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العتيبي الستثناء القطاع النفطي 

ومنشآته ومرافقه من قانون الخصخصة

البلهان: قانون القطاع النفطي يحكم
 العاملين الكويتيين فيه ال القانون األهلي

فجر مفاجأة من العيار الثقيل 

امتيازاتهم اس����وة بالعاملني 
في الشركات النفطية التابعة 
ملؤسس����ة البترول الكويتية، 
حي����ث إن القط����اع النفط����ي 
للكويتيني وإن لهم احلق بجميع 
امتيازات قانون العمل النفطي 
وإن تغييب هذه احلقائب من 
قبل املس����ؤولني بالش����ركات 
النفطية اخلاصة سيعرضهم 

للمساءلة القانونية.
البلهان مؤسس����ة  وطالب 
البت����رول الكويتي����ة ووزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
بض����رورة تطبيق ما جاء من 
القطاع  القانون في  نصوص 
النفطي على املوظفني الكويتيني 
العاملني بالشركات اخلاصة 
الذي  وإال فس����نلجأ للقضاء 
سيفصل ويقر بأحقيتنا بهذا 
األمر، وسنوقع تلك الشركات 
في حرج كبير ونكشف تالعبها 

بأرزاق املواطنني.

القوانني املعمول بها، وكذلك 
املختصون في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل كما متت 
مخاطبتها بتاريخ 2010/2/17 
وصدرت قرارات من قبل اللجنة 
العامل  القانوني����ة بأحقي����ة 
الكويتي ف����ي القطاع النفطي 
اخلاص بتطبيق قوانني العمل 
في قطاع األعمال النفطية رقم 
)28( لسنة 1969، وليس ما يتم 
التعامل به من قبل الشركات 
اخلاصة بأنهم يتبعون القطاع 
األهلي، حيث ان قانون القطاع 
األهلي املعمول به في القطاع 
النفطي اقتصر على الوافدين 

وليس الكويتيني.
وأك����د البله����ان أن ه����ذه 
االمتيازات املمنوحة من قبل 
قانون القط����اع النفطي التي 
تابعته����ا النقابة تعطي األمل 
للعاملني ف����ي القطاع النفطي 
اخل����اص ليحصل����وا عل����ى 

املمثلة  الكويتي����ة  البت����رول 
بالعض����و املنت����دب للتدريب 
الوظيفي الشيخة  والتطوير 
ش��ذى الصباح والتي أحالت 
املوضوع للجنة العليا وتبعتها 
ع����دة اجتماعات م����ع اللجنة 
الدائم����ة التابعة للمؤسس����ة 
ملتابع����ة املوض����وع وتعديل 
عق����ود املوظف����ني مبوج����ب 

فّجر رئيس نقابة العاملني 
بالقطاع النفطي اخلاص أنور 
البله����ان مفاجأة م����ن العيار 
الثقيل تتضمن أحقية العاملني 
الكويتيني في القطاع النفطي 
بتطبيق لوائح وقوانني العمل 
اخلاصة بالقطاع النفطي وليس 
القطاع  ف����ي  العمل  قوان����ني 

األهلي.
وقال إن نص قانون العمل 
النفطي في املادة األولى لقانون 
العمل النفطي رقم )28( 1969م 
حدد  شمول العاملني الكويتيني 
في الشركات النفطية التابعة 
الكويتية  البترول  ملؤسس����ة 
واملقاولني املوقعني عقودا مع 
تلك الش����ركات باإلضافة إلى 
العامل����ني مع املقاولني بعقود 

الباطن.
النقاب����ة من����ذ  أن  وب����ني 
تاري����خ 2009/10/18 خاطبت 
اجلهات املختصة مبؤسس����ة 

صرح رئيس نقابة عمال ش���ركة صناعة 
الكيماوي���ات البترولية جاس���م العتيبي بأن 
موافقة بعض اعضاء اللجنة املالية على قانون 
اخلصخصة فيه خلل كبير حيث يشمل انتاج 
النفط والغاز، متناسني بذلك اصوات العمال 
والنقابات وبعض اعضاء مجلس األمة باقرار 
التعديالت املطلوبة حيث اخذ التعديل اجتاها 
آخر يقسم ويجزئ القطاع النفطي الى اجزاء، 
ويفق���ده قيمته احلقيقية التي تش���تمل على 

املصادر املتنوعة في الدخل.
واستغرب العتيبي من تعديالت وموافقة 
اللجن���ة بالرغم م���ن ان تصريحات احلكومة 
وبعض النواب ال متانع في اس���تثناء القطاع 
النفطي ومرافقه من قانون اخلصخصة، مستنكرا 

استماتة البعض وانسياقهم وراء املصالح الشخصية وبيعهم 
لهذا القطاع احليوي.

