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فراج العرادة: إضراب البلدية غدًا إلقرار الكوادر بشكل عادل.. وال نخاف أحدًا
خالل مؤتمر صحافي عقده بمقر النقابة بميدان حولي

)قاسم باشا(فراج العرادة ومحمد العرادة خالل املؤمتر الصحافي

األخرى للتص���دي للمعتصمني واملضربني من العمال والنقابات 
العمالية غير دستوري وغير قانوني ملخالفته نصوص دستور 
الكويت واالتفاقيات الدولي���ة والعربية ملنظمتي العمل الدولية 
والعربية، تلك االتفاقيات واملعاهدات التي صادقت عليها حكومة 
الكويت وأصبحت جزءا من التشريع احمللي والوطني والقوانني 
الوطنية، كما يعد القرار تشويها لسمعة الكويت في جميع احملافل 
الدولية والعربية بعدما كانت الكويت من الدول الرائدة للحقوق 

واحلريات النقابية.
كم���ا انه يعد تراجعا للدميوقراطي���ة التي نفتخر بها، كما أن 
القرار يعد كبتا وقمعا للحقوق واحلريات النقابية العمالية التي 

نرفض املساس بها، بل نسعى دائما لتعزيزها.
وفيما يتعلق بالشكوى التي قدمها االحتاد العام لعمال الكويت 
ملنظمة العم���ل الدولية قال العرادة »إن نقابة العاملني في بلدية 
الكويت عضو في االحتاد العام لعمال الكويت، حيث تقدم لالحتاد 
كل أنواع الدعم والتأييد وتقف صفا واحدا مع االحتاد العام في 
خطوته التاريخية والشجاعة والرائدة في العمل النقابي الكويتي 
املتمثلة في تقدمي ش���كوى ملنظمة العمل الدولية احتجاجا على 

قرار مجلس الوزراء رقم 625.
وردا على أسئلة الصحافيني أكد العرادة ان مجلس نقابة البلدية 
ال يخاف من احد »وال احد يخيفنا ما دمنا نس���ير وفق الدستور 
والقانون، معتبرا ان قرار احلكومة جتييش اجليوش ضد أبناء 
الكوي���ت املطالبني بحقوقهم العمالية املش���روعة أمر خطير الن 
احلكومة خالفت الدستور والقانون واالتفاقيات الدولية بقرارها 

.»625
وتابع »نحن ال نهدد احلكومة ابدا ألننا نطالب بحق مكتسب 
وبالعدل واملساواة بني املواطنني املوظفني، فال يجوز إقرار كادر 
ملوظ���ف دون ان يقر مثله لزميل له حص���ل على نفس الدرجة 
واملؤهل العلمي«، محمال رئيس ديوان اخلدمة املدنية مسؤولية 

تلك القرارات اخلاطئة.
وناشد العرادة س���مو رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان 
اخلدمة املدنية األخذ بعني االعتبار مطالب أبنائهم موظفي البلدية 

وإقرار كوادرهم العادلة.
وردا على س���ؤال حول استقواء االحتاد العام لعمال الكويت 
بجهة خارجية ضد احلكومة رد العرادة »لن نشكو حملكمة دولية 
وهناك فرق بني منظمة دولية وهي منظمة العمل الدولية واحملاكم 
الدولية، فاالحتاد رف���ع مذكرة ملنظمة العمل الدولية وهذا ليس 

تدخال في شؤون الكويت الداخلية«.
وأعلن العرادة، ان رؤس���اء النقابات العمالية وضعوا جدوال 
زمنيا متفقا عليه لتنفيذ اإلضرابات للوصول إلى اإلضراب العام 

إذا لم حتل قضية الكوادر بشكل عادل.

