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تحديد اإلضراب عن العمل بوزارات الدولة بعد »الخصخصة«

المجالد: خصخصة القطاعات الحيوية ضياع وفقدان للهوية

الشايجي: يجب التأني في إقرار قانون الخصخصة

»الصناعات« يطالب بحق التظلم للمصانع الموقوفة من »البيئة«
طالب احتاد الصناعات الكويتي���ة باعطاء حق التظلم 
بالنسبة للمصانع التي شملها قرار االيقاف عن العمل الصادر 
من املجلس األعلى للبيئة. وقال االحتاد في كتاب موجه الى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع  رئيس 
املجلس االعلى للبيئة الشيخ جابر املبارك ان احتاد الصناعات 
الكويتية نيابة عن اإلخ���وة الصناعيني اذ يعبر عن كامل 
التقدير واالحترام لهذا القرار، فانه يرى ان من االهمية االشارة 
الى اجلهود املستمرة التي تبذلها املصانع التي شملها قرار 
املجلس االعلى للبيئة قبل بضعة شهور بايقافها عن العمل، 
اذ قامت املصانع املعنية بلتبية كل املتطلبات واالجراءات التي 

فرضت عليها، ومن ذلك التعاقد مع مكاتب استشارات بيئية 
متخصصة تقوم باعداد دراس���ات املردود البيئي، والسعي 
احلثيث الى تركيب اي وحدات مطلوبة تساهم في السيطرة 
على اي انبعاثات،  ان وجدت. وقال ان تلك املصانع فوجئت 
بقرار وقفها عن العمل من جديد دون منحها املهلة والبرنامج 
الزمني املناسب الذي تستحقه الستكمال تنفيذ واستيفاء 
متطلبات الهيئة العامة للبيئة. واعرب احتاد الصناعات عن 
امله في ان تعطي املصانع املش���مولة بقرار االيقاف فرصة 
ح���ق التظلم، وفقا الجراءات جلن���ة التظلمات لدى الهيئة 
العامة للبيئة، خصوص���ا ان لدى تلك املصانع العديد من 

االثباتات الدالة على صحة موقفها وسالمة اجراءاتها، الى 
جان���ب جديتها والتزامها في تنفيذ املتطلبات البيئية التي 
فرضت عليها بحسب كتاب االحتاد. واضاف ان من شأن ذلك 
املساهمة في اضفاء املزيد من الشفافية والوضوح والتأكد 

من سالمة القرارات املتخذة بحق املصانع. 
وختم االحتاد في كتابه الى رئيس املجلس االعلى للبيئة، 
ال شك انه ال يخفى عليكم ان الصناعة الوطنية احد اركان 
االقتصاد االساس���ية التي ترغب الدولة في اعطائها ادوارا 
محورية وواعدة في خط���ة التنمية مما يجب معه حتفيز 

هذا القطاع ومساندته بالتشجيع واملؤازرة.

الواردة ف����ي عدة مواد مثل املادة 
16 املق����ررة للوظيفة االجتماعية 
لرأس املال واملادة 21 التي قررت 
الطبيعية جميعها  الث����روات  أن 
ومواردها كافة ملك الدولة تقوم 
على حفظها وحس����ن استغاللها 
الدولة  أمن  مبراعاة مقتضي����ات 
الوطني، كما خالفت  واقتصادها 
التي نظمت أس����س  امل����ادة 152 
االس����تثمار في الثروة الطبيعية 
واملراف����ق العامة التي أوجبت ان 
يكون كل إلزام باس����تثمار موردا 

بقانون ولزمن محدد.
وأضاف املجالد ان الكويت دولة 
غنية تعتمد بشكل كلي على النفط، 
ما يجعلنا نفكر كثيرا ونتراجع 
بشأن تخصيص القطاع النفطي 
وان اخلصخصة في الكويت ليست 
خصخصة مبعنى الكلمة فهي نقل 
ملكية إلى ملكية أخرى، وان مفهوم 
اخلصخصة في الكويت املتعارف 
عليه في العالم أجمع غير مفهوم، 
واجلميع يتف����ق على ان الكويت 

