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اخلميس 8 مارس 2012

وزير الديوان يستقبل زائريه 12 اجلاريمحليات
يستقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد زائريه الكرام االثنني 12 اجلاري 2012 
وذلك في الديوان السابق لوالده صاحب السمو 
األمير في منطقة البدع قرب مسجد الشيخة 
بدرية األحمد بني صالتي العصر واملغرب 
أسبوعيا.

اعتصام حاشد لنقابات العمال: إقرار الكوادر والزيادات املنصفة أو التصعيد 
التربية م����ع االعتصام احلاش����د 
احتجاج����ا عل����ى جتاه����ل ديوان 
املدنية للمطالب  ومجلس اخلدمة 
العمالية اخلاصة بإقرار مزايا مالية 

مضى عليها سنوات طويلة. 
 وق����ال احلرب����ي ان االعتصام 
س����يأتي ردا عل����ى االنتقاص من 
احلقوق املشروعة للموظفني وإهمال 
مطالبهم من قبل أصحاب القرار في 
العام لعمال  الدولة، مبقر االحتاد 
الكويت إليصال صوتهم إلى اجلهات 
املسؤولة بضرورة سماع املطالب 
وإقرار احلقوق التي يواصل ديوان 
ومجلس اخلدمة إهمالها دون مبرر.   
وأشار احلربي إلى أن النقابة طالبت 
على مدى الفترة املاضية بضرورة 
تشجيع املوظفني الكويتيني العاملني 
في امل����دارس وديوان عام املناطق 
التعليمي����ة وديوان ع����ام الوزارة 
في املنظومة التعليمية التربوية، 
وخاطبت ال����وزارة ديوان اخلدمة 
املدنية إلقرار مكافأة تش����جيعية 
للوظائ����ف حس����ب املجموع����ات 
الوظيفية وغير املشمولني مبكافآت 
بنوع العمل أو التخصص أو املكافآت 
التي تصرف بصفة شخصية مع 

جواز اجلمع مع بدل التمثيل. 
ومن جانبه، أبدى الناطق الرسمي 
لنقاب����ة القانونيني احمد الكندري 
استغرابه الشديد من نهج احلكومة 
املس����تمر مع االحتادات والنقابات 
العمالية واستخدام اساليب القمع 
والتعسف مضيفا »فما الداعي من 
وجود قوات ش����رطة حتاصر مقر 
االحتاد العام في اعتصام رس����مي 
تنظمه جهات عمالية رسمية تطالب 

بحقوقها املشروعة«.
وبدوره قال عضو املجلس البلدي 
مانع العجمي ان ما تقوم به النقابات 
من اعتصامات واضرابات ما هي اال 
مطالبات حلقوق مشروعة وواجبة 
ويجب ان تنظر اليها احلكومة بعني 

االستحقاق ال التهميش.
أسامة أبوالسعود  ٭

وأضاف »أنن����ا هنا ومن خالل 
هذا اجلمع نهيب بجميع أصحاب 
القرار أن يسارعوا إلى تلبية املطالب 
اخلاصة بإقرار الكوادر والزيادات 
املنصفة � تالفيا لتداعيات األمور 
ف����ي املس����تقبل � ألن ص����م األذان 
واإلصرار عل����ى عدم معاجلة هذه 
األوضاع لن يزيد األمور إال تأجيجا، 
وتنذر باتخاذ قرارات تصعيديه في 
املستقبل، ألننا كحركة نقابية قد 
عقدنا العزم وبكل إصرار على املضي 
قدما وعلى جميع األصعدة من أجل 
حتقيق آمال ومطالب الطبقة العاملة 
ولن نتراجع عن العهد الذي قطعناه 
على أنفسنا وهو السير بثبات نحو 

إقرارها وخروجها إلى الواقع.
ومن جانبه، قال النائب د.خالد 
شخير »الشعب انتخبنا عام 2012 
حتى نحق����ق التنمية ونبتعد عن 
التأزمي، وهذا هو الشعار الذي رفعته 
األغلبية النيابية »مشددا على ان 
املشكلة من احلكومة متمثلة بديوان 

اخلدمة املدنية«.
وطالب ش����خير ديوان اخلدمة 
املدني����ة مبراجع����ة الرواتب كل 5 

سنوات وفق القانون السابق.
ومن جانبه، اعلن رئيس نقابة 
التربية نافل احلربي تضامن نقابة 

العمال الى تنفيذ إضراب ش����امل 
مؤكدا ان اإلضراب هو اللغة الوحيدة 

للضغط على احلكومة.
بدوره، أكد رئيس احتاد عمال 
العازمي ان  القطاع احلكومي بدر 
احت����اد نقابات العامل����ني بالقطاع 
احلكومي وه����و الذي ميثل قطاعا 
كبيرا من العاملني بالدولة � يؤكد 
عل����ى انه لن يقب����ل بتاتا بأن يتم 
اختزال أو جتزئة املطالب العمالية 
التي طاملا نادينا بها، ألننا نعتبره 
حقا من احلقوق األصيلة للطبقة 
العاملة ويشكل الرسالة األسمى من 
أجل حتسني أوضاع العمال املعيشية 

واالجتماعية واملادية.
وتابع قائال »لق����د حاولنا في 
الوسائل  السابقة وبجميع  الفترة 
املتاحة من أجل أن يستجيب أولو 
األمر لصوت العقل واملنطق ويدركوا 
أن احلاجة أصبحت ملحة لتعديل 
الرواتب وإقرار الكوادر العادلة إال 
أننا لم جند إال املماطلة والتسويف 
وتعليق األمور وطال االنتظار دون 
جدوى � ومن ثم فقد أصبح األمر 
ملحا بأن تتخذ خطوات جادة وفعالة 
من أجل حتقيق وإقرار هذه املطالب 
العادلة التي تعيد التوازن والعدالة 
بني جميع شرائح الطبقة العاملة.

