< محمد العرادةّ :
نحذر من انتهاك احلرّيات
النقابية والعبث بحقوق القانونيني

وأش ��ار ال ��وردان إلى أهمية تش ��كيل جلن ��ة جديدة
عضوا فيه ��ا ،وأضاف :نحن
يك ��ون احتاد العم ��ال
ً
ش ��ركاء بالتنمي ��ة ولس ��نا ش ��ركاء ف ��ي التزوي ��ر،
< نقابة القانونيني :مستمرّون في إضرابنا..
فديوان اخلدمة املدنية يريد إجبارنا على التزوير
م ��ن خ�ل�ال إجبارنا عل ��ى القيام بأعم ��ال تخالف
والتدويل لعرض الظلم الواقع علينا
مسمياتنا!.
ّ
< نقابة «التقنية»« :الديوان» هو مَن خرج
> فيم ��ا ق ��ال رئي ��س احلمل ��ة اإلعالمي ��ة لنقاب ��ة
القانون�ي�ن أحم ��د الكن ��دري :أن حض ��ور ممثل ��ي
ببدعة الكوادر واليوم يوقفها
منظم ��ات دولية اليوم ه ��و للنظر في مدى الظلم
< محمد الهمالن :داعمون للقانونيني..
ضد القانونني ،وكذلك
والتفرقة اللذين ميارسان ّ
النقابات.
مدى تعاون احلكومة مع
ونطالب جميع النقابات بإضراب شامل
وأض ��اف الكن ��دري في ه ��ذا الص ��دد :أن احلكومة
الس ��ابقة أطلقت وعو ًدا جلمي ��ع اجلهات املطالبة
مدة ال تتجاوز  3أش ��هر ،كما أنهم
بالك ��وادر بأنها س ��وف تنتهي من دراس ��ة ه ��ذه املطالبات في ّ
طلب ��وا م ��ن القانونيني مهلة  3أس ��ابيع لتحقيق مطلبهم في توحيد املس � ّ�ميات ،ولكن أ ًيا من
تل ��ك الوع ��ود لم يتحقق ،مؤك ًّدا أن دي ��وان اخلدمة املدنية هو َمن خرج علين ��ا ببدعة الكوادر
ومنحها لعدد من اجلهات ،بينما هو نفسه اليوم يعلن أنه سيوقف الكوادر ومينح زيادة عامة
على الراتب األساسي جلميع موظفي الدولة.
> وم ��ن جهت ��ه ق ��ال نائب رئي ��س نقابة البت ��رول الوطنية محم ��د الهمالن :لقد جئن ��ا ملؤازرة
القانونيني ودعم مطالبهم املش ��روعة ،مطال ًبا بإلغاء التمييز بني الوظائف املتش ��ابهة في كل
الوزارات .وأضاف أنه من املؤس ��ف حق ًا أن جند القانونيني الذين يط ّبقون القانون و ُينصفون
عمن ُينصفهم ،وهذا دليل تخ ّبط ديوان اخلدمة املدنية ،داع ًيا جميع النقابات
الناس يبحثون ّ
العمالية واالحتادات أن يتضامنوا مع القانونيني ويقومون بإضراب عام شامل ليوم واحد في
جميع وزارات الدولة.
> وق ��ال -م ��ن ناحيت ��ه -املنس ��ق الع ��ام ملطال ��ب وحق ��وق العاملني في نظ ��م املعلوم ��ات خالد
السلمي :أن مشكلتنا واحدة وهي التخ ّبط املمارس من ديوان اخلدمة املدنية ،معلنًا التأييد
الت ��ا ّم ملطال ��ب القانونيني ،حيث إن اخللل واحد وإن اختلفت املضامني .ون ّوه الس ��لمي إلى أن
تقدم ��وا بطلب كادر له ��م،
خصوصا وأن عملهم مش ��ابهٌ
العامل�ي�ن ف ��ي النظ ��م واملعلومات قد ّ
ً
�يرا إلى أن ال ��كادر تتراوح الزيادة فيه ما ب�ي�ن  150إلى  800دينار ،على
لعمل املهندس�ي�ن ،مش � ً
حسب الدرجة.