إدارة الشركة ومؤسسة البترول 
ال���ى خصخصة فرع  الكويتية 
الغاز وف���رع الوكالة البحرية؟ 
ونتس���اءل أيضا ما هو مصير 
املدفونة حتت  الغ���از  خزانات 
األرض واملق���در تكلفتها ب� 30 
مليون دينار؟ وهل ستذهب هي 
وجتهيزها أدراج الرياح إلى من 
يتغنون على أوتار اخلصخصة؟ 
أم هي مؤامرة تدل على خفايا ال 
نعلمها نحن والشعب الكويتي؟  
وقال الش���ايجي: وبعد كل هذا 
اإلنفاق والتطوي���ر والتحديث 
تفاجأ اجلميع بنية املس���ؤولني 
بخصخصة الشركة لتباع لبعض 
التجار املتنفذين، وحذر الشايجي 
من إمتام هذا األمر آلثاره السلبية 
وعواقب���ه الوخيمة على وضع 
العمالة الوطنية حيث ان تقليص 
هذه العمالة بسبب اتباع سياسة 
اخلصخصة البغيضة يؤدي إلى 
تسرب هذه العمالة املدربة تدريبا 
عاليا فضال عن متتعها مبهارات 

على هذا الشريان احليوي.
وأشار املجالد الى ان حل مشاكل 
القطاع النفطي ليس باخلصخصة 
وإمنا بالتفات املسؤولني ملتابعة 
قضايا القطاع النفطي وإصالحها 
ويج����ب أال تكون الش����ماعة في 
النفطي هي  القط����اع  خصخصة 
أنه متعثر، باالضافة الى ان هذا 
املشروع البد ان يأخذ حصة في 
النقاش على مس����توى الش����ارع 
الكويتي. وحذر من خطورة توجه 
السياس����ة االقتصادية للحكومة 
نح����و دعم القط����اع اخلاص من 
النفطي  القطاع  خالل تخصيص 
وتسليمه مقدرات التطور في هذا 
البلد ألننا كنا على يقني ان القطاع 
اخلاص غير مؤهل وغير قادر على 
حتمل أعباء ومسؤوليات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية للبالد، 
بالتالي الحتضان  وغير مستعد 
العمالة الوطنية الكويتية، ولذلك 
جنده يلجأ الى صرف هذه العمالة 
تعسفيا عند أول هزة اقتصادية 

الكويتية  معيشة ودخل األسر 
ذات الدخل احملدود بس���بب هذا 
االرتف���اع ألن التجار املتنفذين 
يريدون حتقي���ق األرباح فقط 
دون النظ���ر حلل مش���اكل هذه 
األس���ر ومعاناتها والتي كانت 
الدولة تدعمهم وتتحملها عنهم، 
وتساءل الشايجي من الذي سوف 
يتحمل قيمة فرق الزيادة في سعر 
سلندرات الغاز وهل سيتم دعم 
فارق السعر من قبل احلكومة؟ 
فإذا كانت اإلجابة بنعم فلماذا يتم 
خصخصة هذا الفرع احليوي؟ 
وأفاد ال شك أن املواطن هو من 
س���يتحملها. وتوجه الشايجي 
بتساؤالته ألعضاء اللجنة املالية 
واالقتصادية مبجلس األمة حيث 
قال: ملصلحة من يتم تخصيص 
الش���ركة وه���ي احملققة  وبيع 
للنجاحات واألرب���اح؟ وما هو 
مصير الثالثني مليون دينار قيمة 
تكلفة خزانات البترول األرضية 
في حال تخصيص الشركة؟ ومن 