وقال العتيبي لقد مت ادخال عبارات تستبيح ثرواتنا النفطية 
لتمري���ر هذا التعديل املرفوض متهي���دا إلقرار القانون، معلنا 
رفضه للتعديل الذي لم ينصف القطاع النفطي والعاملني فيه 

ولم يلب مصالح العمال واملواطنني ومستقبل 
األجيال القادمة، التي س���تقرأ بكتب التاريخ 

املستقبلية انه كان عندنا قطاع نفطي.
وأكد ان مطلبنا واضح كوضوح الشمس وال 
يحتمل اي تفسيرات او تأويالت وهو استثناء 
القطاع النفطي ومنشآته ومرافقه من قانون 
اخلصخصة، وس���نواجه ذلك بش���تى السبل 
وجميع اخليارات مفتوحة امامنا مبا في ذلك 
االضراب الذي نعتبره آخر العالج لهذا املوضوع، 
محملني اللجنة املالية نتائج ذلك الوضع اخلطير 
الذي زجونا في���ه دفاعا عن اخواننا العاملني 

في القطاع النفطي ومقدرات بلدنا.
وفي اخلتام قال رئيس نقابة عمال شركة 
صناعة الكيماويات البترولية جاسم العتيبي 
نتوجه لعمالنا بالشكر اجلزيل على وقفتهم الشجاعة واملؤيدة 
لتح���ركات نقابتهم الهادفة الى حفظ قطاعنا النفطي من عبث 
وهيمنة املتنفذين على مواردنا وثروات بلدنا، ونحن على يقني 
مبقدرة عمالنا والتفافهم حول نقابتهم في دفاعها املس���تميت 

عن حقوق ومكتسبات عمالها.

جاسم العتيبي

عادل احلجب

أنور البلهان

العسكر: انفجار روتاوي »الخفجي« وإصابة العامل 
كفيالن بإقرار قانون األعمال الشاقة والضارة والخطرة

نقابة »نفط الخليج« طالبت بلجنة تحقيق فورية تكون طرفًا فيها

وقع انفجار في أحد اخلزانات الرئيسية في 
محطة الروتاوي بعمليات اخلفجي املش���تركة 
الساعة السادسة صباح االثنني املاضي أدى الى 
إصابة احد العمال الكويتيني محمد حمد بادي 
الهاجري وحالته بالغة اخلطورة، وقد نقل على 
أثرها الى مستشفى سعد مبدينة اخلبر السعودية. 
وإزاء هذا احلادث األليم صرح رئيس نقابة نفط 
اخلليج فالح العس���كر بأن النقابة تلقت خبر 
االنفجار ببالغ احلزن والتأثر، وهي تتابع حالة 
الزميل احلرجة وتطالب إدارة الشركة بعقد جلنة 
حتقيق فورية تكون النقابة طرفا فيها للوقوف 
على أسباب االنفجار وللتحقق من مدى اتباع 
اجراءات الس���المة ومتابعة أعمال الصيانة في 

هذا املرفق الذي انتهى عمره الزمني.
وانتقد العسكر ادارة الشركة الكويتية لنفط اخلليج التي متاطل 
منذ 7 أعوام في ترشيح الوظائف ذات الطبيعة الشاقة والضارة 
واخلطرة بالرغم م���ن احلوادث املتكررة واخلطرة التي تقع في 
مرافق العمليات املش���تركة سواء البحرية او البرية، معتبرا ان 
العمل بصفة عامة في منطقة العمليات التي تبعد عن العاصمة 
الكويت اكثر من 150 كيلومترا عمل شاق وخطر لكونه يقع خارج 

