف والتآزر 

حتى يتم اجنازه وحتقيقه.
وختم العرادة بالقول: اؤكد انكم ايها الزمالء 
الكرام ان نقابة العاملن في بلدية الكويت لن 
تتوانى ولن تتراخى ولن تدخر جهدا وستستمر 
في املطالبة وستتخذ جميع االجراءات والطرق 

املشروعة حتى يتم اقرار هذه الكوادر.
من جهته القى رئيس نقابة االعالم ياسن 
الفارسي كلمة قال فيها: اود ان اشير في هذا 
املجال الى دور االعالم البارز على مس���توى 

الدولة.
وتابع الفارسي قائال: البد ان نتساءل عن 
سبب هذا التجاهل لكادرنا االعالمي، بالرغم 

مما اوردته في حديثي من اهمية االعالم.
واضاف: انني واعض���اء مجلس االدارة 
وبالتضام���ن معكم ن���رى ان املطالبة بهذا 
الكادر للعاملن على االعالم بشتى وسائله 
املرئية واملسموعة واملقروءة حافز قوي لهم 
للنه���وض والرقي وبذل اجلهد، والتضحية 
العائلي واالجتماعي  براحتهم واستقرارهم 
في س���بيل اظهار الوجه احلضاري لدولتنا 
على الصعيدين االقليمي والدولي، ومن هنا 
اتوجه بالس���ؤال الى مت���ى يظل هذا الكادر 
حبيس االدراج في ديوان اخلدمة املدنية وملاذا 
لم يظهر الى النور ولو بجزء منه في الوقت 
احلالي كبقية الك���وادر االخرى؟ وهل يرى 
القائمون على دراسة الكوادر واملزايا املالية 
لشتى جهات الدولة ان وزارة االعالم اقل شأنا 

من اجلهات االخرى )ال سمح اهلل(؟!
وأردف الفارس كلها اسئلة تدور في ذهني 
وال اجد لها اجابة وهل منكم يا اخواني اعضاء 
اجلمعية العمومية واحلضور من لديه االجابة 

وافقت الوزارة عليهما ومت ارسالهما الى ديوان 
اخلدمة يتمثل احدهما في جميع مطالب العاملن 
في املدارس من غير اعضاء الهيئة التعليمية 
والكادر اآلخ���ر يتعلق بالعاملن في املناطق 

التعليمية والوزارة.
وأمل احلرب���ي ان تقوم وزي���رة التربية 
د.موضي احلمود بالتحرك السريع لدى مجلس 
الوزراء إلنصاف العاملن الذين وقع عليهم 
الظلم واجلور جراء العملية االنتقائية التي 

قام بها مجلس اخلدمة املدنية مؤخرا.

إحباط ويأس

ومن جانبه، قال رئي���س نقابة العاملن 
في بلدية الكويت ف���راج العرادة ان جتاهل 
مجلس اخلدمة املدنية إلقرار الكوادر اخلاصة 
بشاغلي وظائف مفتشي النظافة واالعالنات 
وصحة البيئة ومفتشات الصالونات والوظائف 
االشرافية وموظفي ادارة األغذية املستوردة في 
مركز الشعيبة واملوظفن حملة دبلوم التأمن 
والبنوك واالدارة املالي���ة في بلدية الكويت 
قد أصابهم باالحباط واليأس وتعرضوا الى 

ظلم واضح.
وأكد ان هؤالء العاملن يشكلون القاعدة 
العريضة في االشراف والرقابة على التفتيش 
من أجل تأمن النظافة العامة واحملافظة على 
حياة املواطنن، ويبذلون اجلهد والعرق، فهم 
الذين يقع عليه���م العبء األكبر ويتحملون 
املشقة واملعاناة، ويتعرضون ألقصى الظروف 
في اجلو احلار والتنقل والتعرض للمخاطر 
في عمليات التفتيش والرقابة، وقد بلغ هذا 
الظلم مداه في عدم شمولهم بالزيادة والكوادر 
االخيرة التي اقرها مجل���س اخلدمة املدنية 
مؤخرا، رغم ان هذه املطالب العادلة معروضة 
على مجلس اخلدمة املدنية منذ فترة طويلة 
ورغم استيفاء هذه املطالب جلميع اخلطوات 
واالجراءات القانوني���ة التي قامت بها نقابة 

العاملن في بلدية الكويت.
وتاب���ع قائال: ومن هنا ف���إن االمر اصبح 

احلكومة التي عودتنا على احملاباة وتفضيل 
البعض على اآلخر. وطالب بضرورة اقرار ال� 
37 كادرا جلميع اجلهات التي تقدمت بكوادرها 

وزيادتها دون اي انتقائية.

وعود الحكومة

من ناحيته وصف النائب فيصل الدويسان 
وعود احلكومة بدراسة الزيادات ووضع تصور 
لها خالل ثالثة اشهر بأنها وعود متضاربة، 
وه���و ما وضح في اجتم���اع مجلس اخلدمة 
املدنية، مطالبا احلكومة بإعادة النظر في اقرار 

الكوادر خاصة الوظائف الطاردة.
وقال ان تضافر جهود العاملن في پولندا 
أس���فر عن تبوؤ رئيس احت���اد النقابات بها 
منصب رئيس الدولة، معلنا عن تأييده جهود 
النقابات ومعارضة احلكومة في حال عدم اقرار 

كوادر الطبقة العاملة املستحقة.
وأشاد بدور نقابة اإلعالم التي أجبرت وزير 
اإلعالم على االلتزام ف���ي الدوام في الوزارة 
وااللتفات ملطالبهم، مبينا انه ليس من العيب 
ان تتراجع احلكومة عن قراراتها اخلاطئة عمال 
مببدأ العدالة واملس���اواة ألبنائها في اجلهات 

احلكومية.

