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العرادة: إضراب البلدية 9 يونيو إلقرار كادر  مفتشي النظافة واإلعالنات 
والصالونات وصحة البيئة ونحذر من المساس بالحقوق والحريات النقابية

أعلنت نقابة العاملني ببلدية 
الكويت املضي قدما في اإلضراب 
املزمع تنظيمه 9 اجلاري احتجاجا 
عل����ى جتاهل مجل����س اخلدمة 
املدنية إقرار كادر مفتشي النظافة 
واإلعالنات بعد مضي 3 سنوات 
من البحث والدراسة في ديوان 

اخلدمة املدنية.
وكشف رئيس االحتاد العربي 
لعم����ال البلديات والس����ياحة، 
السكرتير العام املساعد لنقابة 
العاملني في بلدية الكويت محمد 
العرادة، أن مجلس إدارة نقابة 
العاملني في بلدية الكويت عقد 
اجتماعا تنس����يقيا مساء أمس 
األول في مقر النقابة ومت خالل 
االجتماع مناقش����ة اخلطة التي 
وضعها مجلس اإلدارة لتنظيم 
اإلضراب الس����لمي مع مفتشي 
النظافة واإلعالنات ومش����رفي 
املراكز الذين ميثلون أكثر من 18 
مقر عمل، مشددا على ان إضراب 
البلدية ق����ادم ال محالة ومحمال 
مجلس اخلدمة املدنية املسؤولية 

عن نتائج هذا اإلضراب.
وأعلن ان اإلضراب سيشهد 
حضورا حاشدا من موظفي البلدية 
خالل انعقاده مبقر بلدية محافظة 
الفروانية يوم األربعاء 2010/6/9 
في متام الساعة العاشرة صباحا 

في املبنى الرئيسي.
الع����رادة ألعضاء  وش����رح 
اجلمعي����ة العمومية والعاملني 
في بلدية الكويت ش����اغلي هذه 
الوظائف كافة اخلطوات واجلهود 
التي بذلها مجلس اإلدارة خالل 
أكثر م����ن 3 س����نوات من أجل 

املدنية املسؤولية الكاملة، مؤكدا 
املتس����بب األول في حركة  انه 
التي  اإلضرابات واالعتصامات 
س����تنظمها النقاب����ات العمالية 
املكون����ة لالحتاد الع����ام لعمال 
الكويت بس����بب ع����دم إنصافه 
وعدالته وازدواجي����ة املعايير 

الكبير الواقع على مفتشي النظافة 
واإلعالنات، سيكون وفق األطر 
القانونية ولن يخرج عن النظام 
والقانون، مؤكدا أن عمل نقابة 
البلدية وفق القانون والدستور 

واالتفاقيات الدولية.
وطالب العرادة جميع شاغلي 

النظافة  إق����رار كادر مفتش����ي 
واإلعالن����ات وصح����ة البيئ����ة 
ومفتش����ات الصالونات، مؤكدا 
أن النقابة قامت بكل اإلجراءات 
القانونية إلقرار هذا الكادر على 

كل املستويات في الدولة.
 وحّمل العرادة مجلس اخلدمة 

الواضحة التي تعامل بها في إقرار 
بعض الكوادر وجتاهل األخرى 
مع اننا جميعا أبناء وطن واحد 
ساوى بيننا الدستور في احلقوق 

والواجبات.
وأوضح أن اإلضراب السلمي 
الذي ستنظمه النقابة لرفع الظلم 

هذه الوظائف بضرورة احلضور 
ي����وم اإلضراب الس����لمي الذي 
تنظمه النقابة من أجل إنصافهم 
ومن أجل الدف����اع عن حقوقهم 
ومصاحلهم ومن أجل حتس����ني 

حالتهم االجتماعية واملادية.
وحذر العرادة من املس����اس 

باحلقوق واحلريات النقابية ألنها 
حقوق مكتسبة ومشروعة، كما 
أن اإلضراب السلمي حق نقابي 
ش����رعي ال ميكن أن نفرط فيه 
مهما كلف األم����ر، ألنه يعد من 
أحد املظاهر الدميوقراطية وأحد 

