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قــال رئـيــس 
إدارة  مجلـــس 
العاملني  نقابة 
العامة  بالهيئة 
للصناعة وليد 
املجني إن قرار 
الوزراء  مجلس 
القاضي   »625«
احلريات  بقمع 
العــــماليــــــة 
واالضرابـــات 
مخالف للمواثيق 
املعمول بها دوليا 

والتي صادقت عليها احلكومة 
الكويتيـــة ممثلة فـــي وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، كما 
تعتبر انتهاكا صارخا للدستور 
الذي كفل حرية الرأي وتكوين 
النقابـــات على اســـس وطنية 
وبوسائل سليمة مكفولة بحكم 
الدســـتور والقانون، كما يحق 
لألفراد االجتمـــاع دون حاجة 

اخطار  او  إلذن 
سابق وال يجوز 
ألي مـــن قوات 
التداخل  االمـــن 
بأي شـــكل من 
األشكال باعتبار 
ان احلـــق فـــي 
ممارسة احلرية 
حق  النقابيـــة 
كفله الدســـتور 
وتـــــم تأكيـــد 
تلـــك احلريـــة 
مبوجب القوانني 
الدولية  واالعراف واالتفاقيات 
التـــي انضمت إليهـــا الكويت 
باعتبارها عضـــوا في كل من 
منظمة العمـــل الدولية وكذلك 

منظمة العمل العربية.
واضـــاف املجني من ناحية 
اخـــرى ان قانون العمل القدمي 
واجلديـــد لم يتطرق الى حظر 

االضراب.

مكاتب موظفي البلدية خاوية منهم مراجعون لم يجدوا من ينجز لهم معامالتهمأحد العمال من اجلنسية اآلسيوية يجلس على مكتب موظف مضرب

)سعود سالم(املضربون يرفعون الفتات مبطالبهم التي تتمثل في الكوادر والبدالت

مشاركة كبيرة في إضراب البلدية
 فراج العرادة: س�نتخذ مواقف أش�د حزمًا لتحقيق مطالبنا والدفاع
ع�ن حق�وق ومكتس�بات العاملي�ن ف�ي البلدي�ة مهم�ا كل�ف األم�ر

البراك: المحس�وبيات والواسطات هي التي لخبطت وضع الكوادر.. 
نحن نتعامل مع حكومة ال تقرأ وإن قرأت ال تستوعب وإن استوعبت ال تفهم

محمد العرادة متحدثا إلى املضربنيفراج العرادة يحذر من عدم إقرار حقوق العاملني في البلدية

في حتقيق العدالة واملساواة بني 
موظفيها، ومعتبرا أن قرار مجلس 
الوزراء )625( قيد لتلك احلريات 
يعد انتهاكا للحقوق الدستورية 

واملكتسبات الدميوقراطية.
وقال ان احلكومة عودتنا على 
االستجابة للمطالب من خالل لغة 
القــــوة داعيا ملواصلة اإلضرابات 
واالعتصامات مستشهدا بتجربة 
موظفــــي القطــــاع النفطــــي في 
حتقيق مطالبهــــم من خالل تلك 

االعتصامات.

خطوة تاريخية

من جانبه، أعلن رئيس املجلس 
العربي لعمال  التنفيذي لالحتاد 
البلديات والسياحة محمد العرادة 
عن تأييد االحتاد جلميع مطالب 
العاملني في بلدية الكويت معتبرا 
إياها خطوة تاريخية في مسيرة 
الكويتــــي وانها  النقابي  العمــــل 
خطوة جريئة ســــتحقق املرجو 
منها، وعد جتاهل مجلس اخلدمة 
املدنية للمطالب مؤشرا خطيرا بني 
احلكومة والنقابات لعدم تعاونها، 
مؤكدا أن جميع املطالب التي قدمتها 
النقابة مستحقة ومستوفية جميع 
االشتراطات القانونية واإلجرائية 
منذ 3 سنوات محمال مجلس اخلدمة 
املدنيــــة كامل املســــؤولية لعدم 

