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نقابة »الكويتية« تهّدد باإلضراب وتنتقد

جتاهل احلكومة حلقوق العاملني
باملسافرين على الناقل الوطني 
النقل اجلوي  وإصابة حرك����ة 
بالش����لل وما يكب����ده ذلك من 
خسائر اقتصادية فادحة وآثار 
السياسية  سلبية على احلياة 
واالجتماعية، محمال احلكومة 
وديوان اخلدمة املدنية وحدهما 
ما يترتب على هذه اإلجراءات 

من آثار ونتائج.
ومش����ددا عل����ى أن »أنواء 
اإلض����راب تعص����ف بطائ����رة 
اخلط����وط اجلوي����ة الكويتية 
وتهوي بها بعي����دا«، الفتا إلى 
أن »اإلضراب حق مشروع كفله 
الدستور بنص املادة )177(، وهو 
من احلقوق النقابية وهي حقوق 
إنسانية ال ميلك أحد � أيا كان � 
جتريد اإلنسان منها، وال يجوز 
لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك 
نصت امل����ادة )11( من اتفاقية 
منظمة العم����ل العربية رقم 3 
لسنة 77 عن احلريات واحلقوق 
النقابية: »للعمال حق اإلضراب 
للدفاع عن مصاحلهم االقتصادية 
واالجتماعية بعد استنفاد طرق 
التفاوض القانونية لتحقيق هذه 

املصالح«.
متوجها إلى جموع العاملني 
مبؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
التابعة  الكويتية والش����ركات 
له����ا »لالصطفاف ف����ي خندق 
واح����د والوقوف صف����ا واحدا 
على قلب رج����ل واحد النتزاع 
احلقوق املسلوبة... فاحلقوق 

تنتزع وال توهب«.

الوطني؟ ماذا بعد دخول الناقل 
الوطني في نفق مظلم وصورة 
مستقبلية مبهمة وعجزه عن 
الطي����ران اخلليجي  منافس����ة 
التغيرات  والعاملي ومواكب����ة 
املطردة والتطورات الهائلة في 
مجال النقل اجلوي واجلميع كأنه 
الكارثة ليتحرك  ينتظر وقوع 

من جديد«.
وأش����ار حبيب إلى أنه »قد 
أغلقت جميع أبواب التفاوض مع 
احلكومة التي ال حتترم إال منطق 
العزمية واإلصرار وال تعترف 
س����وى بلغة اإلضراب لذا فإن 
النقابة لن تتردد أبدا في اإلضراب 
ورفع س����قف التصعيد إلى أن 
تفعل جميع الزيادات والبدالت 
واملكافآت املنصوص عليها بعقد 
االتفاق املبرم واملوثق واملعتمد 
وحتى ينال جميع العاملني كامل 
حقوقهم املشروعة دون نقصان 
أو مماطلة«، ومؤكدا على رفضه 
»مبدأ التفاوض واملساومة في 
إقرار احلقوق املشروعة«، مشددا 
على أن احلكومة قرعت طبول 
اإلضراب مبؤسس����ة اخلطوط 
الكويتية والش����ركات  اجلوية 
التابعة لها بتسويفها ومماطلتها 
وتنصله����ا وخرقه����ا لالتفاق 
املعتمد ومحذرا في ذات الوقت 
من دخول مؤسس����ة اخلطوط 
الكويتية والش����ركات  اجلوية 
التابعة لها نفقا مظلما وتعطل 
اخلدمات فيها وتعطل رحالتها 
اجلوية وإلغائها وتقطع السبل 

