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فايز املطيري

فالح العسكر

العسكر: نقابة نفط الخليج تساند مطالب العاملين في  »الكويتية«
أكد رئيس مجلس إدارة نقابة 
الكويتية  العاملني بالش���ركة 
العس���كر  لنفط اخلليج فالح 
دعم النقابة ومساندتها لنقابة 
العاملني في مؤسسة اخلطوط 
انه  الكويتي���ة، وقال  اجلوية 
يتوجب على احلكومة التطبيق 
العادل ملواد القانون رقم 6 لسنة 
2008. وأضاف من هذا املنطلق 
الداعم واملساند  نعلن وقوفنا 
العاملني في املؤسسة  ملطالب 
وندع���و اجله���ات املعنية الى 
التحرك سريعا الحتواء ردود 
األفعال السلبية من قبل العمالة 

الوطني���ة في تل���ك القطاعات 
والتي ستفش���ل معها برامج 
التخصيص، مؤكدا ان اللجوء 
التصعيد هو مرحلة بعد  الى 
استنفاد كل احملاوالت مع إدارة 
املؤسسة مقابل جح���ود من���ها 
وتف���ردا بالقرار وضعف موقفها 
الدولة  أمام جهات  القان���وني 
نحو تثبي���ت حقوق املوظفني 

بعدالة وإنصاف.
ورفض العسكر ما يتعرض له 
العاملون في »الكويتية«، مشيرا 
الى ان أعضاء نقابة املؤسسة ال 
يريدون سوى تفعيل القانون 

وتطبيق مبدأ العدالة واملساواة. 
وطال���ب احلكوم���ة بااللتفات 
للمطالب العادلة للعاملني في 
»الكويتية« وحلها والتعاون مع 
التشريعية للنهوض  السلطة 
التي طال  باملشاريع احليوية 
انتظار تنفيذها بدال من تردي 
خدمات املؤسسة وحتمل الدولة 
املتك���ررة نتيجة  خس���ائرها 
لضعف الرقابة احلكومية التي 
أوصلت املؤسسة لهذا الوضع 
املتردي والذي يتحمل وذره اآلن 
العمالة الوطنية متحملني ذنبا 

ليس من صنع أيديهم.

أعرب عن قلقه من تأجيج النعرات الطائفية والمذهبية بين مختلف األطراف

اتحاد العمال: التوتر بين السلطتين أثر سلبًا على أدائهما
تشير الى امكانية تأسيس الهيئة 
املذكورة او اصدار القانون الالزم 

لتنظيمها.
وزاد: ان اكثر ما يقلق االحتاد 
العام لعمال الكويت في ظل هذه 
االوضاع ما يجري على الساحة 
السياسية في الكويت من حالة 
ب���ني مختلف  تناف���ر وجتاذب 
االطراف، تؤجج النعرات الطائفية 
التباعد  الى  واملذهبية، وتؤدي 
وذر الفرقة بني فئات الش���عب 
الكويتي، وايجاد اجواء مشحونة 
تنذر بتفجير ازمة سياسية حادة 

ال حتمد عقباها.
واختت����م البي����ان بالقول: ان 
االحتاد يدعو اعضاء الس����لطتني 
الى االلتزام بالتوجيهات احلكيمة 
لصاحب السمو االمير وببذل كل 
اجلهود، باخالص وجترد، لتسيير 
امور البالد على احسن وجه، وادارة 
الشؤون احلياتية اليومية للشعب 
الكويت����ي دون خل����ل، وحتقيق 
االزدهار االقتصادي واالجتماعي، 
الثقاف����ي واحلضاري،  والرق����ي 
والتقدم الدميوقراطي الذي يصبو 
اليه شعبنا بكل فئاته، واحلفاظ 
على الوحدة الوطنية وعدم التفريط 
فيه����ا، وندعوهم جميعا الى عدم 
تغلي����ب املصالح الش����خصية او 
االهداف السياسية الضيقة على 
املصلحة العامة، ولتكن مصلحة 
الكوي����ت الوطنية العليا فوق كل 

اعتبار.