اإلنصاف ومخالفة الدستور.
وقال لو اطلع وزير اخلارجية 
على مطالب العمال التي تضمنتها 
املذكرة لقمت بإقرار الكادر موجها 
رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بأن النقابة لن 
تقف مكتوفة األيدي ولن تدخر أي 
جهد إلقرار جميع الكوادر واحلقوق 
العمالية. من جانبهما حتدثت كل من 
حنان الدليمي من بلدية العاصمة 
ومرمي محمد رئيسة قسم صالونات 
الفروانية عن املعاناة الكبيرة التي 
يتعرضن لها يوميا جراء التفتيش 
على صالونات النساء واألمراض 
التي  الوبائية املعدية واخلطيرة 
ميكن ان يصنب بها في الكثير من 
األماكن التي يفتشن عليها وال يوجد 

أي بدل عدوى أو غيره.

لتحقيق مطالب موظفيها ودعمها 
للحركة النقابية الكويتية.

مــــن جانبــــه اعتبــــر رئيس 
مجلــــس إدارة العاملني في بلدية 
الكويت فراج العرادة أن عدم إقرار 
املطالب العماليــــة بكادر وبدالت 
شاغري وظائف مفتشي النظافة 
واإلعالنات وصحة البيئة ومفتشات 
الصالونات من أهم األسباب التي 
ادت إلى إضراب اليوم إضافة إلى 
عدم إقرار كادر شاغلي الوظائف 
التأمني  اإلشرافية وحملة دبلوم 
والبنــــوك واإلدارات املالية وبدل 
التلــــوث ملوظفــــي إدارة األغذية 
املستوردة، محمال مجلس اخلدمة 
املدنية مسؤولية اإلضراب بسبب 
جتاهله للمطالــــب العمالية التي 

تقدمت بها النقابة.
وأكد العرادة أن النقابة عملت 

تعامل ديوان اخلدمة املدنية جتاه 
موظفي الدولة فــــي عملية إقرار 
الكوادر، كونها تصدر وفق قرارات 
غير مدروسة وارجتالية ومتسرعة 
وانتقائية شخصانية، وذلك من 
خالل تخيير بعض اجلهات بنوعية 
وقيمة الكوادر التي تصرف لها، 
بينما يحرم منها قطاع كبير من 
العاملني في بلدية الكويت، مشيرا 
إلى جهل ديوان اخلدمة بحقيقة عمل 
موظفي الدولة، بدليل أنها صرفت 
مكافآت األعمال املمتازة على أنها 
كوادر وبدالت، وباعتراف الديوان 
بأنه يصدر قرارات غير مدروسة، 
مشيرا إلى أن ذلك التصرف يؤكد 
عدم جدية الديوان في الوصول إلى 
املتقدمة بالتعامل  الدول  مصاف 
الدولة، ومناشدا كال  مع موظفي 
من رئيس مجلس الوزراء ووزير 

مشيرا الى انه اذا لم يكن للعمال 
حق في مطالبهم، فعلى الرافضني 
تبيان تلك الرؤى التي تنفي وجود 
أي حق لهم متحديا أن يكون وزير 
اخلارجية قد قرأ مذكرة املطالبات، 
ومؤكدا أن احملسوبيات والواسطات 
هي التي خلبطت وضع املطالبات 
احلقوقية والكــــوادر قائال: نحن 
نتعامل مع حكومــــة ال تقرأ وإن 
قرأت ال تستوعب وإن استوعبت 
ال تفهم. وحذر البراك من شــــلل 
يصيب العمل الوظيفي احلكومي 
في ساعة واحدة جراء التهميش 
املتكرر للمطالبات النقابية قائال 
من يقبــــل بهذه الصــــورة، لوال 
االستفزاز احلكومي ومن مجلس 
اخلدمة املدنية ورئيسه، اضافة الى 
حتذيره من جلوء النقابات احمللية 
الى منظمات العمل العاملية لتقدمي 

الدولة لشؤون البلدية بالعمل على 
إقرار الكوادر.

