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أكد أن فريق الغوص الكويتي تابع للنادي بحكم المحكمة نقابة عمال شركة البترول تطالب الدولة والمجلس باسترداد حقوق العاملين في القطاع

إياد الخرافي: النادي العلمي يحصل على عضوية 
االتحادين الدولي والعربي للغوص واإلنقاذ

الطاحوس: احتساب المعاش التقاعدي 
بالقطاع النفطي على 1750 دينارًا في أجندة »الشعبي«

محمد راتب
عقدت نقابة عمال ش���ركة البترول الوطنية 
أمس األول اجتماعا مع موظفي الش���ركة وعدد 
من العاملني في القط���اع النفطي، حتت عنوان 
»معا نسترد احلقوق«، ملناقشة بعض املطالب 
التي ينادي به���ا العمال، بحضور نائب مجلس 
األمة م.خالد الطاحوس، وأعضاء احتاد العمال 

وممثلني عن النقابات الزميلة.
وقد وعد النائب م.خالد الطاحوس خالل كلمة 
ألقاها في االجتماع، بطرح قضايا عمال القطاع 
النفطي وإدراجها في أجندة املجلس، مؤكدا على 
موقف���ه اجلاد في ذلك، وق���ال: »لقد خرجت من 
العمل النقابي وأنا منكم ولن أتوانى في أي مطلب 
يصب في مصلحتكم، وأنا صوت كل عامل وكل 

منظمة وكل احتاد نقابي«.
وبني الطاحوس أن أعضاء املجلس وخصوصا كتلة العمل الشعبي 
ستعمل جاهدة على تبني مطلب النقابة اخلاص باحتساب املعاش 
التقاعدي على أس���اس 1750 دينارا، وقال: »ليعلم وزير النفط أننا 

في خندق العمال، ونراقب عن كثب دور املنظمات النقابية«.
وبدوره ش���دد رئيس النقابة محمد العجمي، على عدم تنازل 
أعض���اء نقابة العمال عن مواقفهم حي���اد مطالبهم األربعة، وفي 
مقدمتها املطالبة بتش���ريع قانون خاص مبوظفي القطاع النفطي 
الحتس���اب املعاش التقاعدي على 1750 دين���ارا، وذلك بعد أن مت 
اس���تبعاد هذا املطلب من أجندة احلكومة وذلك بتسبب من قبل 
وزي���ر املالية، بعد أن القى هذا املطل���ب تأييدا ودعما من مجلس 
األمة، مش���يرا إلى أن النقابة قامت مبراسلة أعضاء مجلس األمة 
في الدورة احلالية لفرض هذا املطلب مجددا في أجندة احلكومة، 

وكانت النائبة د.روال دشتي أول املتفاعلني معه.
وأكد العجمي على أحقية هذا املطلب، حيث ان التقاعد أصبح 
كابوسا بالنسبة ملوظفي القطاع عامة وللعمال خاصة، إذ يتقاضى 
املوظ���ف الذي تتعدى خدمته نحو 24 س���نة ما بني 2800 و3000 

دينار ثم يتقلص هذا الراتب بعد التقاعد الى اقل 
من النصف )1200 تقريبا(.

ولفت إلى أن املطلب الثاني، هو استمرار صرف 
تذاكر السفر لألبناء بعد سن 19 حتى التوظيف 
أو الزواج )للبنات(، وذلك أسوة مبا يطبق في 
نظام التأمينات، حيث انه مت اعتماد سن 19 سنة 
إللغاء التذاكر متاشيا مع املوظفني األجانب الذين 
تنتهي إقامة أبنائهم بعد سن 19 عاما، أما املطلب 
الثالث، فهو احتساب العمل االضافي ضمن حسبة 
)امليزة األفض���ل( جلميع موظفي القطاع، حيث 
تنص املادة 8 ف���ي اتفاقية االحتاد على حرمان 
كل من تعني بعد تاريخ 2003/7/2 من احتساب 
العمل االضافي ضمن حسبة امليزة األفضل، الفتا 
إل���ى أن أن هذه االتفاقية جاءت بعد ضغط على 