انتقد أمني سر نقابة العاملني 
مبؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
التابعة  الكويتية والش����ركات 
لها حسني حبيب »آلية تعاطي 
احلكومة مع حقوق ومكتسبات 
العاملني بكل سطحية ومماطلة 
وتسويف ووعود زائفة، وكيلها 
بأكثر م����ن مكيال وفقا لألهواء 
واملزاجية«، موجها تساؤالته 
للحكومة متعجب����ا »ماذا بعد 
العامل����ني  العب����ث بحق����وق 
مبؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
الكويتية والشركات التابعة لها 
والتالعب مبصيرهم واالنتقاص 
من حقوقهم وإهدار مكتسباتهم 
وتهميش دورهم واالستخفاف 
بعقولهم ووعيه����م؟ ماذا بعد 
التنصل من عقد االتفاق املوقع 
واملعتمد واملوثق واملبرم يوم 
املوافق 2011/10/24 بني  االثنني 
مؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
الكويتي����ة والنقابة وحضور 
وتوقيع وزير املواصالت م.سالم 
األذينة في سابقة خطيرة تعد 
مخالف����ة صريحة للدس����تور 
والقوانني واألعراف واملواثيق 
الدولية وانتهاكا صارخا جلميع 
املعايير اإلنسانية؟ هل يحتاج 
االتف����اق املعتمد واملوثق لعقد 
اتفاق آخ����ر لتنفيذه؟ ما فائدة 
العق����ود وتوثيقها وتوقيعها؟ 
وإذا كان����ت احلكومة ال تلتزم 
بعقوده����ا املوقع����ة واملعتمدة 
فماذا يفعل املواطنون؟ ماذا بعد 
تقادم األسطول اجلوي للناقل 

حسني حبيب

نقابة املختبرات تطالب »الصحة« 
بتخصيص يوم في األسبوع لالستماع 

إلى هموم العاملني بالوزارة

احلجب: اإلضرابات 
واالعتصامات قادمة ما لم تقر 
مطالب العاملني بوزارة النفط

املسّرحون وخصوصًا بعد 
2011/6/30 بانتظار الفرج

العبدلي: »تنمية الدميوقراطية« 
تشكل جلنة ملتابعة قضايا القروض 

والبدون والتالعب في البورصة

د.هدى شعبان: 600 معلم استفادوا 
من ورش »كالد« ملعاجلة اضطراب 

فرط النشاط وتشتيت االنتباه
أكدت رئيسة قسم التنمية والتطوير في اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم »كالد« د. هدى شعبان أن جمعية كالد شاركت 
في مؤمتر الكويت الدولي الثاني للتربويني والذي نظمته شركة 
فوزك التعليمية املالكة ملدرس����ة البيان ثنائية اللغة ومدرسة 
فوزية الس����لطان الدولية والذي ش����ارك بفعالياته 25 دكتورا 
واختصاصيا في مجال التربية والتعليم من داخل وخارج الكويت 
وحضره 600 معلم ومعلمة في مختلف مدارس الكويت سواء 

في التعليم اخلاص أو النوعي وحتى التعليم العام.
وأوضحت شعبان في تصريح صحافي أن اجلمعية قدمت 
خالل املؤمتر خمس ورش عمل موزعة على أيام املؤمتر الثالثة 
وهدفت من خاللها إلى إكساب املتدرب فكرة واضحة عن ماهية 
اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه، وكيف ميكن استخدام 
املعلومات النظرية ع����ن هذا االضطراب وحتويلها إلى مهارات 
عملية ميكن للمدرسني واالختصاصيني استخدامها في الفصول 
الدراسية ملساعدة الطلبة الذي يعانون من تشتت االنتباه وفرط 
النشاط على تخطي صعوباتهم الدراسية والتحكم بسلوكياتهم 
االنفعالي����ة مما يؤم����ن جناحهم. وأكدت ش����عبان أن اجلمعية 
ماضية في تنظيم الورش واحملاضرات واملشاركة في املؤمترات 
التربوية والنفس����ية التي تنظم في الب����الد وخارجها من أجل 
تخط����ي الصعوبات التي تواجه املعلم أثناء تعامله مع الطالب 
الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط وتشتيت االنتباه في 
جميع الطرق التربوية العاملية والتي جنحت في التعامل مع هذه 
احلاالت بإدخال جميع الطرق والوسائل التكنولوجية املعروفة 