عناصر احلريات في املجتمع.
وق����ال ان نقابة العاملني في 
بلدية الكويت تقف صفا واحدا 
خلف االحتاد العام لعمال الكويت 
في التص����دي للقم����ع والكبت 
واملساس باحلقوق واحلريات 
النقابية، مشددا على أن االحتادات 
والنقابات العمالية هي التي ترعى 
وحتافظ عل����ى املصالح العامة 
ولن تسعى يوما لتعطيل مصالح 
املواطنني وأعمالهم، وحتافظ على 

القانون في الدولة.
وختم الع����رادة تصريحاته 
بالتأكيد على أن نقابة العاملني 
ف����ي بلدي����ة الكويت ج����زء ال 
يتج����زأ من املجتم����ع الكويتي 
الركائز األساسية  وتعد احدى 
للمجتم����ع وتعتب����ر م����ن أهم 
املؤسس����ات العمالية الشرعية 
املدني في  ومنظمات املجتم����ع 
الدولة التي تسعى دائما لتعزيز 
الدميوقراطية والدفاع عن حقوق 
العاملني في بلدية الكويت وترعى 

مصاحلهم.

خالل اجتماع تنسيقي لمجلس إدارة النقابة حّمل خالله مجلس الخدمة المدنية المسؤولية

جانب من حضور االجتماع التنسيقي لإلضرابمحمد العرادة مترئسا اجتماع نقابة البلدية

م.فيصل الكندري

جانب من توقيع االتفاقية

محمد اجلالهمة ود.جاد البحيري ود.طارق الشطي ونيل كوروين وكاترينا غولنرسويت خالل اللقاء

الكندري: نفط الكويت تنسق مع مجلس األمة لتشكيل لجنة تطبق القرار 2006/27
أعرب أمني السر املساعد لنقابة العاملني في شركة 
نفط الكويت م.فيصل الكندري عن اس����تكمال النقابة 
ملسيرة املطالبة بحقوق العاملني اجلامعيني في شركة 
نفط الكويت من مهندسني ومحاسبني وقانونيني وأطباء 
وغيرهم من اصحاب الكوادر، وذلك باملطالبة بتطبيق 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 2006/27 والذي يتلخص 
بشمول العاملني في املؤسسات احلكومية مثل »مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة« بجميع الكوادر 
والبدالت املرتبطة بنوع العمل أو التخصص واملطبقة 

على العاملني في القطاع احلكومي.
وذك����ر الكندري ان نقابة العاملني في ش����ركة نفط 
الكويت ونقابة العاملني في مؤسسة البترول الكويتية 
تعمالن على قدم وساق مما يزيد عن السنتني على اتخاذ 
جميع السبل القانونية لتطبيق هذا القرار على العاملني 
املستحقني في القطاع النفطي، فقد مت تقدمي العديد من 

املراسالت واملكاتبات مع قيادات القطاع النفطي، فضال 
عن تقدمي عدد من االسئلة البرملانية دون الوصول الى 
حل وس����ط، مما دعاهم الى اللجوء للقضاء العادل في 

احملاكم الكويتية إلعادة حقوق العاملني في الشركة.
وقال الكندري انه بعد اقرار مجلس اخلدمة املدنية 
للعديد من الكوادر )مثل كادر االطباء وكادر املهندسني 
وغيرهم����ا( في الفترة املاضية مما تس����بب في فقدان 
التوازن بني القطاع����ات احلكومية والنفطية وحدوث 
هج����رة للعمالة الكويتية ال����ى القطاع احلكومي، كان 
للنقابة � وبالتعاون مع نقابة مؤسسة البترول الكويتية 
� حترك س����ريع في محاولة إلع����ادة االمر الى نصابه 
الصحيح، وذلك بإقامة ندوة حضرها عدد من السادة 
اعضاء مجلس االم����ة مت من خاللها اخلروج بتوصية 
تتضمن »طلب تش����كيل جلنة حتقيق برملانية بشأن 
حرمان العاملني الكويتيني في الهيئات واملؤسس����ات 