حدود الدولة وال تصل إليه املواصالت العادية.
وتساءل: هل قامت إدارة الشركة بزيارة الى محطات جتميع 
البترول البحرية في اخلفج���ي لكي تتعرف على ظروف العمل 
فيها ومدى حتقق اشتراطات السالمة والوقوف على خطورتها 
ومشقتها، والتي تبعد اكثر من 70 ميال بحريا عن الشاطئ؟ وهل 
رافق���ت اإلدارة عمالها في رحلة عمل عبر البوتات البحرية لكي 
تقيس درجة اخلطورة واملشقة عبر هذه الرحالت اليومية احملفوفة 
باملخاطر حال تغير الظروف اجلوية؟ وهل حاولت اإلدارة املكوث 
ولو ليوم واحد في إحدى محطات التجميع التي يقبع فيها العمال 
الكويتيون مع أش���قائهم الس���عوديني والوافدين 6 أيام متصلة 

لتتعرف على مدى الضغوطات النفسية واملخاطر 
اجلسدية واملشاق التي يتعرضون لها؟ وهل التقت 
اإلدارة بعمالها وسألتهم عن أحوالهم وظروف 

عملهم واملصاعب التي يتعرضون لها؟
وتابع التساؤالت: هل قامت الشركة بتقييم 
هذه األعمال إن كانت شاقة او ضارة او خطرة؟ 
أليست كل هذه األعمال مناطة بإدارة الشركة؟ أال 
يستحق أبناء الكويت من املسؤولني عن إدارة 
الش���ركة ان توفر لهم س���بل الراحة والسالمة 
واألمن؟ أليس العدل واملساواة من دعامات املجتمع 
الكويتي واملس���اواة بني العمال حق أصيل لهم 

تقرره القوانني واألنظمة العمالية؟
وقال العسكر: إلى متى وإدارة الشركة متاطل 
في إعمال قانون األعمال الشاقة والضارة واخلطرة 
وتطبيقه على عمالها الكويتيني باخلفجي؟ أليس���ت مسؤولية 
إدارة الشركة ان تبادر في حفظ وصيانة أرواح ابنائها وجتنيبهم 
األخطار واملشاق واملصاعب وان جتزل لهم العطاء وفق القانون 
نتيج���ة لهذه الظروف؟ ألم تعتبر الش���ركة من كثرة اإلصابات 

والوفيات التي يتعرض لها عمالها في منطقة العمليات؟
وطالب العسكر إدارة الشركة ممثلة في رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب باإلسراع في إرس���ال املوظف املصاب للعالج 
باخلارج الحت���واء حالته الصحية املتده���ورة نتيجة إلصابته 

اخلطيرة.
واختتم العس���كر تصريحه مبطالبة وزير النفط بالنظر الى 
أحوال أبنائه باخلفج���ي وتطبيق القانون فيما يتعلق باألعمال 
الضارة واخلطرة والشاقة أس���وة بجميع عمال القطاع النفطي 
وان يكون حادث انفجار الروتاوي وقفة تأمل ملن بيده أمر أبناء 
الكويت في منطقة العمليات باخلفجي، متضرعا الى اهلل القدير 
ان يلطف بزميلهم وان مين عليه بالشفاء العاجل وان يرزق أهله 

الصبر واالحتساب.

فالح العسكر

حنان عبدالمعبود
اختتم���ت وزارة الصحة 
الوطني���ة للتطعيم  احلملة 
الواقي من احلصبة واحلصبة 
األملانية والنكاف التي استمرت 
من 18 وحتى 29 أبريل املاضي 
واستهدفت تطعيم األطفال 
الذين تت���راوح أعمارهم بني 

سنة واحدة و7 سنوات.
وصرح وكيل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د. يوسف النصف بأن مراكز 
البال���غ عددها 59  التطعيم 
مرك���زا اس���تقبلت 267335 
طفال طوال أيام احلملة وقد 

مت تطعيم 85913 طفال منهم )بنس���بة %35.2 
من املترددي���ن( حيث تبني بعد فحص بيانات 
التطعيم املدونة على ش���هادات امليالد أن تلك 
املجموعة قد تلقت من قبل جرعة واحدة فقط من 
الطعم الثالثي MMR ولم تتلق جرعتي التطعيم 
املقررتني لها حسب جدول تطعيم األطفال، بينما 
كانت نسبة األطفال مستكملي جرعتي التطعيم 
املقررتني حسب جدول تطعيم األطفال %65.2 

