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دعا إلى ضبط النفس واحترام الرأي اآلخر دون تشنجات

العتيبي يعتذر عن عدم خوض انتخابات 
شركة الخدمات النفطية األربعاء المقبل
نتمن�ى أن تفرز صناديق االقتراع مجلس�ًا قويًا

أك���د نائب رئي���س نقابة 
العامل���ن بش���ركة اخلدمات 
النفطية غالي العتيبي حرص 
النقابة على املطالبة باحلقوق 
العمالي���ة وحتقيق مزيد من 

املكتسبات للعمال.
العتيبي ان هناك  وأضاف 
النقابة  أش���خاصا من خارج 
يحاول���ون تش���ويه صورة 
النقابة وذلك لتحقيق مصالح 
ش���خصية، الفتا الى اإلجناز 
األخير للنقاب���ة واملتمثل في 
إدارة شركة اخلدمات  موافقة 
على يوم راحة ملوظفي الشركة، 

وان هناك من صرح للصحف من خارج النقابة، 
مشيدا بهذا اإلجناز رغم انه غير ذي صفة.

وأوضح ان نقابة العاملن في اخلدمات النفطية 
هي اجلهة الوحيدة املخولة باحلديث عن املطالب 
العمالية، وان أعضاءها فقط هم الوحيدون الذين 

ميلكون حق احلديث بلسان عمال الشركة.
وأش���ار الى ان ما يحدث من تصريحات من 
قبل البعض يأتي ألغراض شخصية، ألننا في 

فترة انتخابات.
وتطرق الى العرس الدميوقراطي الذي يحن 
موعده األربعاء املقبل، حي���ث يتم التصويت 

الختيار أعضاء مجلس إدارة 
نقابة اخلدمات، وقال نتمنى 
ان يخت���ار املوظفون األصلح 
ألن يوم األربع���اء املقبل من 
حق املوظف ان يختار ويبقى 
عامن ليس له حق االختيار، وال 
يلوم سوى نفسه اذا لم يحسن 
اختيار من ميثل���ه، الفتا الى 
أهمية ضبط النفس والتعامل 
بدميوقراطية واالستماع للرأي 
اآلخر دون تشنجات، متمنيا 
الدميوقراطي  العرس  ان مير 
بخير وسالم، وأن يتم احترام 

نتائجه..
وأكد انه لن يخوض انتخابات النقابة هذه 
املرة، وانه سعيد مبا حققته النقابة من إجنازات 
ومكتسبات عمالية أثناء فترة مجلسها احلالي 

التي أوشكت على االنتهاء.
ومتنى ان تفرز صناديق االقتراع مجلس ادارة 
قويا يس���تطيع تكملة مسيرة املجلس السابق 
ويستطيع اجناز املزيد من املكتسبات العمالية، 
ويكون ق���ادرا على إيصال صوت العاملن الى 
املسؤولن بش���ركة اخلدمات، الفتا الى أهمية 
التعاون بن الش���ركة والنقابة لتحقيق جميع 

املطالب العمالية.

غالي العتيبي

قائمة التطوير تخوض انتخابات »الخدمات النفطية« 
مطالبة بحقوق العمالة وتسكين الدرجات

الواس���طة واحملس���وبية ف���ي 
التوظيف والترقيات ووضع نظام 
عادل ومنصف للترقيات، وصرف 
القوة الشاطئية واألمن  بدالت 
الصناع���ي واألث���ر وأي بدالت 
أخرى معطلة لباقي املوظفن، 
الراتب  الزيادة عل���ى  وصرف 
للدفعتن التاس���عة والعاشرة 
أسوة بالدفعات السابقة، وتغيير 
لوائح صرف املكافأة التشجيعية 
وفق نظم واضحة تضمن حصول 
املتميزي���ن عليها، وصرف 150 
دينارا بدل إيجار أسوة مبوظفي 
احلكوم���ة، وتعدي���ل اجراءات 
التظلم على التقييم الس���نوي 
والشكاوى اإلدارية، انشاء خدمة 
هاتفية وآلية متكن املوظف من 
احلصول على جميع املعلومات 
املتعلق���ة بالرواتب واالجازات 
والشهادات املطلوبة، وتوفير ناد 
خاص ملوظفي الشركة، وتوفير 
استراحات لرجال األمن اجلوالن، 
وشمول والدي املوظف بالتأمن 
الصحي له، عالج اخللل وااللتزام 
مبعايير الصحة والسالمة املهنية، 
صرف مالبس كاملة للموظفن 
وتزويدهم بجميع املعدات الالزمة 
للحفاظ على سالمتهم في حالة 

الطوارئ.

إجناز معامالت املوظفن بيسر 
دون تعقيدات.