له����ا. وطالب احلكومة  يتعرض 
بااللتفات لقضايا القطاع النفطي 
وحله����ا والتعاون مع الس����لطة 
التشريعية للنهوض باملشاريع 
احليوية التي طال انتظار تنفيذها 
وخلق مشاريع تدر دخال موازيا 
لدخل النفط اذا كان الهدف مشاركة 
القطاع اخلاص. وأشار املجالد الى 
انه على نواب الشعب في مجلس 
األمة ان يضع����وا مصلحة البالد 
نصب أعينهم ومستقبل أجيالنا 
في احلس����بان وعدم مترير هذا 
املشروع املش����بوه، وأن يؤكدوا 
صدق نواياه����م وموقفهم الداعم 
للش����عب الكويتي وان يناصروا 
قضايانا في هذه اللحظة احلرجة، 
مذكرا إياهم بقسمهم في احلفاظ 
على الدولة ومدخراتها من خالل 
الش����عبي في رفض  هذا املطلب 
قان����ون اخلصخصة مل����ا فيه من 
ضرر وآثار سلبية على أبناء هذا 
البل����د وما يعرض مصالح البالد 

للضياع.

الذي يتحمل مس���ؤولية وقوع 
كارثة ال سمح اهلل أو أية أضرار 
مادي���ة أو أدبية ف���ي حال عدم 
توافر إجراءات األمن والسالمة 
مبصنع الغاز حال تخصيصه؟ 
وما هو تأثير اخلصخصة على 
وض���ع العمال���ة الوطنية؟ وما 
هو مصيرهم ومصير أس���رهم 
في ظل هذا الوضع اجلديد؟ وما 
القومي للبالد  هو مصير األمن 
بسبب تخصيص الشركة وخاصة 
وقت األزم���ات واحلروب؟ وهل 
التجار املنتف���ذون يفكرون في 
سالمة األمن القومي للبالد وهم 
املعنيون بزيادة وحتقيق األرباح 
على حساب هذه السالمة حيث 
أنها متثل العبء األكبر ملسؤولية 
الدولة ولكونها الوحيدة القادرة 
عل���ى حماية األمن القومي دون 
غيرها من األفراد؟ وترك الشايجي 
اإلجاب���ة عن هذه التس���اؤالت 
للمسؤولني وإلى الذين يتراقصون 

على أنغام اخلصخصة.

تعتمد في دخلها على النفط فقط. 
وش����دد على رفض����ه خصخصة 
القطاع النفطي، مضيفا ان القطاع 
النفطي كام����ال البد من خضوعه 
إلشراف وسيطرة الدولة عليه ألننا 
نخشى ان تذهب مدخرات البلد الى 
أيادي أشخاص حيتان متنفذين 
ميلكون األم����وال فقط، من خالل 
سيطرة شركات متعددة اجلنسية 

فائقة إلى جهات أخرى أو إحالتها 
إلى التقاعد مما يزيد من مشكلة 
البطالة. وأض���اف: ومن ناحية 
ثانية فان تخصيص الشركة يهدد 
بصورة أخرى األمن االجتماعي 
للبالد بسبب ارتفاع سعر تكلفة 
إنتاج س���لندرات الغاز من 750 
فلسا إلى ثالثة أو أربعة دنانير 
كويتية مما يؤثر بالسلب على 

أكد أمني س����ر نقابة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
طالل املجالد رفض النقابة وجموع 
العمال والنقابات قانون اخلصخصة 
املزمع مناقش����ته، ملا له من آثار 
وخيمة على حقوق ومكتس����بات 
الشعب الكويتي والعمال على وجه 
اخلصوص وتهديد الستقرارهم 
الوظيفي وملا ينشأ عنه من خلل 
في جميع النواح����ي االجتماعية 

واالقتصادية واألمنية.
وأش����ار املجالد الى انه بإقرار 
مثل هذا القان����ون يكون قد قدم 
على طبق من ذهب للمستفيدين 
واحليتان املتنفذين للوصول الى 
غايتهم من االستيالء على ثروات 