العدوى، إضافة الى عدم حصولهم على بدالت تتناس���ب وحجم 
طبيعة العمل التي يؤدونها نظرا لتحملهم العبء األكبر في العمل 
امليداني والتفتيش الرقابي وللزي���ادة الكبيرة في عدد احملالت 
والشركات نظرا للتطور العمراني الكبير الذي تشهده البالد، كما 
أنهم يتعرضون لالعتداءات واالهانات أحيانا من بعض أصحاب 

احملالت واالفراد.
 وتابع قائال »كما يعاني العاملون بإدارة األغذية املس���توردة 
في ميناء الشعيبة الصناعية ويقدر عددهم بأكثر من 18 موظفا 
من عدم صرف بدل التلوث لهم على الرغم من حصول كل اجلهات 
األخ���رى في نف���س املوقع على هذا البدل وهن���اك أكثر من 600 
موظف وموظفة من ش���اغلي الوظائف اإلشرافية في البلدية لم 
يتم إقرار الكادر اخلاص بهم، إضافة الى ان رواتبهم متدنية لعدم 
حصولهم على بدالت على الرغم من املس���ؤولية الكبيرة امللقاة 

على عاتقهم.
 وأضاف العرادة »كم���ا يعاني العاملون حملة دبلوم البنوك 
والتأمني واإلدارة املالية العاملون في اإلدارة املالية والذين يقدر 
عددهم بأكثر من 20 موظفا وموظفة من عدم حصولهم على كادر 
خاص بهم أس���وة بالعاملني احلاصلني على كادر احملاس���بة في 

الوزارات األخرى على الرغم من أن طبيعة عملهم واحدة«.

ركائز العمل النقابي

وشدد على ان نقابة العاملني في بلدية الكويت منظمة نقابية 
عمالية وطنية تعد من ركائز العمل النقابي في الكويت ومن أهم 
منظمات املجتمع املدني هدفها األساسي رعاية مصالح عمالها والدفاع 
عن حقوقهم والعمل على حتس���ني حالتهم املادية واالجتماعية 
ومتثيله���م في كل األمور املتعلقة بش���ؤون العمل وفق القوانني 
املعتمدة في الكويت وال تتبع وال تخضع ألي تيار فكري أو ديني 
أو قبل���ي وال تتبع أيضا أي أهواء أو مصالح ش���خصية، ودائما 
تسعى لتعزيز مصالح منتس���بيها وال تسعى لتعطيل مصالح 
املواطنني والوطن وال تس���عى للخروج ع���ن القانون واألنظمة 

املنظمة للعمل.

 القرار 625 غير دستوري

وانتقل العرادة للحديث عن قرار مجلس الوزراء رقم 625 بشأن 
التصدي لالعتصامات واإلضرابات السلمية حيث أكد ان تشكيل 
جلان عسكرية من اجليش واحلرس والشرطة وبعض الوزارات 

أسامة أبوالسعود
أعل���ن رئيس مجلس إدارة نقاب���ة العاملني في بلدية الكويت 
السكرتير العام لالحتاد العام لعمال الكويت فراج العرادة تنفيذ 
النقابة لإلضراب غدا األربعاء في متام الساعة العاشرة مبقر بلدية 
الفروانية احتجاجا على الظلم الذي وقع على موظفي البلدية بعد 
جتاهل ومماطلة مجلس اخلدمة املدنية وقراراته العشوائية ولعدم 
إنصافه وعدله وعدم إقرار املطالب العمالية العادلة التي تقدمت 
بها النقابة وهي: كادر وبدالت ش���اغلي وظائف مفتشي النظافة 
واإلعالنات وصحة البيئة ومفتشات الصالونات، وكادر وبدالت 
شاغلي الوظائف اإلش���رافية، وبدل تلوث ملوظفي إدارة األغذية 
املستوردة في مركز ميناء الش���عيبة الصناعية، وكادر وبدالت 