محليا وعامليا والتي جنحت في جتاربها الكثيرة.
بشرى شعبان   ٭

ثمنت رئيسة مجلس إدارة نقابة العاملني في املختبرات 
الطبية الكويتية وضحة الوردان اخلطوات االيجابية التي 
اتخذها وزير الصحة د.علي العبيدي وشكرت جهوده املبذولة 
في االهتمام باحلاالت اإلنسانية للمرضى بشكل عام ومرضى 
السرطان ومرافقيهم بشكل خاص. من جانبه، طالب أمني السر 
عون التميمي بااللتفات إلى قضايا 
العاملني في وزارة الصحة وذلك 
من خالل فت���ح األبواب املغلقة 
في الوزارة لالستماع إلى هموم 
ومشاكل أبنائهم من العاملني في 

القطاعات املختلفة.
ودعا التميمي إلى تخصيص 
ي���وم من أي���ام األس���بوع لهم 
باإلضافة إلى فت���ح املجال أمام 
النقاب���ات واجلمعي���ات املهنية 
للمش���اركة في تقدمي مقترحات 
ملا له دور في دفع عجلة التطور 
واالرتقاء باخلدمات الطبية في 
وزارة الصحة، متمنيا ان تشهد الوزارة عصرها الذهبي على 

يد الوزير احلالي.
وجدد التميمي طلبه م���ن ديوان اخلدمة املدنية ووزارة 
الصحة إلى اإلسراع في إقرار كادر املختبرات الطبية وإدراجه 
مع الكوادر املزمع إقرارها خالل األيام املقبلة وذلك ملا ملهنة 
املختبرات من أهمية في وزارة الصحة، معتبرا إياها العمود 
الفقري لها والتي ال يس���تطيع أي طبيب ان يتخذ أي إجراء 

إال بالرجوع إليها من خالل إجراء التحاليل الطبية.

ذّكر رئيس نقابة وزارة النفط عادل احلجب احلكومة ووزير 
النفط عل����ى وجه اخلصوص بأن النقابة علقت االضراب الذي 
اتخذ قراره في الس����ابق بناء على اتفاق النقابة مع احتاد عمال 
وموظفي الكويت الذي دعا لالجتماع امس ملناقشة آخر تطورات 
املطالبات والزيادات، مؤكدا ان النقابة ستحضر وتبدي وجهة 
النظر في كيفية التعامل واقرار املطالبات التي من الواضح انها 
لن تأتي اال بعد عودة االضرابات واالعتصامات. وأكد احلجب ان 
مجلس ادارة النقابة متمسك بجميع املطالب التي مت رفعها من 
قبل النقابة للوزير السابق ووكيل الوزارة احلالي ولن نتنازل 
ع����ن مطلب واحد مادمنا في س����دة متثيل موظفي الوزارة امام 
الوزير وقيادات الوزارة، وتتمثل املطالبات في مساواة موظفي 
وزارة النفط بالقطاع النفطي. واختتم احلجب تصريحه مطالبا 
احلكومة باقرار جميع املطالبات املستحقة وارساء مبدأ العدل 
واملساواة بني اجلميع دون تفرقة، مشيرا الى ان النقابة لن تتردد 
في حتديد موعد االضراب في حال عدم االستجابة للمطالبات.

قال منسق حملة جتمع املسرحني الكويتيني ان قضية املسرحني 
الكويتيني من القطاع اخلاص بدأت مع األزمة املالية العاملية في 2008 
وتفاقمت بشكل كبير، وسط تفرج اجلهة املسؤولة وهي برنامج 
دع���م العمالة الذي يردد دائم���ا نحن جهة صرف للعالوة وليس 
من اختصاصنا حل مشاكل املوظفني في القطاع اخلاص. وأضاف: 
جميع املسرحني وخصوصا من مت تسريحه من بعد 2011/6/30 الى 
يوم كتابة هذا التصريح يعيشون حتت ظروف قاسية جدا وعدم 
توافر العيش الكرمي لهم وألسرهم، وأهم الصعاب التي يعيشونها 
هي: فقد رب األسرة للدخل ليعيل أهله + زيادة كبيرة في حاالت 
الطالق + تراكم الديون مما تس���بب في أن تقوم اجلهات الدائنة 

برفع إجراءات قانونية وقضائية على املسرحني.