ومرافق دولتنا.
املالية  اللجنة  ان  واس����تطرد 
واالقتصادي����ة املكلف����ة بوض����ع 
قانون اخلصخصة جتاهلت آراء 
جموع العامل����ني ونقاباتهم التي 
متثلهم، وان اللجنة لم تراع أحكام 
الدس����تور املتصلة باخلصخصة 

استنكر رئيس نقابة العاملني 
بشركة ناقالت النفط الكويتية 
الش���ايجي اخلطوات  يوس���ف 
املتسارعة نحو خصخصة القطاع 
النفطي بصفة عامة وفرع الوكالة 
البحرية فرع تعبئة الغاز املسال 
بشركة ناقالت النفط الكويتية 
بصفة خاصة. وعبر الشايجي 
عن اندهاشه من إقدام املسؤولني 
بالقطاع النفطي على تخصيص 
الش���ركة في هذا الوقت بالذات، 
مش���يرا إلى تصريحات سابقة 
صادرة عن رئيس مجلس إدارة 
الشركة مفادها أن الشركة خضعت 
في اآلونة األخيرة ملجموعة من 
الدراسات واألس���اليب اإلدارية 
املختلفة واحلديثة لتطوير العمل 
بالشركة ولرفع كفاءة ومهارات 
العمال واملوظفني الكويتيني عن 
طري���ق منحهم دورات تدريبية 
كثيرة لتحسني أداء العمل وتقليل 
نسبة اخلسائر، وهنا نتساءل: 
ملاذا هذا التطوير في ظل توجه 

طرقي: نتمنى أن يأخذ قانون الخصخصة حقه من الدراسة
متنى الناشط السياسي طرقي سعود ان يأخذ قانون اخلصخصة 
الوقت الكاف���ي في بحثه واعطائه املزيد من الدراس���ة قبل اقراره 
كون القانون يحتاج الى مقدمات تش���ريعية، وان الرفض النيابي 
والش���عبي الذي يواجهه القانون املتوقع مناقشته في جلسة الغد 
أتى من احلرص على عدم والدة هذا القانون مش���وها، مس���تغربا 
العجلة غير املبررة من قبل اعضاء اللجنة املالية في إحالة القانون 
بينم���ا اللجنة تعج بالعديد من القوانني التي طال البحث فيها ولم 

تر النور منذ سنوات.
واكد س���عود في تصريح صحاف���ي ان قانون اخلصخصة بهذا 
الشكل مرفوض كونه مخالفا للدستور ويبتعد في الكثير من مواده 
عن الش���فافية املطلوبة وهو ما يتطلب عدم االستعجال في اقراره 

بهذا التصور املعيب والذي سينعكس سلبا على تطبيقه، مضيفا 
ان ه���ذه الهرولة نحو اقرار القانون امنا تدل على فش���ل االجهزة 
احلكومي���ة في التنفيذ والقيادة نحو التطور الغلب مناحي الدولة 
وهو ما يفسر رغبة احلكومة في التخلي عن العديد من مسؤولياتها 

عبر الدفع باقراره.
وذكر سعود ان نواب مجلس االمة سيكونون على احملك في حال 
اقرار هذا القانون وان التاريخ لن يرحم املتراخيان الذين يؤيدون 
هذا القانون املش���وه الذي ال يراع���ي مصلحة الكويت وال مصلحة 
شعبها، موضحا ان التجارب في خصخصة بعض القطاعات الكويتية 
ومحطات الوقود اثبتت فش���لها متسائال هل بهذا القانون سيكون 

