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اعتصام أكثر من 700 موظف في الكويتية: نطالب بحقوقنا العادلة

البراك: لو كنت مدرسًا ألعطيت الحكومة 0% لسوء إدارتها
الطاح�وس: نحن أم�ام حكومة عاجزة ال تعرف س�وى لغ�ة اإلضراب�ات واالعتصامات وتفس�يراتها لقانون »خصخص�ة الكويتية« ه�و لضرب العمال�ة الوطنية

الهاج�ري: نرف�ض الخصخص�ة ونطال�ب بتحدي�د موعد لق�اء رئي�س الحكوم�ة ووزي�ر المواص�الت للمطالب�ة بحق�وق موظف�ي الكويتية
العنزي: قانون خصخصة »الكويتية« نص على أن الموظف الراغب في االنتقال للعمل بالقطاع الحكومي تنقل معه جميع المميزات التي كان يتمتع بها

محمد الهاجري محمد الهمالن فايز الديحاني حمد املري عسكر العنزي دليهي الهاجري م.خالد الطاحوس مسلم البراك

)محمد ماهر(موظفات »الكويتية« اعتصمن للمطالبة بحقوقهن كاملة جانب من اعتصام موظفي »الكويتية«

الرئيس����ية في التصعيد النقابي 
خالل الفترة املاضية تأتي بسبب 
القيادات غير املؤهلة وغير املتفهمة 
لطبيعة عمل كل مؤسسة على حدة، 
مشيرا إلى حرص نقابة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الكامل على عدم 
تأثر احلركة التشغيلية لطائرات 
املؤسسة أو تضرر شركات الطيران 
التي تقوم بتقدمي خدمات املناولة 
لها، موضحا ان هذا االعتصام هو 
إليصال رسالة واضحة للسلطتني 
التنفيذية والتشريعية وستعقبه 
إجراءات أكثر شدة وبسقف مفتوح 
في حال عدم وجود بوادر ايجابية. 
وقال ان احلركة النقابية ال تلجأ 
أبدا إلى االعتصام إال بعد ان تتبع 
العديد من اإلجراءات والسياسات 
الواضحة في عرض مشاكل أبناء 
الشركة أو املؤسسة لكنها في كثير 
من األحيان تصطدم بسياس����ات 
إدارية س����يئة ترف����ض التعاون 
النقابة على عالج األمور  وجتبر 
ب� »آخر الدواء« سواء باالعتصام أو 
اإلضراب الشامل. وطالب الهاجري 
في خت����ام حديث����ه مجلس األمة 
واحلكومة ومجلس إدارة مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مبنح 
موظفي اخلطوط اجلوية الكويتية 
حقوقهم املش����روعة وعدم النيل 
من تلك احلقوق املكتسبة، مبديا 
استغرابه الشديد في الوقت ذاته 
الكويتية  ازدواجية احلكومة  من 
في التعام����ل فهي تقدم التبرعات 
والهبات واملنح بسخاء مع شتى 
دول العالم � حتى التي وقفت مع 
العدوان الصدامي الغاشم ورفضت 
عودة احلق الكويتي املش����روع � 
بينما تتبع سياسات التقشف مع 
أبناء الكويت الذين يعملون ليل � 
نهار لرفع اسم بلدهم عاليا في كل 
احملافل احمللية والدولية، مستشهدا 
الكويتية  بدور اخلطوط اجلوية 
وموظفيها البطول����ي إبان الغزو 

العراقي للكويت.
ومن جانبه قال رئيس نقابة 
املوانئ الكويتية علي الس����كوني 
ان رئيس مجلس الوزراء يتحمل 
املس����ؤولية كاملة النه لم يحرك 
ساكنا جتاه ما يحدث في املؤسسة 
كم����ا تقع على وزي����ر املواصالت 
ال����ذي ترك  البصيري  د.محم����د 
الوافد على حد وصفه  املستشار 

وال يعرف وال يهتم مبا يصنع.
ومن جانبه طالب رئيس املكتب 
السياسي لقوى 11/11 فيصل الطويح 
جميع النقابي����ني بان يقفوا صفا 
واحدا مع العاملني في مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، ألننا 
أصبحنا أمام حكومة أصبحت تنام 
في سبات عميق ولهذا لها العذر 

حتى ال تفيق من نومها.
وأضاف الطويح ان قوى 11/11 
تقف مع املطالبات املشروعة لكل 
املوظفني الذين يعملون بجهد واضح 
واجتهاد حتى ال يقع الظلم على احد 

املواطنني في أي موقع عمل.

