قضاي ��ا عمالي ��ة
بحضور احتاد عمال الكويت ومنظمات عربية ودولية ...

القانونيون واحملاسبون والعاملون في «التقنية» ين ّفذون اعتصا ًما

بحضور االحتاد العام
لعمال الكويت واالحتاد
الدولي للنقابات ومركز
التضامن األمريكي واحتاد
عمال البحرين واحتاد
نقابات عمال النيبال...
نفّ ذ موظفو  3جهات
اعتصاما أمام
حكومية
ً
ديوان اخلدمة املدنية ،وهي
نقابة القانونيني ،وجلنة
املطالبة بكوادر احملاسبني،
واملوظفون العاملون في
إدارات تقنية املعلومات
واحلاسب اآللي في مختلف
واملؤسسات
الوزارات
ّ
احلكومية ،للمطالبة
بحقوقهم في الكوادر واملزايا
املسميات
املالية وتوحيد
ّ
وهدد القانونيون
الوظيفيةّ .
واملوظفون وممثلوهم
باإلضراب الشامل ،ما
لم تق ّر الكوادر وتتحقق
املطالب.

 12العامل

> بداية أوضح عبد الرحمن الغامن سكرتير االحتاد العام
لعمال الكويت بأن اإلضراب هو حق مشروع للعمال ،وهو
أحد العناصر األساسية من احل ّريات الدميقراطية التي
ونصت عليها القوانني املرعية ،وضمنتها
كفلها الدستور ّ
االتفاقيات الدولية التي وقّ عت عليها دولة الكويت.
وأك ��د الغ ��امن أن املطل ��وب م ��ن وزارة العدل ه ��و اجللوس
إل ��ى طاول ��ة املفاوض ��ات م ��ع نقاب ��ة القانوني�ي�ن للتع ّرف
عل ��ى مطالبه ��م وقضاياهم ومناقش ��تها وإيج ��اد احللول
االيجابية لها.
وج � ّ�دد الغامن دعوته للحكومة بتش ��كيل جلنة مش ��تركة
تض � ّ�م االحتاد العام لعمال الكوي ��ت والنقابات واحلكومة
ودي ��وان اخلدم ��ة املدني ��ة وغيره ��ا م ��ن اجله ��ات املعنية،
مهمته ��ا إج ��راء ح ��وار اجتماع ��ي ه ��ادئ ،لبح ��ث
تك ��ون ّ
قضاي ��ا ومطال ��ب العاملني وإيجاد احللول املناس ��بة لها،
مب ��ا يضم ��ن األمن واالس ��تقرار ف ��ي عالق ��ات العمل بني
العاملني وإداراتهم.
> وم ��ن جهت ��ه أ ّك ��د ممث ��ل االحت ��اد الدول ��ي للنقاب ��ات
جف ��ري فولت دع ��م االحتاد ووقوفه إل ��ى جانب مطالبات
القانوني�ي�ن ،الفت� � ًا إل ��ى أن االحتاد س ��يبقى على تواصل
مس ��تمر م ��ع االحت ��اد الع ��ام لعم ��ال الكوي ��ت ،ملعرف ��ة ما
تنفيذ للمطالب العمالية.
توصلت إليه احلكومة من
ٍ
ّ
> كم ��ا قالت -بدورها -ممثلة احتاد عمال النيبال وعضو
مجلس البرملان النيبالي «بنادا باندي» أنها س ��تقاتل من
أج ��ل حقوق جمي ��ع العم ��ال والنقابات ف ��ي العالم ،ومن
ضمنها مطالبات القانونيني في الكويت.
> ك ��رمي رضا م ��ن احتاد عم ��ال البحرين ح ّي ��ا االعتصام
ال ��ذي نفّ ��ذه النقابي ��ون واحملاس ��بون وموظف ��و التقنية،

مؤ ّك � ً�دا أن احت ��اد عم ��ال البحرين يقف بجان ��ب املطالب
العمالية.
أيضا على أهمية عدم التقليل من حقوق
وأكّد رضا كرمي ً
العام ��ل ف ��ي دول اخلليج ،الفت� � ًا إلى أن الكوي ��ت التزمت
عدة
أمام منظمات العمل الدولية من خالل التوقيع على ّ
اتفاقي ��ات دولية تتعلق بحقوق العم ��ال والعمل النقابي،
وقال :إن على الكويت -مبوجب تلك االتفاقيات -االلتزام
أمام العمال وتطبيق هذه االتفاقيات.
> وقد حضر إلى املعتصمني رئيس ديوان اخلدمة املدنية
عب ��د العزي ��ز الزبن الذي أكّد عدم إقرار أي ش ��يء بش ��أن
أخيرا من
الزي ��ادات املالية،
ً
مواجه ��ا بحديثه هذا ما أثير ً
أن ��ه متّ إق ��رار زيادة بنس ��بة  %35إلى روات ��ب اجلهات التي
طالب موظفوها بكوادر مالية.
وق ��ال الزبن :إن هناك اجتماعات مكثفة ملجلس اخلدمة
املدني ��ة -خ�ل�ال الفت ��رة املاضية -وق ��د وفّ ر الدي ��وان لهم
أعدها
كافة البيانات املطلوبة ،إضافة إلى الدراسات التي ّ
يتم اتخ ��اذ أي قرار حتى اآلن....
الدي ��وان ،مؤ ّك � ً�دا أنه لم ّ
وأضاف الزبن« :أما ما نش ��ر عن وجود زيادة بنس ��بة %35
فحتى اآلن لم يق ّر شيء ،وهناك العديد من البدائل لكل
جهة» وأردف يقول« :لقد جلسنا مع كافة النقابات ..وإلى
اآلن :القرار لدى صاحب القرار».
وفي مهرجان خطابي ُعقد في ساحة االعتصام..
> ألق ��ى رئيس نقاب ��ة العاملني في البلدي ��ة فراج العرادة
كلم ��ة أ ّك ��د فيه ��ا عل ��ى دع ��م النقاب ��ة ملطال ��ب القانونني
متس شريحة كبيرة من العاملني في جميع
العادلة التي ّ
وزارات الدول ��ة ،ويخدمون ش ��ريحة كبيرة م ��ن املواطنني،
مم ��ا أس ��ماه مماطلة دي ��وان اخلدمة
واس ��تغرب الع ��رادة ّ