النجاح والتقدم لبلد يئن من الفساد االداري؟

اجتمع رؤساء النقابات األعضاء باحتاد نقابات العاملني 
بالقطاع احلكومي مع رئيس االحتاد العام لعمال الكويت 
ورئيس احت����اد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي تنفيذا 
للقرارات التي مت اتخاذها باالعتص����ام الذي عقد الثالثاء 
4 اجلاري، حيث ق����رر املجتمعون ان اإلضراب عن العمل 
بوزارات الدولة قادم خالل األيام املقبلة وانه سيتم حتديد 
موعد اإلضراب خالل األيام املقبلة وذلك بعد انتهاء جلسة 
مجلس األمة املقررة غدا ملناقش����ة قانون اخلصخصة من 
اجل تكريس وحشد اجلهود النقابية والنيابية والشعبية 
حملاربة قانون اخلصخصة الذي سيؤدي الى بيع الوطن 
بجميع مرافقه وثرواته ملصلحة حفنة قليلة من املنتفعني 
ومن ثم إدخال أبناء هذا الوطن الى نفق مظلم ال يعلم مداه 

إال اهلل. وبخصوص الكوادر واملزايا املالية أكد املجتمعون 
ان مجلس اخلدمة املدنية يتحمل مسؤولية هذا االحتقان 
وتلك الثورة من العاملني بوزارات الدولة لعدم حصولهم 
على الكادر واالمتي����ازات املالية، حيث قام بانتقاء بعض 
الشرائح من موظفي الدولة ومنحهم الكوادر واملزايا املادية 
في الوقت الذي جتاهل فيه الكثيرين من املستحقني لتلك 
الكوادر، األمر الذي أثار حفيظة العاملني املهدرة حقوقهم، 
وقد أثبت مجلس اخلدمة املدنية انه ال يحمل رؤية مستقبلية 
في أدائه لعمله كما انه يس����ير بطريقة عشوائية انتقائية 
تخلو من الشفافية واملصداقية، ما أدى الى االنتقاص من 

حقوق العاملني في وزارات الدولة على نحو صارخ.
كما جتدر اإلش����ارة الى ان املجتمعني أكدوا انه كان من 

املمكن احتواء كل تلك التطورات لو استجاب سمو رئيس 
مجلس الوزراء لرغبة رؤساء النقابات ملقابلة سموه قبل 
تنفي����ذ االعتصام لبحث موضوع الكوادر إال انه لألس����ف 
لم يتم ذل����ك، ما أدى للتصعيد املس����تحق لنيل حقوقهم 
املش����روعة والتي أهدرها مجلس اخلدمة املدنية من خالل 

قراراته العشوائية.
وبناء عليه وتأكيدا للحقوق املشروعة للعاملني بوزارات 
الدول����ة الذين حرموا من احلصول عل����ى املزايا والكوادر 
املستحقة لهم، فقد قرر املجتمعون ان يتم اإلعالن عن موعد 
اإلضراب عن العمل بوزارات الدولة خالل األيام القليلة املقبلة، 
وذلك احتجاجا على جتاهل مجلس اخلدمة املدنية حلقوقهم 

بعدم تقرير الكوادر واملزايا املالية املستحقة لهم.

في قرار لرؤساء نقابات العاملين بعد اجتماعهم مع رئيس اتحاد العمال واتحاد العاملين بالقطاع الحكومي

أكد أن القطاع النفطي كاماًل البد من خضوعه إلشراف وسيطرة الدولة

أبدى استغرابه من التسارع في خصخصة فروع الوكالة البحرية في شركة نفط الكويت

العاملي�ن  ث�ورة  مس�ؤولية  يتحم�ل  المدني�ة  الخدم�ة  مجل�س 
ب�وزارات الدول�ة لعدم حصوله�م عل�ى ال�كادر واالمتي�ازات المالية

طرقي سعود

طالل املجالد

م.عبداملانع الصوان

منصور عاشور

يوسف الشايجي

الصوان: سماء الكويت قبة البرلمان
والشعب هو من يصنع رموز األمة

»البنوك« لزيادة عالوتي »األوالد« و»االجتماعية« 
للكويتيين بالقطاعات غير الحكومية

اعلن تيار املسار االهلي )متاهي( 
رفض����ه القاطع ملش����روع قانون 
اخلصخصة الذي يناقشه مجلس 
االمة اليوم، معتبرا ان هذا القانون 
هو بيع للكويت وثروتها واهلها 
وابنائها وال ميكن القبول به بتاتا، 
داعيا الى انتفاضة عمالية بوجه 
اقراره من اجل احلفاظ على الثروة 