احلكومية من البدالت واملكافآت املرتبطة بنوع العمل 
أو التخصص« تبناها كل من السادة النواب صالح املال 
ود.جمعان احلربش ود.يوسف الزلزلة ومبارك اخلرينج 
وم.خال����د الطاحوس فضال عن دعم نواب آخرين كثر 
مثل د.روال دشتي ود.حسن جوهر والعديد من الكتل 
في مجلس االمة، حيث ستقوم هذه اللجنة بالتحقيق 
مع العديد من املسؤولني على مستوى وزراء عن سبب 
عدم تطبيق قرار مجلس اخلدمة املدنية )2006/27( ومن 
ش����أن اقرار هذه اللجنة اجبار هذه اجلهات احلكومية 
على تطبيق القرار املذكور وتوفير الوقت الطويل الذي 
تس����تغرقه القضايا في احملاكم إلعادة احلق للعاملني 

في القطاع النفطي.
واكد م.فيصل الكندري قيام نقابة العاملني في شركة 
نف����ط الكويت ونقابة العاملني في مؤسس����ة البترول 
الكويتية وبالتعاون مع نقابة املهندسني الكويتية وعدد 

من الزمالء املتطوعني بجوالت على اعضاء مجلس االمة 
لكسب تأييدهم ودعاهم إلقرار هذه اللجنة في جلسة 
مجل����س االمة املقبلة ف����ي 2010/6/8، مؤكدا على فتح 
باب التعاون مع جميع اجلهات الراغبة في التنس����يق 
مع النقابات النفطية إلقرار حقوق العاملني املستحقني 

في القطاع النفطي.
واختتم أمني السر املساعد لنقابة العاملني في شركة 
نفط الكويت تصريح����ه مطالبا وزير النفط وقيادات 
القط����اع النفطي بالنظر بعني العدال����ة وتطبيق قرار 
مجلس اخلدم����ة املدنية رقم 2006/27 واعادة التوازن 
للقط����اع النفطي نظرا ملا ميتاز ب����ه العمل في القطاع 
النفطي من طبيعة عمل ش����اقة وانتظامية ومن شأن 
تطبيق هذا القرار ان يخلق بيئة عمل صحية منتجة بدال 
من التسبب في هجرة العمالة الكويتية الى القطاعات 

االخرى في الدولة.

الخاص بشمول العاملين في المؤسسات الحكومية بجميع البدالت والكوادر المرتبطة بنوع العمل أو التخصص

نقابة »الدفاع«: االعتصام حق شرعي ولن نقف 
مكتوفي األيدي إزاء تجاهل الديوان لكوادرنا

استنكر رئيس نقابة وزارة الدفاع م.احمد 
العنزي تصريح���ات احلكومة حول التصدي 
للمعتصم���ني واحملتجني على ق���رار الزيادات 
والكوادر وعدم شمولهم بها وخاصة في قرار 
تشكيل جلنة لوضع آلية العمل املناسبة للتعامل 
مع تهديد العاملني في بعض األجهزة احلكومية 

باالضراب عن العمل.
واكد أنه مازالت القي���ادات الوزارية وكبار 
املسؤولني في الدولة يجهلون مع االسف طبيعة 
العمل النقابي والقواعد واملرتكزات التي يستند 
اليها والتي متنحه الشرعية في ممارسة انشطته 

واعماله بكل حرية واستقاللية.
واضاف أن الكويت قد صدقت على االتفاقية 
الدولية 87 واصبحت جزءا من التشريع الداخلي 

للدولة وه���ي التي تنص على ان للمنظم���ات النقابية احلرية 
املكفولة في ممارس���ة اعمالها وانشطتها، وانه متتنع السلطات 
العامة عن اي تدخل من ش���أنه ان يحد من هذا احلق او يعوق 
املمارس���ة املشرعة، كما ان الكويت قد صدقت على االتفاقية 98 
والتي تنص على انه يجب توفير احلماية الكافية للنقابة ضد 

اعمال يقصد منها احلد من حريتهم النقابية.
واكد ان نقابة وزارة الدفاع لن تقف مكتوفة االيدي اذا استمر 
التجاهل القرار الكوادر اخلاصة مبوظفي الوزارة من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية مشددا في الوقت نفسه على ان التأخير في اقرار 