من املترددين على مراكز التطعيم.
واستطرد د. النصف بأن احلملة شهدت تفاعال 
كبيرا من جانب املواطنني واملقيمني حيث بلغت 
نسبة االستجابة واحلضور ملراكز التطعيم خالل 
أيام احلملة 73% من الفئة املستهدفة والذين يقدر 
عددهم بحوالي 366419 طفال )حسب إحصائيات 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية( وقد تراوحت 

نسبة االستجابة للحضور 
ملراك���ز التطعيم بني %65.2 
مبحافظ���ة حول���ي و%85.5 

مبحافظة اجلهراء.
الوكيل املساعد  واختتم 
لش���ؤون الصح���ة العام���ة 
تصريحه باإلش���ادة بوعي 
وجتاوب املواطنني واملقيمني 
مع احلمل���ة وحرصهم على 

املبادرة بتطعيم أطفالهم.
وكان���ت وزارة الصحة 
نظم���ت احلمل���ة الوطنية 
الشاملة للتطعيم الواقي من 
احلصبة واحلصبة األملانية 
والنكاف متاشيا مع توصيات 
منظمة الصحة العاملية WHO لتنظيم حمالت 
وطنية شاملة للتطعيم سعيا لتحقيق هدف 
التخلص من مرض احلصبة بحلول عام 2015 
ومت تنظيم احلملة من خالل تشكيل جلنة عليا 
وجلنة تنفيذية وجلنة إعالمية حيث عكفت 
تلك اللجان عل���ى التخطيط وتنفيذ احلملة 
وتنظيم حملة إعالمية شاملة للتوعية بأهداف 
احلملة بوس���ائل اإلعالم املرئية واملسموعة 
الكيوميديا  إلى جانب اس���تخدام  واملقروءة 
ورسائل الهاتف النقال لبث رسائل التوعية 
وتوجيه املواطنني واملقيمني ملراكز التطعيم 

ومواعيد العمل بها. 
ش���ارك في احلملة 95 طبيبا و217 ممرضة 
و186 مفتشا صحيا و63 إداريا من العاملني بقطاع 

الصحة العامة وبجميع املناطق الصحية.

تكرمي األميرة سميرة الفيصل

)متين غوزال(الشيخة أوراد اجلابر ود.موضي احلمود واألميرة سميرة الفيصل د.هالل الساير متحدثا

الساير: تطوير البنية األساسية للصحة النفسية 
وتحديث بروتوكوالت العمل لتتفق مع المستجدات 

حنان عبدالمعبود
كش����ف وزير الصحة د.هالل 
الس����اير ع����ن أن برنام����ج عمل 
وزارة الصحة للس����نوات القادمة 
يتضمن االهتم����ام بدعم وتطوير 
البنية األساسية للصحة النفسية 
والطب النفس����ي وإعداد وتأهيل 
الكوادر الطبية الوطنية والهيئة 
التمريضي����ة واالختصاصي����ني 
النفسيني واالجتماعيني، الى جانب 
تطوير وحتديث مستشفى الطب 
النفسي والتوسع بعيادات الصحة 
النفس����ية بجميع املستش����فيات، 
وحتديث سياسات وبروتوكوالت 
العمل مبا يتفق مع أحدث املستجدات 
العاملية، مبينا أن الوزارة أدركت 
أهمية االستثمار في برامج تعزيز 
الصحة ومن بينها تعزيز الصحة 
النفسية. وأشار الساير خالل افتتاح 
امللتق����ى األول للتعريف مبرض 
الفصام صباح أمس والذي تنظمه 
اللجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونس����كو( 
بالتع����اون بني وزارت����ي التربية 
والصحة واجلمعية الس����عودية 
للفصام، وبدعم من الشيخة أوراد 
اجلابر، الى أن اهتمام وزارة الصحة 
ببرامج الصحة النفسية يأتي مواكبا 
لتوصيات منظمة الصحة العاملية 
في هذا الشأن، ونظرا ملا ترتب على 
أمناط احلياة احلديثة والسلوكيات 
املرتبطة بها من ضغوط نفس����ية 
واجتماعية على مختلف شرائح 
وفئات املجتم����ع، وبصفة خاصة 
شريحة الشباب، معتبرا أن هذه 
الضغوط تتطلب التكاتف من أجل 
التخفيف من وطأتها وآثارها على 
الصحة، ومواصلة االستثمار املتزايد 
العائد لتعزيز الصحة بوجه عام 