الوطنية ألهل الكويت.
وقال رئيس التيار م.عبداملانع 
الصوان ان م����ا يحدث حتت قبة 
الس����الم يجب ان يكون  عبداهلل 
نتاجا ملا يحدث خارجها، مشيرا 
الى ان الشعب الكويتي شريك في 
الثروة الوطنية ويجب أال يغيب 
عن االحداث التي ترس����م مصير 

ابنائه واجياله املقبلة.
واض����اف ان كل الكوي����ت هي 
قبة عبداهلل الس����الم وان الشعب 
له احلق في معرفة كل احلقائق، 
مش����ددا على النواب ان لهم احلق 
ايضا في احلدي����ث والتعبير عن 

وجهات نظرهم في كل مكان.
وفيما ش����دد الصوان على ان 
سماء الكويت هي قبة البرملان، وان 
الشارع هو من يصنع رموز االمة، 
دعا اعضاء مجلس االمة الى وقفة 
عز مشرفة اليوم يسجلها التاريخ 
بعدم مترير هذا املشروع، وتأكيد 
صدق نواياه����م وموقفهم الداعم 
للشعب الكويتي في رد على من 

دعا رئيس مجلس ادارة النقابة 
العامة للبنوك منصور عاش����ور 
احلكومة الى اعادة النظر في وضع 
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد 
للمواطنني الكويتيني العاملني في 
اجلهات غي����ر احلكومية وزيادة 
قيمتها لتكون � على حد تعبيره � 
متناسبة مع ما أقر مؤخرا من كوادر 
وزيادات وامتي����ازات للمواطنني 
املوظفني والعامل����ني في اجلهات 

احلكومية.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
اكد من خالله عاشور ان هذا املطلب 
الذي تتواصل بالدفع به النقابة هو 
حق مشروع منطلقة من حتقيق 
مبدأ العدالة واملساواة بني جميع 
املواطنني املوظفني والعاملني في 

قطاعي الدولة العام واخلاص.
وقال عاشور ان النقابة العامة 
للبن����وك وان كان����ت تثمن عاليا 
اجلهد احلكومي والنيابي مبا أقر 
للمواطنني املوظف����ني والعاملني 
في اجله����ات احلكومية من كوادر 
وممي����زات محقة طامل����ا طالبوا 
بإقرارها الى ان ما هو مفترض ايضا 
النظر الى وضع وظروف املواطنني 
املوظفني والعاملني في مؤسسات 
وشركات القطاع اخلاص اذ من غير 
املعقول، وال حتت اي ظرف كان، 
التمييز والتمايز  تبرير مبررات 
بإقرار منح االمتيازات لش����ريحة 
املوظف����ني العاملني ف����ي اجلهات 
احلكومية وجتاهل وضع وظروف 
املواطنني املوظفني والعاملني في 
القطاع اخل����اص وما يبدونه من 
الت����زام وجهد مضاعف في العمل 
واالنتاجية ال ميكن قياسه ومقارنته 
مبا هو معل����وم لدى اجلميع عن 
طبيعة وظروف العمل لدى اجلهات 

واملؤسسات احلكومية.
الى ان مبدأ احلقوق  وأش����ار 
واملواطنة يلزم الطرف الرس����مي 
احلكومي بتدارك خطئه حني جتاهل 
وبش����كل متعمد ما كان يفترض 

امتهن دميوقراطية شراء االصوات 
مقابل ديكتاتورية بيع األقوات املراد 

تعميمها على الشارع.
وطالب الصوان احلكومة بتقدمي 
اس����تقالتها في ح����ال عجزت عن 
مواجهة املتنفذين والتجار الذين 
يريدون الس����يطرة على مقدرات 
البلد، مشيرا الى ان من يعتبر ان 
الكويت اصبحت دولة اشتراكية 
غامزا من قناة دول مثل كوبا عليه 
ان يعلم ان كوبا متتلك افضل نظام 
صحي عامل����ي رغم اوضاعها غير 
املستقرة، في وقت ان جتار الكويت 
يستثمرون اموالهم خارج البالد.