طال����ب االحتاد الع����ام لعمال 
الكويت جميع اعضاء السلطتني 
ببذل كل اجلهود لتحقيق االزدهار 
االقتص����ادي واالجتماعي والرقي 
الذي يصبو  الثقافي واحلضاري 

اليه الشعب.
وقال االحتاد في بيان اصدره 
رئيسه فايز املطيري ان التوتر بني 
السلطتني اثر سلبا على ادائهما خالل 
الفترة املاضية، معربا عن قلقه من 
تأجيج النعرات الطائفية واملذهبية، 

وفيما يلي نص البيان:
مرة اخرى تقف البالد امام محطة 
من املفت����رض ان تكون تاريخية 
وهامة، اال وهي افتتاح دور االنعقاد 
العادي الثالث للفصل التشريعي 
الثالث عشر ملجلس االمة، ومرة 
اخرى يتساءل اجلميع، والطبقة 
العاملة في مقدمة املتسائلني، هل 
سيكون هذا الدور اجلديد ملجلس 
االم����ة افضل من س����ابقه، ام اننا 
س����نعود من جديد الى لعبة شد 
احلبل بني السلطتني، التشريعية 
والتنفيذية، والتي تدخل البالد في 
متاهات من الصراعات السياسية 
والتناقض����ات الفئوية واملذهبية 
والقبلي����ة، واصطي����اد االخطاء 
والهفوات لفتح معارك جانبية من 
اجل خدمة املصالح االنانية الضيقة 
البحتة،  وااله����داف االنتخابي����ة 
وحتقيق انتصارات موهومة بهدف 

كسب النقاط.
واضاف البي���ان: ان االحتاد 

العام لعمال الكويت ال يس���عه 
في هذه املناسبة اال ان يعبر عن 
اس���تيائه من االزمة السياسية 
احلادة، واجواء التوتر والتجاذب 
واملناكفات التي سادت العالقات بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
طوال الفترة املاضية، واملنحى غير 
املألوف الذي اتخذته هذه العالقات، 
حيث اخذت لغة التخاطب شكال 
قاسيا من احلدة، جعلها تتعدى 
الهادف  آداب اخلطاب السياسي 
والبناء، وتصل الى ما هو خارج 
عن الع���ادات والتقاليد االصيلة 
لش���عبنا الكويتي في االحترام 
املتب���ادل ب���ني املواطنني من اي 

فئة كانوا.
واضاف: ان هذه االجواء املتوترة 
تركت انعكاس����اتها السلبية على 
اداء الس����لطتني مع����ا، فاصب����ح 

الفراغ سيد املوقف، وساد اخللل 
في حتقيق املش����اريع الرامية الى 
تطبيق خط����ة التنمية، وتأخرت 
عن الصدور القوانني التي تعالج 
القضايا االقتصادية واالجتماعية 
للمواطنني، واهملت معاجلة االمور 
احلياتية للش����عب، واستش����رى 
الغالء دون حس����يب وال رقيب، 
وعمت الفوضى وكثرت االشكاالت 

واحلوادث االمنية.
وزاد البيان: ان خير دليل على 
الوهن الذي اصاب عمل السلطتني 
التشريعية والتنفيذية جراء سواء 
العالقة بينهما التأخر الكبير في 
تنفيذ أمور منصوص عليها سواء 
في خطط التنمية االقتصادية او 
القوان���ني الص���ادرة عن مجلس 
االمة. ونذكر هنا على سبيل املثال 
ال احلصر ان قان���ون العمل في 
القطاع االهلي رقم 2010/6 الذي 
اقره املجلس في ش���هر ديسمبر 
املاض���ي، نص عل���ى ان تصدر 
اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذه 
خالل ستة اشهر من تاريخ نشره 
في اجلريدة الرسمية، وها قد مر 
اكثر من عشرة اشهر ولم يصدر 
حتى اآلن اي م���ن هذه القرارات 
واللوائح، كما نص القانون نفسه 
على انشاء الهيئة العامة للقوى 
العاملة، على ان يصدر بتنظيمها 
قانون خاص خالل سنة من تاريخ 
العمل به، وقد شارفت السنة على 
االنتهاء ولم تصدر بعد اي اشارة 