والصحة النفسية بوجه خاص.
وبني أن التط����ورات املتالحقة 
بوس����ائل التش����خيص والعالج 
والتأهيل لألمراض النفسية ومن 
بينها مرض الفصام أدت الى الكشف 
عن العديد من العوامل ذات العالقة 
بحدوثها، وفتح أبواب األمل بالشفاء 
للمرضى، الى جانب توعية املجتمع 
بأهمية قيامه بواجباته ومسؤولياته 
لتقدمي الدعم االجتماعي والنفسي 
للمرضى وأسرهم، جنبا الى جنب 
مع تطوير وحتديث االستراتيجيات 
الوقائي����ة والعالجية والتأهيلية 
لألم����راض النفس����ية، والتوعية 

الصحي����ة املبنية عل����ى احلقائق 
واألدلة والبراهني بأهمية تعزيز 
الصحة النفسية، مشددا على أهمية 
املسؤولية املشتركة عن الصحة 
ما يعني على التصدي للضغوط 
االجتماعية والعوامل املختلفة ذات 
العالقة بالفصام وغيره من األمراض 

النفسية.

عالج األمراض النفسية

ومن جهتها أكدت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود أن عالج األمراض النفسية 
ال يكون بإخفائها أو محاولة التكتم 
عليها، بل بوضعها على الطاولة 
والتدخ����ل ف����ي الوقت املناس����ب 
لعالجها، الفتة ال����ى أن املصابني 
باألمراض النفسية يحتاجون الى 
عناية خاصة، خصوصا في مرحلة 
الدراسة، ما يتطلب من التربويني 
التعرف على كيفية توصيل املعلومة 
لهم وع����دم حرمانهم من التعليم 

بالتعاون مع وزارة الصحة.

ولفتت في تصريح للصحافيني 
ال����ى أن دم����ج ذوي االحتياجات 
اخلاصة في مدارس التعليم العام 
يتطلب وجود فرق خاصة قادرة 
على اكتش����اف األمراض النفسية 
التي قد تعاني منها تلك الفئة، كون 
بعض هذه األمراض ليست ظاهرة، 
الى جانب ابتكار أس����اليب فعالة 

اليصال املعلومات لهم.

جمعيات الفصام

وبدورها أعربت رئيسة مجلس 
ادارة جمعية أسر التوحد اخليرية 
ورئيس����ة مجلس ادارة اجلمعية 
السعودية للفصام األميرة سميرة 
الفيصل آل سعود عن أملها في أن 
يكون امللتقى دافعا قويا النش����اء 
جمعي����ات للفصام ف����ي اخلليج 
العربي تكون مس����تقلة أو حتت 
مظلة بعض اجلمعيات التي سبق 
التأس����يس، مبينة أن مملكة  لها 
البحرين ستستضيف هذا امللتقى 
بعد أربع����ة أيام، ليعم نفعه على 

مرضى الفص����ام، وليثمر رابطة 
خليجية تعنى بهذا املرض.

ولفتت ال����ى أن مرض الفصام 
متفش بني األبناء بشكل الفت للنظر، 
اذ أصبح معدل االصابة بالفصام 
يزداد يوم����ا بعد يوم وبنس����بة 
)مص����اب من كل مائة ش����خص( 
مما يحتم عل����ى اجلميع التكاتف 
والتعاون والس����عي اليجاد أمثل 
احللول للعالج والطرق السليمة 
في التعامل م����ع مرضى الفصام 
الذين هم جزء ال يتجزأ من نسيج 
املجتمع الذي دعا الدين اإلسالمي 
احلنيف ملراعاته واحلفاظ عليه. 
ودعت األميرة سميرة أمانة مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية الى 
الرائع من  احتضان هذا االلتفاف 
أبناء اخللي����ج، للعمل على ايجاد 
قنوات للتعاون وتبادل اخلبرات بني 
املختصني وأولياء األمور وأصحاب 
الشأن ليكون امللتقى بداية الطريق 
الصحي����ح ألعمال رائ����دة في هذا 

املجال.