وأيد رئيس نقابة احتاد العمال 
في القطاع احلكومي فهاد العجمي 
مطالبات احتاد نقابة العاملني في 
بلدية الكويت قائال: يفترض على 
وزير البلديــــة أال يهنأ حتى في 
نومه إال بعدما تقر جميع مطالب 
النقابة، كمــــا كان يجب على كل 
مســــؤول أال يهنأ حتى إقرار تلك 
الكوادر، ومؤيدا ما جاء على لسان 

من سبقوه من املتحدثني. 
مــــن جهته، أكــــد ممثل احتاد 
العاملني في البترول والصناعات 
البتروكيماوية محمد الهمالن تأييد 
االحتاد الكامل والتضامن املطلق مع 
مطالبات احتاد العاملني في بلدية 
الكويت لفك احلصار عن احلريات 
النقابية منتقدا فشل اجهزة الدولة 

شكوى للحصول على كوادرها.
ودعا احلــــركات النقابية الى 
أن تســــتخدم كل السبل لتحقيق 
الى أن حالة  مطالبها، ومشــــيرا 
التردد ستعطي رسالة بأن احلركة 
النقابية غير قادرة على مواجهة 
مشاكل املوظفني واحلصول على 
مطالبها اضافة الى ضرورة حضور 
اعضــــاء مجلس األمــــة مثل هذه 
االعتصامات واإلضرابات لتصل 
الرسالة بأن نواب األمة مع احلركة 

النقابية لتحقيق مطالبها.
وطالــــب البراك نــــواب االمة 
بالتصدي ملثل هذه القضايا وتشكيل 
طوق يحمــــي احلركــــة النقابية 
الكويتيــــة من خالل تشــــريعات 
حاســــمة لغلق هذا امللف، مؤكدا 
أن كتلة العمل الشعبي تضع كافة 
وسائلها املتاحة بني يدي النقابات 

على الســــعي منذ ثالثة سنوات 
لتحقيق تلك املطالب التي لم يتحقق 
منها شيء سوى أنها كانت وعودا 
زائفة من قبل عدد من مســــؤولي 
الدولة، معبرا عن أســــفه الشديد 

لعدم حتقق أي منها.
وأشــــار العرادة إلــــى أن تلك 
املطالب مســــتوفية كل الشروط 
القانونية لــــدى اجلهات املعنية، 
واعدا باتخاذ النقابة مواقف أشد 
حزما لتحقيق تلك املطالب، والعمل 
على الدفاع عن حقوق ومكتسبات 
العاملني في البلدية مهما كلف األمر، 
1ومهددا بعدم وقف االعتصامات 
فــــي باقي احملافظات ما لم حتقق 

املطالبة. 
بدوره استغرب رئيس نقابة 
اإلعالم وممثل االحتاد العام لعمال 
الكويت ياسني الفارس من ازدواجية 

أسامة أبو السعود
احلضـــور الســـلمي حاشـــد 
واملطالب احملددة كان السمة األبرز 
في إضراب موظفي البلدية صباح 
أمس مبقر بلدية الفروانية اعتراضا 
على جتاهل مجلس اخلدمة املدنية 

إقرار كوادرهم العادلة.
احلضـــور الكبير في إضراب 
نقابة البلدية تقدمه النائب مسلم 
البـــراك واعضاء املجلس البلدي 
البغيلي  العنزي واحمد  عبداهلل 
وفرز املطيري ورؤســـاء ادارات 
العمل بادارات البلدية ورؤســـاء 

االحتادات النقابية.
في البداية انتقد عضو مجلس 
األمة مسلم البراك عددا من اجلهات 
النقابة  التي حتاول عرقلة عمل 
في شأن إقرار الكوادر، الفتا إلى 
أن ثقة املوظفني بدأت تترسخ في 
نقاباتهم، ومنتقدا في الوقت ذاته 
تعامل ديوان اخلدمة مع موظفي 
اجلهات احلكومية لتجاهله املطالب 
العمالية دون إبداء األسباب كون 
أن هناك في الديوان من يعتقد أنه 
الفاهم الوحيد وهو وزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.