من جهت����ه، قال النائب دليهي 
الهاجري نحن ضد هذه اخلصخصة 
والبد ان تدخل نقاب����ة الكويتية 
املفاوضات املباشرة مع احلكومة 
لضمان حقوق العاملني، مش����يرا 
الى انهم ثالث فئات هم املتقاعدون 
وفئة املنتقلني الى احلكومة والذين 
سيعملون بالشركة التي ستشتري 
املؤسسة، مؤكدا انه سيطلب حتديد 
موعد لقاء رئيس احلكومة ووزير 
املواصالت محمد البصيري للمطالبة 

بحقوق املوظفني.
النائب عس����كر  بدوره طالب 
العنزي بض����رورة تنفيذ قانون 
خصخص����ة اخلط����وط اجلوية 
الكويتية بحذافيره وحس����ب ما 
جاء في النصوص، خصوصا فيما 
يتعلق بحقوق املوظفني التي يجب 
أال تكون منقوصة بأي ش����كل من 

األشكال.
وق����ال العنزي ف����ي تصريح 
صحاف����ي بعد اعتص����ام موظفي 
»الكويتي����ة« أمس احتجاجا على 
عدم تطبيق قان����ون خصخصة 
مؤسس����تهم، ان على النواب في 
ايجاد  العم����ل على  مجلس األمة 
الضمانات الكافية التي حتول دون 
هضم حقوق املوظفني الكويتيني 
العاملني في مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوي����ة الكويتية، مش����يرا الى 
ان رفض دي����وان اخلدمة املدنية 
الكويتية  نقل مميزات موظف����ي 
ممن يرغبون في االنتقال للعمل 
ف����ي القطاع احلكوم����ي أمر يثير 
االس����تغراب ويناقض ما جاء في 

قانون خصخصة الكويتية.
وأكد العنزي الذي لم يستطع 
حضور االعتصام الرتباطه مبواعيد 
رس����مية ان قان����ون خصخصة 
الكويتية على الرغم من حتفظي 
الش����خصي علي����ه، إال أنه أصبح 
قانونا نافذا بعد مصادقة صاحب 
الس����مو األمير عليه ونشره في 
اجلريدة الرسمية، ولذلك البد من 
تطبيقه حس����ب املواد املنصوص 
عليها بالقانون، الفتا الى ان مجلس 
األمة حرص أثناء مناقشته موضوع 
الكويتية على ضمان  تخصيص 
حقوق املوظفني الكويتيني العاملني 
في املؤسسة حيث مت اعتماد املواد 
التي نصت على حقوق املوظفني 
املالية واإلدارية بالشكل الذي مت 
التوافق عليه من قبل الكثير من 
املوظفني ونقابة اخلطوط اجلوية 
التابعة لها،  الكويتية والشركات 
والتي كان لها ال����دور الكبير في 
ضمان احلقوق الوظيفية للكويتيني 
العاملني في املؤسسة والشركات 

التابعة لها.
ومتنى العن����زي من احلكومة 
اإليعاز الى ديوان اخلدمة املدنية 
النظر في تفس����يره ملواد  ليعيد 
قانون خصخصة »الكويتية« الذي 
نص بشكل صريح على ان املوظف 
الذي يرغب في االنتقال للعمل في 
القطاع احلكومي تنقل معه جميع 