املوظفني حملة دبلوم التأمني والبنوك واإلدارة املالية.
وأكد العرادة خالل مؤمتر صحافي عقده مس���اء أول من أمس 
مبقر النقابة مببن���ى االحتاد العام لعمال الكويت مبيدان حولي 
ان اإلضراب واالعتصام الس���لمي عنصران من عناصر احلريات 
العامة وهما وسيلتان للعامل للدفاع عن حقوقه ومصاحله املهنية، 
واإلض���راب أحد احلقوق األساس���ية للعاملني حيث يعبرون به 
عن سخطهم من الظلم الفادح الذي تعرضوا له والهدف منه هو 
حتسني شروط العمل، موضحا أن اإلضراب واالعتصام السلمي ال 
يعتبران متردا على النظام والسلطة والقانون، بل هما من مظاهر 
الدميوقراطية في الدول املتحضرة وتلجأ إليهما املنظمات النقابية 
لضم���ان حقوق عمالها ومصاحلهم، إضافة الى ان اإلضراب حق 

دستوري نقابي شرعي لن نتنازل عنه مهما كلف األمر.
وأوضح ان النقابة س���عت منذ أكثر من 3 س���نوات لدى كل 
املس���ؤولني في الدولة على أعلى املس���تويات من وزراء البلدية 
ومجلس الوزراء ومجلس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية 
من أجل حتقيق هذه املطالب العادلة التي يستحقها العاملون في 
البلدية، وحصلت على العديد من الوعود، إال أنه ولألسف الشديد 
لم يتحقق أي منها على الرغم من اس���تيفاء املطالب للش���روط 
واإلجراءات القانونية لدى اجلهات املعنية في الدولة وبعد جتاهل 
مجلس اخلدمة املدنية وعدم إق���راره للمطالب العمالية العادلة 
كان على النقابة اتخاذ موقف أشد حزما وأكثر قوة لتحقيق هذه 

املطالب التي نادينا بها منذ فترة طويلة.

 فئات متضررة

وش���دد العرادة عل���ى ان هناك العديد م���ن الفئات املتضررة 
من عدم إقرار تلك الك���وادر والبدالت حيث يعاني أكثر من 750 
مفتش���ا ومفتشة نظافة وإعالنات وصالونات وصحة البيئة من 
الظلم الواقع عليهم لعدم حصولهم على بدل مكافآت تشجيعية 
وبدل املس���مى الوظيفي وضعف بدل طبيعة العمل وضعف بدل 

محمد العرادة لمحمد الصباح: مطالبنا عادلة وقانونية

دعم وتأييد من منظمات إقليمية ودولية لإلضراب

شدد رئيس رئيس االحتاد العربي لعمال البلديات 
والسياحة السكرتير العام املساعد لنقابة العاملني 
في بلدية الكوي����ت محمد العرادة على ان النقابيني 
ال يتمنون الوصول الى اإلضراب الشامل في البالد 

حرصا على املصلحة الوطنية.
وتوجه العرادة بحديثه الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح 
بالقول »نحن عيال الكويت يا شيخ محمد ووطنيون، 
وال نعم����ل وفق اهواء او تيارات ولكننا نعمل وفق 

 مصال����ح بلدن����ا وال نتبع أي تيار فك����ري أو ديني
أو مذهبي، ومطالبنا عادلة وقانونية«.

وتابع »ال نصدق ان����ك يا دكتور محمد الصباح 
تظلم عيال الكويت ولدينا الكتب التي تثبت حقيقة 

مطالبنا منذ 3 سنوات وليست وليدة اليوم«.
وأكد ان الشكوى الدولية هي ملنظمة دولية ذات 
طابع عمالي وتعترف به����ا الكويت ولها مكتب في 
البالد، موضحا ان القرار اتخذ بعد ان رأينا ان الطريق 

مسدود ولم جند سوى الوعود الزائفة.

خالل حديثه عن اضراب البلدية، اكد فراج العرادة 
ان النقاب����ة حصلت على الدعم والتأييد والتضامن 
والتآزر في خطوتها لتنظيم االضراب السلمي ودفاعها 
عن احلق����وق واحلريات النقابية ومصالح وحقوق 

منتسبيها وعمال البلدية في الكويت من:
� االحتاد العام لعمال الكويت.

� احتاد نقابات العاملني في القطاع احلكومي.
� االحتاد الدولي للنقابات في بلجيكا.

� االحتاد الدولي للخدمات العامة في جنيڤ.
� احتاد عمال النقابات النرويجية.