الكوادر والبدالت واملزايا املالية ال يتماشى مع 
تش���جيع الدولة واخلطة االمنائية لها، مطالبا 
احلكومة بالعدل واملساواة في اقرار هذه الكوادر 
ضم���ن جدول زمني واضح ومب���ا يتوافق مع 

املسميات والتخصصات الوظيفية.
وم���ن جانب آخر طال���ب العنزي من خالل 
مطالب���ات وجهت الى رئي���س مجلس اخلدمة 
الشيخ د.محمد الصباح ورئيس اخلدمة املدنية 
بضرورة سرعة اقرار الكوادر البدالت اخلاصة 

مبوظفي وزارة الدفاع وتتلخص في اآلتي:
1- اقرار كادر لإلداريني حملة الشهادة الثانوية 

وما دون.
2- اقرار بدالت مالية للعاملني املدنيني برئاسة 

األركان والوحدات التابعة لهم.
3- زيادة البدالت املالية لشاغلي الوظائف املرتبطة بالبدالة 

بواقع 50-70 دينارا شهريا.
4- اق���رار كادر لذوي االحتياجات اخلاص���ة بواقع 50-30 

دينارا شهريا.
5- اقرار كادر للوظائف الفنية املساعدة ذات الطابع الهندسي 

اسوة مبا أقر للمهندسني.
واختتم العنزي تصريحه ب���أن النقابة لن تتوانى في حمل 
املس���ؤولية واس���تخدام جميع ادواتها مبا فيها حق االعتصام 

واالضراب متى ما ارتأت احلاجة لذلك.

مركز تقويم وتعليم الطفل يفوز بجائزة 
أفضل موقع إلكتروني في عام 2009

فاز مركز تقومي وتعليم الطفل بجائزة 
سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية كأفضل 
موقع الكتروني للشركات واملؤسسات اخلاصة 
في الكويت لعام 2009 وقد مت اعالن اختيار 
املركز ومنحه اجلائزة خالل حفل خاص اقيم 
حتت رعاية صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وذلك في مسرح وصالة الشيخة 

سلوى األحمد.
وقد تسلمت عضو مجلس االدارة وأمينة 
الصندوق فطومة الزبن اجلائزة معربة عن 

اعتزازها بأن يتم اختيار مركز تقومي وتعليم 
الطفل لنيل جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية كأفض���ل موقع الكتروني في 
الكويت وهذا يش���ير الى متيز مركز تقومي 
تعليم الطفل وريادته على مستوى تقدمي 
أفضل اخلدمات التقنية وااللكترونية للجمهور 

الكرمي.
واجلدير بالذك���ر ان موقع مركز تقومي 
وتعليم الطفل االلكتروني مبزاياه وخصائصه 
التفاعلية يجعله أكثر قربا من جمهوره حيث 

يوفر ملتصفحي���ه وزواره محليا وإقليميا 
سهولة الوصول الى ما يبتغونه من معلومات 

حول صعوبات التعلم.
وجائزة س���مو الش���يخ س���الم العلي 
للمعلوماتية تعد من أهم األنشطة املعلوماتية 
العربي  الكوي���ت والوطن  املتخصصة في 
وتهدف الى تطوير القدرات البش���رية في 
مجال التنمية املعلوماتية وترس���يخ دور 
مؤسسات املجتمع وتقويته ملواكبة التطور 

املعلوماتي.

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز إشراق السمعي 
ومدرسة كالرك األميركية لتأهيل زارعي القوقعة

بتكلفة 750 ألف دينار

بشرى شعبان
أعل����ن نائ����ب األم����ني الع����ام 
للصنادي����ق الوقفية ف����ي األمانة 
العام����ة لألوقاف محمد اجلالهمة 
ان توقيع اتفاقية بني مركز اشراق 
للتأهيل السمعي ومدرسة كالرك 
لتأهي����ل زراع����ة القوقعة هو من 
التي حترص  التنموية  املشاريع 