املشاركني باالعتصام مذكرة أعدتها 
النقابة حتتوي عل����ى املطالبات 
القانون،  السليم ملواد  والتفسير 
مؤكدا في الوقت نفسه على إرسال 
نفس املذكرة لباقي أعضاء مجلس 
األمة على أن يتبنوا محتواها حتت 
قبة عبداهلل السالم في دور االنعقاد 
القادم والذي سيفتتح صباح الغد. 
ووجه املري اللوم في الوقت نفسه 
على من زرع ف����ي نفوس العمال 
ثقافة اإلضرابات واالعتصامات وهي 
ثقافة ال حتبذ أي نقابة املضي فيها 
قدما لوال أن ط����رق احلوار باتت 
الطرف احلكومي،  مس����دودة مع 
حيث أصبحت احلقوق ال توهب 
إال بعد تنفيذ االعتصامات، ناهيك 

عن باقي املطالبات.
كما عت����ب املري عل����ى إدارة 
املؤسسة قطعها لقنوات االتصال 
مع النقابة في إلغاء منها وتهميشا 
لدورها بش����كل غير مقبول ألكثر 
م����ن س����نة وتفردها بالق����رارات 
أم لم  واالجتهادات سواء أصابت 
تصب، مؤكدا على أن النقابة شريك 
أساسي بصفتها ممثال للعمال تقوم 
بدورها تطوعيا وال تتكس����ب أو 
تزايد أحدا على مصلحة املوظفني، 
معلنا في الوقت نفسه أن النقابة 
مازالت متد يدها للتعاون ملا فيه 
مصلحة املؤسسة وموظفيها على 

حد سواء.
ومن جانبه قال رئيس االحتاد 
العام لعمال الكويت فايز الديحاني 
ان احلرك����ة النقابية اعتادت على 
املطالبة مبضاعفة املزايا للموظفني 
إال اننا ومع األسف نطالب اليوم 
باحلقوق املش����روعة للموظفني، 
وأضاف الديحاني ان الفساد أدى 
إلى إحلاق األذى والضرر بجميع 
املوظفني ولهذا يجب الضغط على 
أعض����اء املجلس ألنه����م وحدهم 
القادري����ن عل����ى س����ن القوانني 

وتشريعها.

أزمة ثقة

 ومن جانبه قال رئيس نقابة 
شركة نفط الكويت محمد الهمالن 
ان أعضاء مجلس األمة مطالبون 
بتحقيق العدالة ملوظفي املؤسسة 
إال أننا ال نعتب على من س����لبت 
إرادته، وأضاف الهمالن أننا نعيش 
أزمة ثقة بني املواطنني واحلكومة 
التي يج����ب ان تعمل على تعديل 
مس����ارها إلى ما يخ����دم مصلحة 

املواطن الكويتي.
ومن ناحيته أعلن رئيس نقابة 
العاملني بشركة خدمات العاملني في 
القطاع النفطي محمد الهاجري تأييد 
نقابة العاملني بش����ركة اخلدمات 
النفطية لالعتص����ام الذي تنفذه 
نقابة العاملني في مؤسسة اخلطوط 
الكويتية والش����ركات  اجلوي����ة 
التابعة لها بسبب تطبيق سياسة 
اخلصخصة اجلائرة دون مراعاة 

حقوق موظفي املؤسسة.
واعتبر الهاجري ان املش����كلة 

البصيري الى جميع الكتب لكانت 
في مه����ب الريح ول����م يتحركوا، 
مبيننا انه ال حيات ملن تنادي حتى 
أصبحنا نخاف من القادم ونحن 
اآلن نفك����ر بتقدمي دعوة قضائية 
من خالل التنسيق الكامل مع عدد 
من مكاتب احملاماة والتي تطالب 

بإيقاف اجراءات التخصيص.
وبنينّ املري ان احلكومة ترى ان 
املوظفني هم احللقة األضعف ولهذا 
يجب ان يكون صوتنا عاليا حتى 
يعلم اجلميع اننا أقوياء بحقوقنا 
ومكتسباتنا، وأشار الى ان هناك 
115 مليون دين����ار بعثتها وزارة 
املالية للمؤسسة ولكن لم تصرف 
الى مس����تحقيها حتى استعادتها 
احلكومة مرة اخرى، لذا فإننا نقف 
مع املؤسسة موقف األخ الناصح 

ال العدو الفاضح.