أعلن رئيس جمعية تنمية الدميوقراطية ناصر العبدلي عن 
تشكيل جلنة من نشطاء داخل وخارج اجلمعية من أجل متابعة 
ثالث قضايا هي قضايا إسقاط القروض عن املواطنني والبدون 
وضحايا التالعب واالحتيال في البورصة، مش����يرا إلى أن تلك 

اللجنة ستباشر نشاطها خالل شهر أبريل املقبل.
وقال العبدلي ان سبب تشكيل 
تلك اللجنة يعود إلى احلاجة إلى 
تسليط الضوء على تلك القضايا 
ومساعدة النواب من جهة واحلكومة 
من جهة أخرى لوضع احللول لها، 
موضحا أن الكثير من الطروحات 
في هذا الصدد تعثرت لس����بب أو 
آلخر والبد م����ن إعادة إحياء تلك 
القضايا وطرحه����ا كأولوية على 

الساحة البرملانية.
وأضاف أن اجلديد هو إضافة 
قضية ضحايا النصب واالحتيال 
في البورصة وخاصة مما يسمى 
الش����ركات الورقية والوهمية، موضحا أن احلكومة تقاعست 
عن حفظ حقوق أولئك املواطنني والبد من إعادة فتح هذا امللف 
ومعرفة أين ذهبت أموال تلك الفئة من صغار املستثمرين ومن 

تواطؤ من داخل احلكومة من أجل سلب أولئك أموالهم.
وأشار إلى أن وزير املالية احلالي مصطفى الشمالي يتحمل 
اجلزء األكبر من كارثة البورصة لكونه صاحب التصريح الشهير 
بعد االنتكاسة االقتصادية املاضية من أن ذلك الوقت هو أنسب 
األوقات من أجل االستثمار في البورصة األمر الذي كبد الكثير 
من صغار املس����تثمرين خسائر فادحة، مما يعني أن احلكومة 

معنية بتعويض أولئك املواطنني عن تلك اخلسائر.
وقال العبدلي: يبدو أننا بحاجة إلى إنشاء صندوق لتعويض 
صغار املستثمرين ممن عجزت احلكومة عن حمايتهم وتركتهم 
نهبا للممارسات املافيوية في البورصة، خاصمة من مالك الشركات 
الكبيرة ممن يتحكمون في وسائل إعالم كثيرة مرروا من خاللها 
معلومات مغلوطة، موضحا أن صمت احلكومة وخاصة وزارة 
التجارة عما يجري أدى إلى تلك اخلسائر الكبيرة على صغار 
املستثمرين. وأضاف ان البورصة مازالت تعاني من ختالالت 
وجتاوزات كبيرة يستفيد منها كبار التجار على حساب صغار 
املس����تثمرين وهم اآلن، أي أولئك التجار، يحاولون عرقلة أي 
تنظيم حقيقي للبورصة من خالل زرع بعض امتداداتهم داخل 
تلك املؤسسة من أجل تفريغ القانون الذي سبق ان أقره مجلس 
األمة من محتواه، داعيا النواب إلى الوقوف في وجه تلك احملاوالت 

من خالل توجيه حتذير إلى وزير التجارة احلالي.
وقال العبدلي ان اجلمعية س����تبدأ بحمل����ة للتعريف بتلك 
القضايا الثالث وطرحها من جديد وفقا حللول جديدة تضمن 
طيها وليس ترقيعها كما يجري اآلن من محاوالت، موضحا أن 
سياسة الترقيع أثبتت فش����لها خالل املرحلة املاضية في تلك 
القضايا وفي قضايا أخرى من بينها التجاوزات في بعض القطاعات 

احلكومية ومن بينها وزارات الكهرباء والنفط والدفاع.

عون التميمي

ناصر العبدلي