وبني الصوان ان موافقة اعضاء 
مجلس االمة على اخلطة التنموية 

األخذ به جتاه املواطنني املوظفني 
والعاملني في اجلهات غير احلكومية 
ح����ني اقراره للك����وادر للموظفني 
والعاملني في اجلهات احلكومية 
بزيادة العالوة االجتماعية وعالوة 
األوالد للمواطن����ني العامل����ني في 
القطاع اخلاص وبحيث تقلل من 
الفارق الكبير بني ما هو مستحق 
لهم من مرتب عند كل آخر شهر وما 
يحصل عليه زمالؤهم املوظفون 
والعاملون في اجلهات واملؤسسات 
احلكومية، مشيرا الى ان عدم االقرار 
بهذه الزيادة احملقة لكل العاملني في 
القطاع اخلاص ستدفع الكثير منهم 
الى ترك مواق����ع عملهم والتوجه 
الى العمل ف����ي القطاع احلكومي 
على اعتبار م����ا بات موجودا من 
هذه الفروقات في املرتبات واملزايا 
بني كل م����ن لديه فرصة عمل في 
اجلهات احلكومية والعاملني في 

القطاع اخلاص.
وأش����ار الى ان عدم استجابة 
احلكومة وبش����كل عاجل ملطلب 
النقابة بزيادة العالوة االجتماعية 
وعالوة األوالد للمواطنني املوظفني 
والعامل����ني في القط����اع اخلاص 
س����يكون كارثة لي����س فقط على 
املواطنني املوظفني والعاملني في 
القطاع اخلاص بل ستطول وضع 

كانت في االطار العام، داعيا النواب 
التفاصيل  الى متابعة ش����ياطني 

وطردهم الى غير رجعة.
اكد الصوان  ومن جهة اخرى 
رفض التيار اي تعديالت مطروحة 
على صندوق املعس����رين، مشيرا 
الى انه حل اال بإساقط القروض 
عن ابناء الشعب الكويتي، محذرا 
في الوقت نفس����ه من القيام بأي 
خطوة حكومية إلسقاط ديون دول 

خارجية دون علم نواب األمة.
وأب���دى الص���وان دعم تيار 
املسار االهلي الكامل للتحركات 
التي تقوم بها النقابات العمالية 
وفي مقدمتها االضراب دفاعا عن 
الكويت، داعيا في الوقت نفسه 
الى حسم موضوع اقرار الكوادر 
العمالية الذي كلما طال امده في 
مجلس اخلدمة املدنية كلما زادت 

الربكة في العمل واالجناز. 
أبناء  وختم الصوان بدعوة 
الكويت الى احلضور احلاشد في 
السالم ليسمعوا  قاعة عبداهلل 
الى احلكومة والنواب  صوتهم 
تعبيرا عن رفضهم لبيع الكويت 
حتت ستار اخلصخصة، ومناشدا 
التشريعية  الس���لطتني  اعضاء 
والتنفيذي���ة وض���ع الكوي���ت 
ومستقبل ابنائها نصب اعينهم 
قب���ل اتخاذ ق���رار ال ينفع معه 

الندم.