ملدة ساعتني.

نجاح بكل المقاييس

وأكد املري على جناح االعتصام 
بكل املقايي����س وحتقيقه للهدف 
املرجو منه وهو إيصال رس����الة 
الس����لطتني  واضح����ة ألعض����اء 
التش����ريعية والتنفيذي����ة حول 
املطالبة بالتطبيق العادل ملا ورد 
في القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن 
حتويل املؤسسة إلى شركة مساهمة 
عامة، وخصوصا في املواد املعنية 
بحقوق العمالة الوطنية وعدم ترك 
تفسير مواده على أهواء اجلهات 
املنوط بها تنفيذ القانون، مطالبا 
مجلس الوزراء بتحديد جهة محددة 
توكل لها آلية تطبيق القانون بشكل 
ال يقبل اللب����س وال التأويل، كما 
مت تس����ليم أعضاء مجلس األمة 

املميزات التي كان يتمتع بها أثناء 
وجوده في الكويتية.

حقوق العاملين

اك����د رئيس نقابة  من جانبه 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
حمد املري ان هذا االعتصام الراقي 
الذي ينظ����م اليوم للوقوف صفا 
العاملني  واحد باملطالبة بحقوق 
في مؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
التي التزال تقترب من  الكويتية 
ضياع حقوقهم بالكامل. وأضاف 
املري ان النقابة بعثت اربعة كتب 
رس����مية الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب 
رئيس الوزراء الشؤون االقتصادية 
الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروضان ووزير املواصالت د.محمد 

وبنينّ ان هذه االيام تشهد آخر 
مراحل العمل في املؤسسة ولهذا 
يج����ب ان يكون لن����ا موقف جاد 
وصلب جتاه مطالبنا املش����روعة 
التي لن نتنازل عنها حتى ال يؤكل 
الثور األبيض. وقال ان املؤسسة 
وضعت مكتب محاماة تنفق عليه 
عشرات اآلالف من الدنانير إال أنه 
آخر من يفكر في املطالبة بحقوق 
املوظفني حيث تخل����ى عنهم في 
أكثر من موقع، مشيرا إلى ان هذا 
احلضور هو خير دليل على موقف 

العزة والشرف.
وأشاد املري باملشاركة الفعالة 
من قبل أعضاء مجلس األمة ورؤساء 
االحت����ادات والنقاب����ات العمالية 
وممثلي مؤسسات املجتمع املدني 
في االعتصام الذي نفذته النقابة 
صباح اليوم في املبنى الرئيسي 

أسامة أبوالسعود
نفذ اكث����ر من 700 موظف من 
العاملني مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية والش����ركات التابعة لها 
صباح امس وعلى مدى ساعتني 
اعتصاما طالبوا خالله بحقوقهم 
العادل����ة ج����راء تطبي����ق قانون 
خصخصة املؤسسة وبيعها خالل 

اشهر قليلة الى القطاع اخلاص.
من جانبه، ش����ن عضو كتلة 
العمل الشعبي النائب مسلم البراك 
هجوما عنيفا على احلكومة، واصفا 
اياهم بانه����م لو كانوا طلبة لديه 
وهو مدرس فانه س����يعطيهم %0 

من سوء ادارتهم للدولة.
ف����ي اعتصام  البراك  وأضاف 
موظفي نقاب����ة اخلطوط اجلوية 
الكويتي����ة صباح ام����س ان كتلة 
الش����عبي حت����ت تصرف  العمل 
نقابة مؤسسة اخلطوط اجلوية 
»الكويتية« ملدة اسبوع لصياغة 
قان����ون يحمي حق����وق املوظفني 