قرار جائر

وتابع قائـــال »ونحن بدورنا 
نقول ان القرار )625( هو قرار عار 
كونه يصدر من حكومة الكويت 
بتشكيل فرقة من اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني لقمع االعتصامات 
وضرب احلريات واإلضرابات، وال 
تعتقدوا أني أقف وقفة احملرض 
كوني أرى أن االعتصامات السلمية 
حق مشروع للنقابات التي لم تأخذ 
كادرات فهـــذه حقوق و»احلقوق 

تبي حلوق«.
وأضــــاف: الناظر فــــي احوال 
املوظفني في البلدية يجدهم يطلبون 
وعبر كتب مسلسلة وظيفيا تعديل 
أوضاع بعض الوظائف في البلدية، 
مشــــيرا الى ان تهميش املطالب 
ادى الى تلــــك االضرابات، فضال 
عن طلب عضــــو مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون البلدية من 
املجلس نفسه اقرار هذه املطالب، 

نقابتا »نفط الكويت« و»الكيماويات« تطالبان برفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1750 دينارًا
مع احتساب التجنيد اإللزامي ضمن مدد األعمال الشاقة والضارة والخطرة

عبداهلل الزعبي

وليد املجني

ذلك من مشقات ومخاطر.
واكد السبيعي على جميع القائمني 
على االمر ومن بيدهم القرار ضرورة 
العمل على رفع الراتب التقاعدي الى 
1750 دينارا بحيث يستطيع املتقاعد 
ان يواجه احلياة بشكل معقول، مع 
توفير حياة كرمية تليق باخواننا 
املتقاعدين وحتافظ على مستواهم 
املعيشي وتبعد عنهم شبح العوز 
واالحتياج بعد ان افنوا اعمارهم في 
قطاعات العمل املختلفة وفي سبيل 

رفعة وطنهم.
واختتـــم الســـبيعي تصريحه 
مبناشـــدة اعضاء مجلس االمة ان 
يكونوا عند حسن ظن شعبهم بهم 
وان يبادروا الى اقرار تلك املطالب عند 
التصويت عليها حتت قبة البرملان 
واال يتوانوا في تلبية حاجة شريحة 
كبيرة من ابناء الوطن، مســـتطردا 
بأن ذلك ســـيكون دافعا لعدد كبير 
من العاملني لالقـــدام على التقاعد 
ومســـاهمة كبيرة في سبيل اتاحة 
الفرص امام شبابنا الذين يعانون 
التي  القطاعات  البطالة بايجاد  من 
تســـتوعبهم ليبدأوا في دفع عجلة 
االنتـــاج وتطوير اقتصـــاد بلدهم 

وتنميته.

التقاعدي من 1250 الى 1750 دينارا 
وكذلك احتساب فترة التجنيد االلزامي 
ضمن مدد العاملني في االعمال الشاقة 

والضارة واخلطرة.
وقال السبيعي ان احلياة املعيشية 
واالقتصادية اصبحت صعبة وغالية 
جدا، وارهقت كاهل العاملني بعدان 
قفزت االسعار في السنوات االخيرة 
وبتصاعد لم يسبق له مثيل حتى ان 
الدولة ملست هذا الشيء، وساهمت 
في تطبيق زيادات وكوادر على كثير 
من القطاعات ملواجهة ظاهرة الغالء 
التي جتتاح مناحي احلياة، ومع ذلك 
فإن املساهمة كانت بسيطة في ظل 