رؤساء بعض النقابات.
واشار العجمي إلى أن املطلب الرابع، يتمثل في طريقة احتساب 
املي���زة األفضل في املادة 18 من قان���ون العمل في القطاع اخلاص 
املطبقة على املوظفني األجانب فق���ط، حيث إن املوظف الكويتي 
حتس���ب له على أس���اس املادة 118 من قان���ون التأمينات، وقال: 
الف���رق في ذلك، أنه لو فرضنا ان راتب املوظف 2500 دينار، فإنه 
يستحق 84500 دينار على طريقة امليزة األفضل على قانون العمل 
في القطاع اخلاص، أما إذا حس���بت عل���ى قانون التأمينات، فإنه 
يستحق 59375 دينارا، فهناك فرق 28125 بني الطريقتني، مشيرا 
إلى أن محكمة التمييز أصدرت حكما ضد املعمول به على طريقة 
التأمينات، ويلزم الش���ركة باحتساب الطريقة املبينة في قانون 

العمل بالقطاع اخلاص.
وبني العجمي، ان النقابة ماضية في هذا املوضوع، وان املؤسسة 
ومدير الدائرة القانونية في ش���ركة البت���رول الوطنية قد ابدوا 
التعاون في هذه القضية، مشيرا إلى أن الشركة ليس فيها عدالة، 
كونها تعطي األجنبي أكثر مما تعطي املواطن، س���واء من ناحية 

منح تدريس األبناء والبنات، أو التأمينات وغيرهما.

دانيا شومان 
أعلن النادي العلمي عن حصوله 
ع لى عضوية كل من االحتاد الدولي 
للغوص »CMAS »واالحتاد العربي 
للغوص واإلنقاذ« ليصبح املمثل 
الرسمي الوحيد للكويت باالحتاد 

العربي للغوص.
ادارة  وق����ال رئيس مجل����س 
الن����ادي العلم����ي اي����اد اخلرافي 
في املؤمت����ر الصحافي الذي عقد 
لالعالن عن االجناز اجلديد الذي 
حققه النادي ليضاف الى  رصيده 
احلافل باالجنازات التي رفعت اسم 
وعلم الكويت في احملافل العاملية ان 
CMAS يعد أحد االحتادات األساسية 
التي تكونت بهدف تنظيم عملية 
الغوص في العام 1950 ويضم أكثر 
من 80 دولة من جميع أنحاء العالم، 

ومقره روما.
وقال ان هذا االحتاد يتبع األمم 
املتح����دة، وقبوله للنادي العلمي 
ليكون املمثل الرس����مي والوحيد 
للكويت، معتبرا هذا القبول نقلة 
الكويتي،  نوعية لفريق الغوص 
وتقديرا لألنش����طة املتعددة التي 

يقوم بها فريق الغوص.
وقال اخلرافي ان ادارة البيئة 
البحرية مرت عبر تاريخها بالعديد 
من املراحل بهدف االهتمام بالبيئة 
في فترة م����ا قبل االحتالل، وكان 
لها دور في الغوص احلر وقتها، 
وفيم����ا بعد توج����ه االهتمام الى 
تش����كيل فريق الغوص الكويتي 
عقب التحرير مباشرة بهدف ايجاد 
فريق متطوع قادر على الغوص 
ولديه القدرة على انتشال املراكب 
والس����فن الغارقة، باالضافة الى 
عمليات استزراع الشعاب املرجانية 
وانشاء احملميات السمكية وغيرها 

من األنشطة البحرية.
الفريق بعدد من  وأضاف: مر 
املراحل أبدى خاللها دورا كبيرا في 
عالج وإعادة تأهيل البيئة البحرية 
التي أصابتها جراء  بعد األضرار 
االحتالل، والعديد من األنش����طة 
األخرى، واآلن مير الفريق مبرحلة 
جدي����دة وهي مرحل����ة االحتراف 
البطوالت  الدولي، واملشاركة في 

جائزة أخيرا من قبل شركة غير 
ربحية ودورها يتمثل في تدريب 
واس����تصدار الرخص مقابل أجر 
مادي، بينما املنظمات األخرى غير 
ربحية، وفكرة هذه الشركة عندما 
أعطت اجلائ����زة لفريق الغوص 
البيئة  التاب����ع جلمعية حماي����ة 
البحرية كانت بن����اء على اجناز 
قاموا ب����ه وجهد واضح في العام 
2009، ونحن نتمنى لهم كل التوفيق 
والنجاح، لكن أنا ال أقارن جائزة 
ناو ي بجائزة يورك التي حصل 