ملناقشته في مجلس االمة.
وأشار البراك الى ان احلكومة 
التنمية  ف����ي  احلالية »فش����لت« 
واحملافظة على امالك الدولة، الفتا 
الى ان الدليل األكبر على فشل هذه 
احلكومة هو صمتهم عن حتويل 
بعض املتنفذين والتجار للنيابة 
جراء توزيعهم حلوما فاسدة أكلها 
آلية  ان  املواطن واملقيم، مؤك����دا 
احلكومة في اختيار من ميثلها في 
مؤسساتها احلكومية هي آلية فاشلة 
وال ميكنها ان تنهض في البلد، الفتا 
الى ان هناك مستشارين باحلكومة 
قد وضعوا بعض االستشارات التي 

تخفض كلفة هذا القانون.
ولفت الب����راك الى ان مجلس 
ادارة مؤسس����ة اخلطوط اجلوية 
الكويتي����ة يعرف كيف يحس����ن 
أوضاعه املالي����ة وال يعرف كيف 
الذين  يحس����ن اوضاع املوظفني 
يحاربونهم في تس����جيل املواقف 
البطولية واب����داء آرائهم فيها من 

خالل املطالبة بحقوقهم.
واستغرب البراك من قيام رئيس 
مجلس ادارة الكويتية حمد الفالح 
من تصوير برنامج خاص على منت 
احدى الطائ����رات وكأنها »عزبة« 
لديه يق����وم بتصوير ما يريد من 

الكويت لدبي.
وأشار البراك الى انه سمع الفالح 
مبقابلة في احدى القنوات احمللية 
يقول بأن والدته قالت له »يجب 
عليك ت����رك الكويتية« وأقول له 
»ليتك سمعت كالم والدتك وجلست 

بالبيت ألنه ابرك لك«.
وأكد البراك ان مسؤولي الكويتية 
مدعومني وان قانون اخلصخصة 
والتأمينات االجتماعية واملعاقني 
لم يس����لموا من شر االستشارات 
احلكومية التي فسرت اللوائح على 

حسب مخططات احلكومة.
بالتأكيد  البراك حديثة  وختم 
على اس����تمرار دع����م كتلة العمل 
الشعبي لطالب النقابة في حماية 
حقوق املوظفني وستدافع عنها بقوة 

إلقرار مطالبها مبجلس األمة.

إضرابات واعتصامات

النائ����ب م.خالد  أك����د  بدوره 
الطاح����وس عل����ى دع����م موقف 
النقابة وقال: لألس����ف نحن امام 
حكومة عاجزة ال تعرف س����وى 
لغ����ة اإلضراب����ات واالعتصامات 
وتفس����يرات احلكوم����ة لقانون 
خصخص����ة الكويتية هو لضرب 
العمال����ة الوطني����ة، وحتميله����ا 
املس����ؤولية عن عجز املؤسسة، 
مؤك����دا انه ل����و كان هناك قانون 
يحمي العمالة الوطنية ملا وصلنا 

الى اعتصام اليوم.
ووجه الطاحوس كالمه لرئيس 
احلكومة كونه املسؤول عن تطبيق 
القانون قائال: هذه هي اخلصخصة 
التي ناديت بها مع وزراءك وبعض 
نواب املجلس، وهذه هي نتائجها؟ 
مكررا وصفه لقانون اخلصخصة 
بانه بيع للبلد، وسيكون لنا موقف 

جتاهه مع رئيس احلكومة.