ودعا اخلنن اإلدارة الى العمل 
على إعادة هيبة موظفي األمن 
واإلطفاء العامل���ن في القطاع 
النفطي، بإعطائه���م مزيدا من 
الصالحيات، مبا يتناس���ب مع 
الوظيفي في مواجهة  وضعهم 
اخلط���ر، ومب���ا يتناس���ب مع 
التحديات التي يواجهها العالم، 
مش���ددا على ضرورة حتصن 
عامل األمن باألسلحة املناسبة، 
حيث انه مناط به تأمن املنشآت 
النفطي���ة من األي���ادي العابثة 

واإلرهاب.
واوض���ح ان مطالب قائمة 
التطوير تتضمن انضمام النقابة 
الى احتاد عمال البترول واالحتاد 
العام لعمال الكويت، اعادة تقييم 
الوظائف لألم���ن واإلطفاء من 
الدرجات  جديد وإعادة تسكن 
مب���ا يضم���ن إنص���اف جميع 
العاملن، اضافة الى اس���تكمال 
الهيكل االداري للشركات وتعين 
منسقن في كل الشركات النفطية 
مع سرعة انش���اء مقر رئيسي 
الى جانب توظيف  للش���ركة، 
دفعات جديدة لألمن واإلطفاء 
لس���د النواقص، والقضاء على 

الذين يح���وزون ثقة اجلمعية 
العمومية، وينجحون كمجلس 
ادارة جديد، مبا يخدم مصلحة 
الشركة بصفة عامة والعاملن 

بها بصفة خاصة.
وأشار الى ان خوض القائمة 
االنتخاب���ات جاء بس���بب عدم 
تعاون ادارة الشركة مع مجالس 
إدارات النقابة خالل الس���نوات 
العمالية،  املاضية عن املطالب 
وعدم وقوف اإلدارة بجدية مع 
القضاي���ا العمالية، كما انها لم 
تساهم في رفع الظلم عن الكثير 
من العمال الذين تقدموا بشكاوى 
إليها، مش���يرا الى ما حدث مع 
قسمي األمن الصناعي والقوى 
الشاطئية، حيث وعدتهم إدارة 
الشركة شفهيا بعالوة 200 دينار 
بدل خطر قبل تس���لمهم العمل 
لكن لم تنفذ اإلدارة وعدها، وجلأ 
العمال للنقابة لكنها لم جتد لهم 
حال منصفا ولم تتدخل لضمان 
حقوقهم، وكان موقفها سلبيا، 
ودليال دامغا على تقاعس اإلدارة 

مع النقابة.
واستعرض اخلنن أوضاع 
العم���ال قائال: يفتق���د موظفو 
الش���ركة التحفيز والتشجيع، 
مطالب���ا مبكافآت تش���جيعية 

أعل���ن منس���ق ع���ام قائمة 
التطوير التي تخوض انتخابات 
نقابة العاملن في شركة اخلدمات 
النفطية OSSC سعد اخلنن ان 
ش���عار القائمة ه���و التطوير، 
ألننا غير راض���ن عن الوضع 
احلال���ي للعاملن في ش���ركة 
اخلدمات النفطية، وأضاف انه 
من املفترض ان تقدم الش���ركة 
أفضل اخلدمات ملوظفيها، وان 
تكون ش���ركة اخلدمات رائدة 
في مج���ال القطاع النفطي، وال 
تكون في ذيل قائمة الشركات 

النفطية.
التطوير  وأك���د ان قائم���ة 
تطالب بجميع احلقوق العمالية 
الى تصحيح  املهدرة، وتسعى 
املسار وتعديل االعوجاج، ورفع 
املعاناة عن جميع موظفي الشركة 
بتحقيق املساواة والعدل لهم، كما 
تطالب بتسكن الدرجات أسوة 

بالشركات النفطية االخرى.
انه يجب  وأضاف اخلن���ن 
وضع تسلسل وظيفي واضح 
للترقيات، م���ا يجنب العاملن 
اجلم���ود الوظيف���ي، مطالب���ا 
إدارة الش���ركة مب���د يد العون 
وفتح صفحة جديدة للتعاون 
البناء الراق���ي ألعضاء النقابة 

باب االشتراك فيه مفتوح للمواطنين والمقيمين

إغالق باب التسجيل في سباق الكويت 
لقوارب »النزهة« في »البحري« اليوم

الشمري يدعو عناصر 
الفساد الطائفي إلى التوبة

»اتحاد البترول« يستضيف 
مؤتمر المرأة العاملة باالتحاد العربي

تغل���ق اللجن���ة البحري���ة 
في الن���ادي البحري الرياضي 
الكويت���ي مس���اء الي���وم باب 
الكويت  االشتراك في س���باق 
لقوارب »النزهة« بجولته االولى 
والذي سيقام السبت املقبل حتت 
رعاية امريكانا في اطار انشطة 
واحتفاالت النادي بالعيد الوطني 