� االحت����اد العربي لعمال البلديات والس����ياحة في 
سورية.

� االحتاد العرب����ي للعاملني في الصناعات الغذائية 
والزراعة والصيد في السودان.

� احت����اد نقاب����ات عمال ومس����تخدمي البلديات في 

لبنان.
� النقابة العامة للعاملني في اخلدمات العامة واملهن 

احلرة في االردن.
� اجلامع����ة العامة للبلديني واع����وان الداخلية في 

تونس.
� اجلامعة العامة للمعاش والسياحة في تونس.

� اجلامعة العامة لالش����غال العمومية واالسكان في 
تونس.

� النقابة العامة للخدمات االدارية واالجتماعية في 
مصر.

� النقابة العامة للسياحة والفنادق في مصر.
� االحتادية الوطنية لعم����ال االدارة واحملليات في 

اجلزائر.
� اجلامع����ة الوطنية لعمال توزي����ع املاء والكهرباء 

والتطهير في املغرب.

زايد: الجائزة تعمل على توطين المعرفة المتخصصة بنخيل التمر

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تزور الكويت 
10 الجاري إلطالق دورتها الثالثة 2011

يزور عدد من المسؤولين في »جائزة 
خليفة الدولي����ة لنخيل التمر« الكويت 
10 الجاري ضمن جولة في دول مجلس 
التعاون الخليجي بمناس����بة فتح باب 

الترشيح لفئات الجائزة.
وقال األمين العام لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر د.عبدالوهاب زايد بمناسبة 
انطالق الجول����ة التعريفية ان وفدا من 
الجائزة سيزور الكويت لتعريف المهتمين 
والمعنيي����ن من مزارعي����ن ومنتجين 
وباحثين وأكاديميين ومختصين ومحبي 
شجرة نخيل التمر حول العالم بالجائزة 

وشروطها وفئاتها.
وأضاف أنه بتوجيهات من سمو الشيخ 
نهيان مبارك آل نهي����ان وزير التعليم 
العال����ي والبحث العلمي رئيس مجلس 
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
أعلنت األمانة العامة للجائزة عن فتح 
باب الترش����يح لفئات الجائزة الخمس 
في دورتها الثالثة اعتبارا من األول من 
يونيو الجاري وحتى الثالثين من شهر 

أكتوبر المقبل.
وقال ان فئ����ات الجائزة الخمس هي 
فئة البحوث والدراس����ات المتميزة في 
مج����ال زراعة النخيل وإنت����اج التمور، 
وفئة المنتجي����ن المتميزين في مجال 
زراعة النخيل وإنتاج التمور، وفئة أفضل 

مشروع متميز في مجال زراعة النخيل 
وانتاج التمور وفئة أفضل مشروع تنموي 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 
وفئة الشخصية المتميزة في مجال زراعة 

النخيل وإنتاج التمور.
وذكر زايد ان الجائزة ومنذ انطالقتها 
في العام 2008 برعاية كريمة من الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان حظيت بتفاعل 
كبير في األوس����اط الزراعية المختصة 
بنخي����ل التمر من داخ����ل وخارج دولة 
اإلمارات، على اعتبار ان جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر هي األولى واألكبر 
من نوعها على مس����توى العالم العربي 
من حيث الشمولية والتنوع والقوة في 
األوس����اط الزراعي����ة المختصة بنخيل 

التمر.
واضاف ان ه����ذه الجائزة تهدف الى 
الري����ادي لدولة اإلمارات  الدور  تعزيز 
العربية المتحدة عالميا في تنمية وتطوير 
البحث العلمي الخاص بالنخيل والتمور، 
وتشجيع العاملين في قطاع زراعة نخيل 
التمر، ونشر ثقافة االهتمام بنخيل التمر 
اضافة الى توطين المعرفة المتخصصة 
بنخيل التمر. وتنمية التعاون الدولي بين 
جهات االختصاص، وتكريم الشخصيات 
المتميزة في مج����ال نخيل التمر، على 
المستوى المحلي، واإلقليمي والدولي.