وفد صحي زار مستشفى 
سنغافورة العام لالطالع
 على الخدمات الصحية

سنغافورة � كونا: قام الوفد الكويتي 
املش���ارك في مؤمتر خدمات احلكومة 
االلكترونية امس بزيارة مستش���فى 
سنغافورة العام لالطالع على اخلدمات 
الصحية املقدمة والتكنولوجيا احلديثة 

املستخدمة.
وقال مدير املكتب الفني لوزير الصحة 
د.راشد العميري ان سنغافورة تتميز 
باالطب���اء املهنيني واملؤهلني فضال عن 
استخدامهم لالجهزة الطبية املتطورة.
واوضح العميري ان وزارة الصحة 
تس���عى الى تطوير وحتس���ني جودة 
اخلدمات الصحية في الكويت من خالل 
االستفادة من اخلبرات العاملية وتطوير 
االنظمة الصحية وتبادل زيارة الوفود 
لفترات زمنية لالستفادة من اخلبرات 

العاملية.
وذكر ان مستشفى سنغافورة يعتبر 
اكبر مستشفى حكومي في سنغافورة 
حيث يوجد به 1500 سرير و22 غرفة 
عناي���ة مركزة ويعمل به اكثر من 600 
طبيب مشيدا في الوقت ذاته باملستوى 
املتق���دم للمستش���فى والتكنولوجيا 
التشغيل  املتقدمة املعتمدة في عملية 

واالدارة.
واضاف ان مشاركة وزارة الصحة 
جاءت بهدف االس���تفادة من اخلبرات 
الس���نغافورية ف���ي مج���ال اخلدمات 
االلكترونية السيما في املجال الصحي، 
مش���يرا الى ان الوزارة تسعى خللق 
منظومة وشبكة الكترونية لربط مرافق 
وزارة الصحة من مستشفيات ومراكز 

صحية باإلدارات االخرى ذات الصلة.

الحمود: دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام يتطلب 
وجود فرق قادرة على اكتشاف األمراض النفسية التي قد تعاني منها تلك الفئة

افتتاح الملتقى األول للتعريف بمرض الفصام 

د.يوسف النصف

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير ان الوزارة 
تدرس ف���ي الوقت احلالي تطبي���ق الدوام 
بإدارة املستش���فيات على فترتني صباحية 
ومسائية، على ان يكون بالتناوب فيما بني 
مدير املستشفى ونائبه. مبينا ان هذا التوجه 
جاء نتيجة أن أكثر املشاكل التي حتدث في 
املستشفيات تكون في الفترة املسائية، ومشيرا 
إلى ان العمل سيكون بطاقم كامل من إدارة 

وسكرتارية وانه سيتم صرف مكافآت لهم.
وأضاف عقب انتهائه من اجتماعه مع مديري 
املناطق واملستشفيات ورؤساء األقسام »ان هذا 
القرار س���يدعم النظام في املستشفيات ويتم 
من خالله حل جميع املشاكل في أسرع وقت«، 
الفت���ا إلى أن من أهم املش���اكل تنظيم عملية 
الزيارة للمستش���فيات واملراجعني وأن ترك 
املشاكل املسائية يجعلها تتضخم وتكبر دون 

إيجاد احللول.

»الصحة« تدرس تطبيق الدوام على فترتين في إدارة المستشفيات

النصف: 267335 طفاًل راجعوا 
59 مركزًا للتطعيم من الحصبة

الصحة اختتمت حملتها الوطنية

الحجب: متضامنون مع إجراءات اتحاد العمال 
في إقرار المميزات المالية والوظيفية

استنكر رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة العاملني 
بوزارة النفط عادل احلجب جتاهل احلكومة التام ألوضاع 
العاملني في وزارة النفط وعدم شمولهم بالزيادات املقدمة 
من ديوان اخلدمة املدنية او عدم اكتراث بعض قياديي 
الوزارة مبعاناة وهم���وم املوظفني مع ان الوزارة هي 
املسؤول األول عن الثروة النفطية وال يتم التعامل معها 
على هذا األساس وال تتم مساواتهم باخوانهم العاملني 

مبؤسس���ة البترول الكويتية مع انهم يقومون بنفس 
املهام واألعمال دون اي مميزات. وطالب احلجب الوزير 
وقياديي الوزارة بضرورة االلتفات الى اوضاع العاملني 
بالوزارة ومساواتهم بالعاملني بالقطاع النفطي. واختتم 
باالشارة الى ان النقابة وموظفي الوزارة متضامنون مع 
اي اجراءات يتخذها احتاد العمال في سبيل اقرار املميزات 

املالية والوظيفية للعاملني في وزارة النفط.