صناديق الوقف على دعمها.
وقال في تصريح صحافي عقب 
توقيع االتفاقية ان تكلفة املشروع 
750 ألف دينار ويقام ملدة 3 سنوات 
حيث تقوم مدرسة كالرك بتدريب 
املختصني من الكويتيني في مجال 
التواصل داخل الكويت وخارجها 
ليتولوا فيما بعد تأهيل األطفال من 
زارعي القوقعة. واضاف اجلالهمة 
ان هذا املش����روع يعالج مش����كلة 
األطفال بع����د اجراء عملية زراعة 
القوقعة وسيتولى مركز اشراق 
تأهيل هؤالء األطفال بشكل مجاني. 
وأكد ان األمان����ة العامة لألوقاف 
من خالل الصناديق الوقفية تقوم 
وبالشراكة مع مؤسسات املجتمع 
املدن����ي دعم املش����اريع التنموية 
خلدمة املجتمع موضحا ان عالقة 
العامة لألوقاف مع مركز  األمانة 
تق����ومي الطفل عالق����ة قدمية منذ 

تأسيس املركز عبر تنفيذ العديد 
من املش����اريع بالتعاون مع مركز 
تقومي الطفل في مشروع املكتبة 
املتخصصة ومركز اخلط الساخن 
ومشروع الدعم التعليمي والذي يتم 
بالتنسيق مع وزارة التربية. بدوره 
اعتبر املدير التنفيذي ملركز تقومي 
وتعليم الطفل د.جاد البحيري ان 
االتفاقية تتضم����ن تزويد مركز 
إشراق للتأهيل السمعي بالتعليم 
والتدري����ب واالرش����اد للمهنيني 
الراغبني في خدمة األطفال الذين 

تتم زراعة القوقعة لهم.
وعلى ان يقوم مدير مدرس����ة 
كالرك بتعي����ني فريق من اخلبراء 

لتق����دمي االحتياج����ات املطلوبة 
للبرنامج وفريق العمل. مشيرا الى 
ان مركز اشراق يعمل حتت املظلة 

القانونية ملركز تقومي الطفل.
بدوره أوضح مدير مركز اشراق 
للتأهيل السمعي د.طارق الشطي 
ان توقيع هذه االتفاقية لتشغيل 
برنامج مشترك مع مدرسة كالرك 
بهدف توفير فرصة التأهيل املبكر 
لألطفال زارعي القوقعة من عمر 
3 الى 6 سنوات، وهي تعتبر من 
املراحل احلساسة في منو األطفال 
كما ان توفير هذا البرنامج يضمن 
توفي����ر حصيلة لغوي����ة ألطفال 
القوقعة وكاشفا ان البداية ستكون 

بتدريب 7 اخصائيات من قس����م 
التواص����ل واللغات ف����ي جامعة 
الكويت لنصل في املرحلة الثانية 
الى تدريب 15 متخصصة في مجال 
الى جانب متخصصني  التواصل 
نفسيني واجتماعيني للتعامل مع 
األطفال من زارعي القوقعة واشار 
الى ان مركز اش����راق في منطقة 
حولي يق����دم خدمات����ه املجانية 
لألطفال ويب����دأ بتأهيل 50 طفال 
في زارعي القوقعة. وتوجه الشطي 
بالشكر الى األمانة العامة لألوقاف 
املكان وجتهيزه والتكفل  لتوفير 
بدعم الدورات التدريبية للمختصني 

واحتياجات األبناء املتدربني.
واوضح ان »توقيع هذه االتفاقية 
أتى بعدما ملسنا مدى النقص في 
اخصائي����ي التواصل في الكويت 
القوقعة.  وكثرة حاالت زارع����ي 
وقام مدير مركز اش����راق د.طارق 
الشطي ورئيس مدرسة كالرك بيل 
كوروي����ن بتوقيع مذكرة التفاهم 
وذلك بحض����ور قنصل العالقات 
الواليات املتحدة  العامة بسفارة 
كاترينا غولنرس����ويت، وعضو 
مجلس ادارة مركز تقومي وتعليم 
الطف����ل لولوة العيس����ى وفريق 

التقييم من مدرسة كالرك.
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