وظروف انتاجية عمل مؤسسات 
وشركات القطاع اخلاص في البلد 
ومبا يؤدي هذا الوضع الى حدوث 
هجرة عكسية للتوجه للعمل في 
القطاع احلكوم����ي ومبا يناقض 
التوجه اله����ادف الى تفعيل دور 
القطاع اخل����اص في البلد وإعادة 
الدور الريادي للكويت كمركز مالي 
وجتاري مهم في املنطقة حتقيقا 
لتطلعات وآمال صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ول����ي عهده األمني الش����يخ نواف 
األحمد، مؤكدا ان مثل هذه املفارقات 
واألخطاء في عدم احتساب نتائجها 
وانعكاساتها على الوضع الوظيفي 
والعمالي في البلد حتمل الطرف 
احلكومي املسؤولية املترتبة على 
األوضاع العامة النتاجية وأداء عمل 
مؤسسات وشركات القطاع اخلاص 
اداراته����ا ومواقع عملها  وتفريغ 
الوطنية  الكفاءات واخلبرات  من 
املشهود لها محليا واقليميا ودوليا. 
وقال ان النقابة العامة للبنوك ومن 
منطلق اهتماماتها الوطنية أخذت 
على عاتقها ومن خالل جلنة حقوق 
العامل����ني الكويتي����ني في القطاع 
اخلاص مسؤولية دعوة عدد من 
ممثلي كبرى شركات القطاع اخلاص 
لالجتماع يوم األربعاء املقبل في مقر 
النقابة بهدف تدارس هذه املفارقات 
وهذا التجاه����ل احلكومي املتعمد 
للمواطنني املوظفني والعاملني في 
القطاع اخلاص وما ميكن ان يترتب 
على وضع وأداء عمل مؤسسات 
وش����ركات القطاع اخلاص اذا ما 
أقر جم����وع املواطنني واملوظفني 
والعامل����ني في تلك املؤسس����ات 
والش����ركات بترك عملهم للقوى 
العمالية الوافدة والتوجه للعمل 
في القطاع احلكومي ومبا ينسف 
السابقة  كل االدعاءات احلكومية 
نحو أهمية الدفع بالدور االقتصادي 
واالجتماعي ملؤسسات وشركات 

القطاع اخلاص.

تيار المسار األهلي يؤكد رفض مشروع الخصخصة 

عاشور: حق مشروع لتحقيق مبدأ العدل والمساواة

صالح الفرس

نقابة »األبحاث« تهّدد باالضراب
 لحين إقرار المكافآت والبدالت المالية المشروعة

أصدر رئيس وأعضاء نقابة 
العلمية  الكويت لالبحاث  معهد 
بيانا وعدا فيه ادارة املعهد وديوان 
اخلدمة املدنية بتوضيح ما نشر 
في الصحف مب���ا يخص الكادر 
الوظيفي مبعهد الكويت لالبحاث 

العلمية.
وقالت النقابة: سنطلق حملة 
بعنوان املعه���د يطير بجناحيه 
العلمي واالداري، وحسب ما ورد 
من شائعات بأن الكادر مخصص 
فقط للفئة العلمية دون االداريني 

والفنيني.
الس���ر املساعد  وصرح امني 
ص���الح الف���رس بأن���ه ال مجال 
لضرب الوحدة العمالية وتفريقها 
داخل اس���رة املعهد، داعيا املدير 
العام بالتحرك للمطالبة بحقوق 
موظف���ي املعهد كافة دون تفرقة 

واسناده لدور واهمية االداريني 
والفني���ني الذين ال يقلون اهمية 
عن زمالئهم العلميني مبا يقومون 
به من خدمات مس���اندة ومكملة 

لزمالئهم العلميني.
وزاد: تضع نقاب���ة االبحاث 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العال���ي بالصورة مل���ا يقع على 
عاتقها من املسؤولية السياسية 
مبتابعة وانصاف الك����ادر االداري 
والفني مع ادارة املعه����د وديوان 
املدنية اس���وة بجامعة  اخلدمة 
الكويت واداري���ي الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال: س���وف تصع���د نقابة 
العلمية  الكويت لالبحاث  معهد 
من موقفها من خالل اشتراكها مع 
النقابات العمالية التي تدعو الى 
االضراب القرار حقوقها املشروعة 
حتى يثبت عكس ذلك بتوضيح 
اقرار الكادر جلميع فئات ومنتسبي 
معهد الكويت لالبحاث العلمية من 

االداريني والفنيني والعلميني.