> وم ��ن جهت ��ه ق ��ال رئيس جلنة املطالبات في جمعية احملاس ��بني الدكتور طالل الس ��هيل :أن
مش ��وار مطالبتن ��ا بال ��كادر واملس ��اواة باملزايا املالية بدأ من ��ذ 2009م ،الفتًا إلى أن احملاس ��بني
باجله ��ات احلكومي ��ة انقس ��موا إل ��ى قس ��مني :األول منهما يحص ��ل عل ��ى  800أو  900دينار،
واآلخ ��ر يحص ��ل عل ��ى  1800دينار ،مؤ ّك � ً�دا أن هذه التفرقة قد أ ّدت إلى إحس ��اس احملاس ��بني
بالظل ��م الواق ��ع عليه ��م .وأض ��اف الس ��هيل :عندم ��ا متّ إق ��رار زي ��ادة  300دينار للمحاس ��بني
اخلاص متّ تطبيق الزيادة للمهندس�ي�ن في حني أس ��قطت
واملهندس�ي�ن العاملني في القطاع
ّ
مضيفً
ا أننا
�اص،
زي ��ادة احملاس ��بنيّ ،
مم ��ا أ ّدى إلى هروب كثير من احملاس ��بني من القطاع اخل � ّ
ال نريد النزول إلى الش ��ارع ،ولكن تعامل احلكومة مع مطالبنا ومطالب اجلهات األخرى هو
الذي ك ّرس مبدأ «اضرب واعتصم حتى حتصل على حقك».
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الفيلكاوي :نقف مع إخواننا
في نقابة القانونيين لحين
تحقيق مطالبهم

أكد أحمد عبد احلميد الفيلكاوي رئيس املجلس
التنفيذي لالحتاد العربي لعمال النفط واملناجم
والكيماوي ��ات ع ��ن دع ��م لزمالئ ��ه القانونيني في
احتجاجا
اعتصامه ��م أمام ديوان اخلدمة املدنية
ً
على عدم تنفيذ مطالب العاملني املشروعة.
وق ��ال الفيل ��كاوي ب ��أن إخوانن ��ا -ف ��ي نقاب ��ة
القانوني�ي�ن -هم على قدر من الوعي واملس ��ؤولية
جتاه مطالب إخوانهم من العاملني ،وأن جلوءهم
إل ��ى االعتص ��ام ل ��م ي ��أت إال بعد اس ��تنفاذ جميع
الس ��بل املتاحة أمامهم لتحقيق مطالبهم ،إال أن
هذه الطرق باتت دون جدوى بعد تعنّت املسؤولني
في النظر مبطالبهم املستحقة واملشروعة.
وبينّ الفيلكاوي بأن تطبيق مبدأ العدل واملساواة
ب�ي�ن املوظف�ي�ن هو أس ��اس جناح عم ��ل الدولة في
حتقي ��ق التنمية االقتصادي ��ة والتوازن الوظيفي،
ف ��كلّ املوظف�ي�ن بفئاته ��م الفنية واإلداري ��ة يؤ ّدون
أعماله ��م املوكل ��ة إليه ��م ،وهذه األعم ��ال إمنا هي
مكمل ��ة بعضه ��ا البع ��ض ،ويجب عل ��ى الدولة أن
ّ
تع ��ي حقيق ��ة ه ��ذا األم ��ر ،وأن تعمل عل ��ى تنفيذ
رغب ��ات املوظف�ي�ن وإخواننا في نقاب ��ة القانونيني
خطيرا
حت ��ى ال تتفاق ��م األزم ��ة وتأخذ منحن � ً�ى
ً
بتوس ��ع نط ��اق االعتص ��ام إلى اإلضراب وإش ��راك
ّ
جهات أخرى في هذا اإلضراب .وطالب الفيلكاوي
معالي وزير العدل ودي ��وان اخلدمة املدنية باتباع
سياس ��ة التهدئ ��ة واحل ��وار والنه ��ج الدميقراطي
خاصة وأننا اآلن نعيش أجواء
ملعاجلة هذا األمرّ ،
الدميقراطي ��ة احلق ��ة ف ��ي دول ��ة الدميقراطي ��ة
واملؤسس ��ات ،وحتقي ��ق جمي ��ع مطال ��ب العاملني
ّ
الت ��ي تبنّتها نقابة القانونيني ،وإال فس ��وف يكون
لن ��ا املوق ��ف اجلا ّد اجتاه هذا االس ��تهزاء باحلركة
النقابي ��ة الكويتي ��ة والعنص ��ر البش ��ري ال ��ذي ما
ُوج ��دت املنظم ��ات النقابي ��ة إال خلدمت ��ه وال ��ذود
ع ��ن مطالبه .وفي اخلتام دعا الفيلكاوي اجلميع
إلى مس ��اندة إخوانهم في نقابة القانونيني حتى
يتحق ��ق امل ��راد بتنفي ��ذ جمي ��ع مطالبه ��م كاملة
وغي ��ر منقوصة وإنهاء هذه األزم ��ة بتطبيق مبدأ
العدل واملس ��اواة بني املوظفني ومنحهم حقوقهم
املسلوبة.