وذكرى يوم التحرير.
وجدد رئيس اللجنة البحرية 
عبدالق���ادر النج���ار الدع���وة 
النزهة من  الصحاب ق���وارب 
املواطنن واملقيمن لالشتراك 
في السباق الذي يعتبر االول من 

نوعه على مستوى السباقات البحرية في النادي وهو مخصص 
للق���ارب )الطراد( اح���ادي البدن الذي ال يقل طول���ه عن 21 قدما 
ومزود مبح���رك واحد فقط ال تزيد قوته عن 250 حصانا ويكون 
مخصصا للنزهة فقط وليس للصيد على اال يقل عمر اي متسابق 

عن 18 عاما.
وذكر النجار ان خط السباق سيكون في املنطقة البحرية املقابلة 
ملطع���م فرايدايز وكنتاكي في الواجه���ة البحرية وان موعد جتمع 
القوارب للفحص يوم السباق سيكون من الساعة 9 حتى 11 صباحا 
فيما س���تقام التجارب احلرة على خط سير السباق من الساعة 12 
حتى 12:30 على ان يبدأ جتمع القوارب عند نقطة البداية الس���اعة 

2:30 ظهرا فيما ستكون الساعة 3 عصرا موعدا لبدء السباق.

النبي ژ »التزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على احلق ال يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر اهلل 

وهم كذلك«.
واختتم الشمري تصريحه 
ناصحا أولئ���ك الطائفين بأن 
الى رشدهم ويأخذوا  يرجعوا 
بكالم اهلل تعالى ويهتدوا بهدي 

النبي ژ وأصحابه.

قال الناشط السياسي خليل 
الش���مري ان بيان مركز وذكر 
الذي نشر في الصحف ويحتوي 
على البراءة من بعض العقائد 
الفاس���دة واإلقرار بأمور احلق 
ه���و مطلب ربان���ي حيث قال 
تعالى )قل هذه س���بيلي أدعو 
إل���ى اهلل على بصيرة أنا ومن 
اتبعني وس���بحان اهلل وما أنا 
من املشركن( وهدي النبي ژ 
حيث قال في وصيته »عليكم 
بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 
املهدين من بعدي متسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم 
ومحدثات األمور، فإن كل محدثة 

بدعة وكل بدعة ضاللة«.
واس���تطرد: اال ان دع���اة 
ابتعد املسلمون  التطرف كلما 
عن املعتقدات الفاس���دة أخذوا 
الش���تائم  يزب���دون ويكيلون 
والسباب لدعاة احلق والتنوير، 
اال يعلمون ان احلق هو الدائم 
الى ي���وم القيامة؟! وهذا لقول 

صرح رئيس احتاد عم���ال البترول وصناعة البتروكيماويات 
جاسم الناصر بان احتادنا سيستضيف للمرة االولى منذ تأسيسه 
انشطة املؤمتر واالجتماع الدوري للجنة املرأة العاملة في االحتاد 
العربي لعمال النفط واملناجم والكيماويات وذلك خالل الفترة من 
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وقال الناصر ان هذه االس���تضافة أتت لتعزيز مكانة احتادنا 
وس���ط نظرائه من احتادات الدول االعضاء ف���ي االحتاد العربي 
وتعزيزا لدور املرأة العربية العاملة في القطاع النفطي التي اثبتت 
انه���ا قادرة على مواجهة العقبات وخوض غمار التحديات، حيث 
ستتم مناقشة جدول اعمال االنشطة لتتضمن اهم القضايا العمالية 

اخلاصة بالقوانن واللوائح التي تهم العامالت.

عبدالقادر النجار

خليل الشمري

حتم���س العاملن عل���ى األداء 
املتميز.

وشدد على ضرورة تعديل 
أوضاع حملة الشهادات اجلامعية 
والدبلوم، الفتا الى أهمية تشجيع 
املوظفن على استكمال الدراسة 
وزي���ادة عدد مقاع���د البعثات 

الدراسية على نفقة الشركة.
وأكد ان قائمة التطوير تنوي 
تأسيس جلنة خاصة بشؤون 
املرأة العاملة، كما ستقوم في حال 
فوزها في االنتخابات باملطالبة 
بإنصاف املرأة العاملة بالشركة، 
كما ستطالب القائمة بعدم تكرار 
األخطاء املالية واإلدارية، وأن يتم 

سعد اخلنني