موعد اإلضراب

بدوره اعلن رئيس احتاد نقابات العاملن في 
القطاع احلكومي فهاد العجمي عن اجتماع يوم 
االحد املقبل يحدد من خالله موعدا لإلضراب 
الشامل في جميع وزارات ومؤسسات الدولة 
اليصال رسالتنا وصوتنا الى احلكومة التي 
جتاهلت مطالبنا املستحقة واملتمثلة في كوادر 
العاملن في مختلف الوزارات واملؤسس���ات 

املختلفة حتقيقا ملبدأ العدالة واملساواة.
وفي السياق ذاته اعلن رئيس نقابة العاملن 
في وزارة التربية محمد احلربي تأييد نقابته 
لالحتاد احلكومي لتنفيذ اضراب شامل اليصال 

صوتنا للحكومة التي لم تأخذ مبطالبنا.
وأوضح احلربي ان النقابة تقدمت بكادرين 

أسامة أبوالسعود
دعا النائب مسلم البراك املنظمات النقابية 
الى حتديد يوم لالض���راب العام في جميع 
وزارات ومؤسس���ات الدولة املختلفة إلقرار 
حقوقهم التي لم تقر من قبل مجلس اخلدمة 
املدنية، مشددا على ضرورة عدم امهال هذه 
احلكومة التي توزع ام���وال الكويت ميينا 
ويسارا وشماال وجنوبا والتي تريد حتويل 
الشعب الى »طرارين« مؤكدا في الوقت نفسه 

ان االضراب آت رغم انف احلكومة.
وتعهد البراك خالل االعتصام احلاش���د 
الذي نظمه احتاد عمال نقابات العاملن في 
القطاع احلكومي مساء امس في مقره مبيدان 
حولي، بأنه والنائب خالد الطاحوس سيضعان 
صالحياتهما الدستورية رهن اشارة املنظمات 
النقابية حتى لو وصل األمر الى استجواب 
س���مو رئيس مجلس الوزراء وإسقاط هذه 

احلكومة.
وطالب املنظمات النقابية بعدم مناشدة 
الوكالء او الوزراء فهم ال ميلكون من امرهم 
شيئا، الفتا الى ان الوزير احمد العبداهلل ال 
يداوم اصال فكيف يحقق مطالب العاملن في 

وزارة االعالم؟!
وابدى البراك استغرابه من توزيع اموال 
الكوي���ت لكل دول العالم، مؤكدا ان ذلك هو 
حال حكوم���ة الكويت وكرمها الزائد مع من 

وقف ضد الكويت في يوم من األيام.
وقال إن إجمالي القروض اخلارجية التي 
لم حتصلها احلكوم���ة حتى اآلن بلغ 4000 
مليون دينار وشعب الكويت سيتحول الى 
»طرارين« مقس���ما باهلل ان احلكومة تريد 
حتويلنا الى خدم عند ع���دد من الفعاليات 

االقتصادية.

تخويف الحكومة

وقال إن وزير املالية مصطفى الش���مالي 
الذي يخ���وف احلكومة من اقرار 37 كادرا ال 
تساوي ش���يئا مما تقدمه احلكومة ملن وقف 
ضد الكويت في يوم 2 اغسطس، فاحلكومة 
تدف���ع مبئات املالين لليم���ن وغيرها، وأقل 
مس���اعدة قدمتها الكويت لليمن بلغت 400 
مليون دوالر، حيث قامت ببناء مدن صحية 

وجامعية كاملة لليمن.

حقوق تحتاج إلى حلوق

من جانبه قال النائب م.خالد الطاحوس 
ان احلقوق حتتاج ال���ى »حلوق« مؤكدا ان 
هذا االعتصام طال انتظاره ويأتي ردا على 
انتقاص احلق���وق العمالية موضحا ان كل 
النقابات التي نفذت االعتصامات واالضرابات 
قوبلت بإقرار كوادرها، مستشهدا باإلضراب 
الذي نفذته الهيئة العامة للصناعة والطيران 
املدني واملؤسسة العامة للموانئ واخلبراء، 
مضيفا نح���ن ال ندعو الى التحريض وامنا 

املطالبة بالعدل واملساواة.
وذكر ان احلكومة تتعامل بازدواجية في 
رواتب املوظفن احلاصلن على نفس الدرجات 
واملؤه���الت العلمية حي���ث ان هناك تفاوتا 
واضحا بن موظف في جهة حكومية وزميلة 

في اخرى حاصلة على نفس املؤهالت.
ودعا الى خ���روج وزير املالية مصطفى 
الش���مالي من احلكومة، مؤكدا انه تس���بب 
في افالس مؤسسات الدولة واقرار الكوادر 

بانتقائية.
من جانبه اوضح النائب سالم النمالن ان 
مبدأ العدل واملساواة مبدأ أصيل نص عليه 
الدين االسالمي والدستور الكويتي ولكنه في 
هذا البلد آخر ما يدعون اليه، مؤكدا ان اقرار 
الكوادر بانتقائية أمر غير مستغرب من قبل 
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