الفالح ل� »األنباء«: حركة الطائرات لم تتأثر
ومطالب المعتصمين تختلف عما حدده القانون

الشرثان: أين مرّوج الخصخصة من التعسف ضد موظفي »الكويتية«؟
عبدالهادي العجمي

قال عبدالعزيز محمد الشرثان رئيس احتاد 
عمال البترول وصناع���ة البتروكيماويات ان 
ما اعلن عنه احت���اد البترول من رفض قاطع 
ملش���اريع اخلصخصة لم يأت من فراغ بل من 
اطالع مباشر على ما تؤول اليه هذه املشاريع 
التنفيعية من بخس حلقوق العاملني وتفشي 

البطالة املستقبلية.
وب���ني الش���رثان ان اولى تداعي���ات ازمة 
اخلصخصة باتت تتجلى للعيان من خالل ما 
جنده من تراجع صريح ومجحف من قبل احلكومة 
وتهميشها للقوانني ووعودها اجتاه حفظ حقوق 
العاملني الكويتيني حني بدء خصخصة املرافق 
التي يعملون بها والتي وعدت بضمان حقوقهم 

واس���تمرارية عملهم في اماكن حكومية بديلة حال عدم رغبتهم 
في التقاعد. وتساءل الش���رثان عن دور مروج مشروع وقانون 
اخلصخصة »روال دش���تي« التي لم جند لها تعقيبا على ما آلت 
اليه تداعيات هذه االزمة وتهميش حلقوق املواطنني واملوظفني في 

مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية، وهل يا ترى 
ستمارس دورها بالشكل الصحيح وتعيد االمور 

لنصابها واحلقوق املسلوبة للموظفني؟
مطالبا في الوقت نفسه اعضاء اللجنة املالية 
السابقني املؤيدين للقانون والذين اقروه على 
عجل بان ميارس���وا صالحياته���م في اصالح 
اخلل���ل ووضع النقاط عل���ى احلروف ووقف 
الهدر والعبث بأمالك الدولة واصولها ووقف 
غول اخلصخصة املش���ني ال���ذي نعتبره عارا 
على البلد. واعرب الشرثان عن دعمه وتأييده 
خلطوات زمالئه النقابيني مبؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ودعمه ملطالب العاملني جميعا، 
متمنيا من اعضاء مجلس االمة وضع سلبيات 
قان���ون اخلصخصة ضم���ن اولويات املجلس 
في هذه املرحلة واع���ادة النظر فيه بوقف اجراءات التخصيص 
وقوانينه بشكل كامل، حتى تعود االمور لنصابها الصحيح وندفع 
بعجلة التنمية االقتصادية ووضع مصلحة البالد فوق كل اعتبار 

وتغليبها على املنفعة الشخصية.

أحمد يوسف
قال رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية حمد الفالح ان املؤسسة 
ش��هدت أمس اعتصاما س��لميا من بعض العاملني في املؤسس��ة، وأنهم حددوا مطالب تختلف عما حددته 
نصوص القانون. وأكد الفالح في تصريح ل� »األنباء« ان االعتصام كان س��لميا، ولم يؤثر على سير العمل 

في املؤسسة، ولم يتأثر جدول تسيير حركة الطائرات وال مواعيد الرحالت.
وأشار إلى ان االعتصام استغرق ساعتني، وان املؤسسة قد فتحت لهم جميع األبواب ووفرت لهم حرية 
التعبي��ر عن مطالبهم، وأكد عل��ى ان جميع العاملني التزموا باحلفاظ على هدوئه��م، ومتت مخاطبتهم بأن 

املؤسسة ليست اجلهة املعنية بتغيير مواد القانون.
وق��ال الفالح ان املؤسس��ة ال تألو جهدا ف��ي تقدير العاملني، وتلبية مطالبهم الت��ي نص عليها القانون، 
وان مطالب املعتصمني مبنحهم أس��هما مجانية زيادة في املؤسس��ة، ومد سن التقاعد، وعدم نقل املوظفني 
داخل املؤسسة اال مبوافقتهم في حال اخلصخصة، أمر خارج نطاق وقدرات املؤسسة، وهذا يتطلب تدخل 

اجلهات املعنية إلجابة مطالبهم.
وأض��اف ان هناك بعض املطالب لهم تختلف عن تفس��ير مواد القان��ون، وال يوجد مجال لتغييرها في 

حمد الفالحالوقت احلالي وان بعضها اآلخر يتوقف على موافقة املالك اجلديد للمؤسسة بعد تخصيصها.

عبدالعزيز الشرثان