منذ سنوات والتزال مهملة.
أع����رب رئيس  م����ن جانب����ه، 
احتاد عم����ال البت����رول وصناعة 
البتروكماويات عبدالعزيز الشرثان 
عن أمله ان تغير احلكومة نهجها 
الواقع موجها  فعليا عل����ى ارض 
الشكر لالحتاد العام على التعامل 
الراقي مع احلدث وإعطاء احلكومة 

مهلة ونتمنى أال تطول.
من ناحيته، قال النائب د.عبيد 
الوسمي ان املطالبات العمالية التزال 
قائمة وبنف����س نهجها، لكن الذي 
اختفى شيء واحد وهو »النواب«، 
مشيرا الى انه وقبل االنتخابات كان 
النواب يتزاحمون على الصفوف 
األولى لكنهم بعد جناحهم اعتذروا 

عن عدم احلضور.
وتابع قائال: »ماذا حدث للنواب 
وملاذا غيروا توجهاتهم مع املطالب 

العمالية؟«.
وذكر الوسمي ان احلل الوحيد 
ملشاكل الرواتب واألجور هو عقد 
مؤمتر وطني للنقابات واالحتادات 
مع احلكومة يعاد فيه النظر بسلم 
الرواتب واألجور العمالية مبا يتالءم 

مع مصلحة الدولة.
من جانبه، وجه رئيس نقابة 
البترول الوطني����ة محمد الهمالن 

املدني����ة وديوان اخلدم����ة املدنية 
وجميع الهيئ����ات املعنية األخرى 
بتحقيق املطالب والقضايا احلياتية 
النقابات من  التي تطرحها  الهامة 
كافة القطاع����ات، وفي مقدمة هذه 
القضاي����ا تعديل قان����ون اخلدمة 
املدنية املعم����ول به منذ عام 1979 
وال����ذي لم يع����د يصل����ح للعمل 
مبوجبه في ظل ظ����روف التطور 
الراهنة، وإقرار الس����لم الوظيفي، 
وإتاحة فرص����ة الترقي للوظائف 
الواس����طة  االش����رافية، للحد من 
وايصال الشخص املناسب للمكان 
املناسب، ومن اجل إعطاء الكفاءات 
الفعلية فرصة اكبر للمساهمة في 
بناء البلد وإجناح عملية التنمية. 
هذا باإلضافة الى استشراف العدالة 
واالنصاف واملس����اواة في توزيع 
الك����وادر الفنية واملهنية، وتعديل 
املسميات الوظيفية لكي تتناسب 
مع طبيعة عمل كل موظف واملهام 
املوكل����ة اليه، وإيج����اد الصندوق 
اخلاص باملكافآت للذين جتاوزوا 
الثالث����ني عاما من اخلدمة، وتأمني 
التدريب املستدام ومتابعة التأهيل 
للشباب من املوظفني، وغيرها من 
املطالب العادلة واحملقة التي تقدمت 
بها النقابات من ديوان اخلدمة املدنية 

البرملان، بكل مكوناتها االجتماعية، 
والطبقة العاملة والفئات الكادحة 
وذوو الدخل احمل����دود هم اكثرية 
هذا الش����عب، باألم����س اعطيناكم 
أصواتنا، اعطونا مواقفكم وأصواتكم 

اليوم«.
وأضاف املطي����ري »ان جميع 
العاملني في القطاعات املختلفة لهم 
مطالب محقة ومشروعة ومزمنة، 
مطالبا احلكومة ومجلس اخلدمة 

وس����ط إجراءات أمنية مشددة 
ودعم نيابي كبير نظم االحتاد العام 
الكويت اعتصاما  لنقابات عم����ال 
حاشدا مبقره مبيدان حولي مساء 
امس مبشاركة مختلف االحتادات 
والنقابات العمالية للرد على جتاهل 
مجلس اخلدمة املدنية ومماطلته في 
اقرار احلقوق املش����روعة ملختلف 

النقابات منذ 3 سنوات وأكثر.
ووج����ه رئيس االحت����اد العام 
لنقابات عمال الكويت فايز املطيري 
عددا م����ن الرس����ائل املهمة اوالها 
للحكوم����ة التي طالبه����ا بتحقيق 
العدالة، مؤكدا ان الزيادة املطروحة 
على الرواتب غير مجزية وال تفي 
بالغ����رض، وقال نري����د مطالبنا 
كامل����ة غير منقوصة واحلوار هو 
الطريق الصحيح إليجاد احللول، 
وباملفاوض����ات يت����م التوصل الى 

التفاهم.
العاملني  الى ان حقوق  وأشار 
مبختلف اجلهات ضائعة بني مجلس 
اخلدم����ة املدنية ودي����وان اخلدمة 

املدنية.
كما وجه رسالة الى النواب قال 
فيها »انتم ممثلو هذه األمة حتت قبة 

خالد شخير يلقي كلمته في االعتصامعبدالعزيز الشرثان متحدثا د.عبيد الوسمي متحدثا

)متني غوزال( محمد الهمالن وعدد من القيادات النقابية  