االرتفاع الهائل جلميع االسعار.
واوضح السبيعي ان ذلك الوضع 
يعاني منه جميـــع العاملني الذين 
الكاملة في  الرواتـــب  يتقاضـــون 
حياتهم العملية بحيث انهم بالكاد 
يستطيعون ترتيب امورهم ونفقاتهم، 
فكيف يكون احلـــال بالعاملني بعد 
التقاعد وفي ظل فقدان جزء كبير من 
الراتب بعد التقاعد، واقتصار الراتب 
التقاعدي على 1250 دينارا وخسارة 
نسبة كبيرة من الدخل، مبينا كذلك 
ان فترة التجنيـــد االلزامي تكليف 
للدفاع عن حمى الوطن وما يحمله 

رئيس واعضاء اللجنة املالية مبجلس 
االمة وجميـــع اعضاء مجلس االمة 
إلقرار هذا املطلب ملا فيه من التيسير 
والعيش الكرمي للزمالء املقبلني على 
التقاعد بعد خدمة طويلة قضوها 

في خدمة الكويت.
من جهته، طالـــب نائب رئيس 
نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات 
بإإقرار  البترولية محمد السبيعي 
مطالب العاملني في قطاعنا النفطي 
الراتب  اقرار رفـــع  وعلى رأســـها 

مرارا برفع سقف الراتب التقاعدي 
الـــى 1750 دينارا امنا اتى من خالل 
حصر ميداني ملختلف القطاعات ومن 
خالل اطالعنا على الزيادة امللحوظة 
التي حتملهـــا املواطن جراء الغالء 
املعيشـــي والتي يجب اخذها بعني 

االعتبار.
وجدد الزعبي ان املوافقة على هذا 
املطلب ستحل مشكلة البطالة وتخلق 
فرص عمل مناسبة البنائنا تساعدهم 
على تخفيف العـــبء املادي امللقى 
علـــى عاتقهم ولتخفيف الكثير من 
االعباء املالية على الدولة نظرا لترقب 
الكثير من املوظفني لهذا االجناز حتى 
يتمكنوا مـــن التقاعد ليحل محلهم 
موظفون جدد من الكفاءات الوطنية 
التي يحتاجها القطاع النفطي بشكل 
خاص وجميع قطاعات الدولة بشكل 
عام ودفع عجلة التنمية، فضال عن ان 
هذا املطلب ال يكلف الكثير مقارنة مبا 
سيحققه من ثمار وجناحات تسهم 
في حل الكثير من مشـــكلة البطالة 
التي تواجهها الدولة التي اصبحت 

ظاهرة جديدة في مجتمعنا.
واختتم الزعبي تصريحه بدعوة 
النقابات العمالية وجمعيات النفع 
العام بدعم هذا املطلب ومناشـــدة 

طالب امني ســـر نقابة العاملني 
بشركة نفط الكويت عبداهلل الزعبي 
رئيـــس واعضـــاء اللجنـــة املالية 
مبجلس االمـــة باملوافقة على رفع 
الراتب التقاعدي من 1250 الى 1750 

دينارا.
وقـــال الزعبي ان هـــذا املطلب 
سيحقق الكثير من الطموحات لدى 
العاملني في القطاع النفطي بشكل 
خاص والعاملني بالدولة بشكل عام 
من خالل حثهم على التقاعد املبكر 
وان هذه الزيادة ستســـاعدهم على 
حتمل االعباء املعيشية التي تزايدت 
بشـــكل ظاهر وملحـــوظ، وتخفف 
الضغط املادي عن املتقاعدين الذين 
بذلوا جهودا كبيرة في خدمة قطاعات 

الدولة بشكل عام.
وأوضح الزعبي ان من املميزات 
التي سيترتب عليها اقرار هذا املطلب 
فتح شـــواغر وظيفيـــة كبيرة في 
القطاعات النفطية ومختلف مؤسسات 
الدولة من خالل استفادة املوظفني 
من هذه الزيادة التي تشجعهم على 
التقاعد مما يجعله احد احللول ملشكلة 
البطالة التي اصبحت ظاهرة بشكل 

كبير بني ابنائنا.
النقابة  الزعبي ان مطالبة  واكد 
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