عليها النادي العلمي مرتني.
وعم����ا س����تضيفه عضوي����ة 
االحتادين العربي والدولي للغوص 
للفريق ق����ال، االحتاد يعد اجلهة 
الرس����مية املعتمدة في التدريب، 
وال ش����ك ان انضمامنا أمر طيب 
يتيح لنا املشاركة في املسابقات 
والبط����والت الدولية وغيرها من 
األنشطة، ومسايرة أي تطوير يطرأ 
على الساحة العاملية في ممارسة 

هذه الرياضة. 
وعلى صعيد آخر ثمن اخلرافي 
الدور املتميز الذي يقوم به د.سالم 
املهنا من جامعة الكويت، والتعاون 
القائم مع النادي العلمي خاصة فيما 
يتعلق مبوضوع متابعة السالحف 
ومراقبتها عامليا، الفتا الى ان النادي 
اكتسب منه خبرة كبيرة في كيفية 

التعامل مع السالحف.

حلماية البيئة البحرية، وحكمت 
احملكمة لصال����ح النادي العلمي، 
لذا بالنسبة لنا املوضوع منته وال 
خالف عليه، ق����د يحاول البعض 
اخللط، لكن الواقع هو ما حكم به 
القضاء الكويتي العادل. وأضاف: 
أما فيما يتعلق بتعدد فرق الغوص 
فهذا امر صح����ي ونتمنى اإلكثار 
منها وتعددها، ألن البيئة البحرية 
بحاجة لكل جهد تطوعي يصب في 
حمايتها واحملافظة عليها، ويكون 
هناك نوع من التخصص، فمجال 
البيئة البحرية كبير ومتنوع ما 
دام الهدف األساس����ي هو احلفاظ 

على البيئة.
ولفت الى حرص النادي من عدم 
تداخل املس����ميات حتى ال ينسب 
جهد فريق الى فريق آخر، مستذكرا 
اجلهد والدور اجليد الذي قام به 
فريق »سنيار« للغوص التابع ملركز 
العمل التطوعي فيما يخص مشكلة 
محطة مشرف للصرف الصحي، 
وأوضحنا في وقت سابق ان هذا 
اجلهد ينس����ب لهم وليس لفريق 
الغوص الكويت����ي التابع للنادي 

العلمي.
وحول حصول بعض الفرق على 
جوائز عاملية جلهود قاموا بها وهم 
أعضاء في فريق الغوص الكويتي 
قال رئيس مجل����س إدارة النادي 
العلمي: الفريق الذي حصل على 

الدولية ورفع علم الكويت في تلك 
احملافل الدولية.

وأش����ار الى دور الفريق طيلة 
السنوات املاضية سواء من خالل 
اعادة تأهيل البيئة وانقاذ العديد 
من السالحف وأخيرا مشاركته في 
محاولة اخراج قرش احلوت من 
مرسى املارينا. وأوضح ان الفريق 
انتقل الى مرحلة جديدة، خاصة 
عندما نتكلم ع����ن ثالثة مجاالت 
تضمه����ا االدارة، والتي من بينها 
مراقبة مراك����ز التدريب ومتابعة 
أس����س التدريب السليمة واتباع 
عناصر األمن والس����المة، خاصة 
مع وجود حوادث ناجتة عن عدم 

تطبيق أنظمة األمان.
وحول اخللط في املسميات بني 
فرق الغوص في الكويت، ووجود 
ما يسمى بفريق الغوص الكويتي 
ق����ال اخلرافي:  أماكن اخرى،  في 
بحك����م محكمة الكويت فإن فريق 
الغوص الكويتي هو فريق النادي 
العلمي، وال خالف على ذلك، وال 
تستطيع اي جهة ان تقول خالف 
هذا الكالم، فلدين����ا حكم محكمة 
ص����ادر في العام 1999م، وقبل أن 
أتس����لم رئاس����ة النادي العلمي، 
وهذا يضع حدا لكل من يدعي بهذا 
املسمى، ولكي أكون أكثر حتديدا، 
فالقضية كانت مرفوعة ضد فريق 
الغوص التابع للجمعية الكويتية 

إياد اخلرافي متوسطا الكابنت طالل السرحان والكابنت حامد الهدهود

م.خالد الطاحوس

)أحمد باكير(جانب من اجتماع نقابة عمال شركة البترول


