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محمد الهمالن

شعار املؤمتر

الهمالن: سنلجأ للتصعيد إذا لم تحقق دراسة زيادة 
رواتب العاملين بالقطاع النفطي العدل والمساواة

المجالد: تعديل سلم الدرجات بـ»نفط الخليج« قريباً

دعا لمشاركة النقابات في وضعها وإبداء المالحظات على الوظائف

بدر املطر

المطر يدعو الحكومة للتحرك بشكل عاجل إلنقاذ 
األوضاع في شركة النقل العام ومنح العمال حقوقهم

أكد أن الشركة انحرفت عن مسارها في الحد من االزدحام المروري

أكد نائب رئي����س مجلس إدارة 
نقابة عمال شركة البترول الوطنية 
الكويتية محم����د الهمالن ان زيادة 
القطاع النفطي يجب ان تتناسب مع 
الوظيفية  حجم املسؤولية واملهام 
العم����ل اخلطرة والش����اقة  وبيئة 
وتتواءم مع قانون القطاع النفطي 
وقانون القطاع االهلي اجلديد ويجب 
عرض الدراس����ة اخلاص����ة بزيادة 
الرواتب من قبل املؤسسة على ممثلي 
العمال قبل إقرارها وذلك ليتسنى 
وضع املالحظات التي حتقق العدالة 
للجمي����ع وهذا حس����ب االتفاقيات 
السابقة. واوضح الهمالن ان التجارب 
الرواتب  السابقة واخلاصة بزيادة 
اثبتت انحيازها  من قبل املؤسسة 
لطبقة كب����ار املوظفني دون غيرهم 
وتفتقر في كثير م����ن األحيان الى 
االسس الواقعية والعملية، وهذا ما 

طالب رئيس الجمعية الكويتية 
للس����المة المرورية ب����در المطر، 
سمو رئيس الوزراء بتدخل عاجل 
إلنقاذ شركة النقل العام الكويتية 
وحصول عمال الشركة على جميع 
حقوقهم المشروعة وعدم االنتقاص 
منها وتصحيح مس����ار الش����ركة 
باعتبارها ناقال رسميا داخل البالد 
الدولة ش����بكتها بنسبة  وتمتلك 
100%، مشددا على ان شركة النقل 
العام هي شريان مهم في أي دولة 

كالماء والكهرباء.
وقال المطر في تصريح صحافي 
ان هناك انخفاضا واضحا في أداء 
»النقل العام« وانحصار خدماتها 
فق����ط ف����ي الخط����وط التجارية، 
مبتعدين ع����ن الخطوط الخدمية 
التي بها كثافات ركابية عالية، ما 
يشجع على الس����يارات الخاصة 
ويزيد من االزدحام المروري في 

والتوصل الى حلول حتد من التسرب 
الوظيفي من القطاع الى مؤسسات 
الدولة والتي اصبحت الرواتب فيها 
متقاربة مع القطاع النفطي، وعلى 
املهندسون  املثال ال احلصر  سبيل 
الفنيون امليداني����ون في العمليات 
والهندس����ة والصيانة واملشاريع، 
باالضافة ال����ى الفنيني العاملني في 
الذين يعملون في  القطاعات  شتى 
بيئة عمل شاقة وخطرة وذلك لرفع 
بعض العالوات السابقة واستحداث 
عالوات جدي����دة تتالءم مع الزيادة 
العامة والكوادر التي اقرت مؤخرا 
للجهات احلكومية ومؤسسات الدولة 
وتتناسب مع قانون القطاع النفطي 
حيث ان هذه الزيادة ستنعكس على 
األداء واالنتاجية للعاملني مبا يحقق 
اخلير للجميع ويؤدي الى االرتقاء 

بالعمل.

وشدد على ان اإلضراب سيؤثر 
بشكل مباشر وسيكون عبئا إضافيا 
على الحركة المرورية في البالد، 
بينما يجب ان تكون الشركة هي 
احد الحلول الرئيسية إلنقاذ البالد 
من االختناقات وانتشار السيارات 
الخاصة. ودعا المطر القطاع الخاص 
الى المزيد من المساهمة في تكثيف 
أعداد الحافالت حرصا على الحركة 
المرورية والنقل العام في البلد، 
حيث أثبتت الش����ركات الخاصة 
انها أجدر من الش����ركة الحكومية 
في إدارة أساطيلها. وأشاد المطر 
بالدور الكبير الذي تقوم به شركتا 
سيتي باص والرابطة في حل األزمة 
المرورية في البالد والتي اتخذت 
إجراءات لتسيير الحركة في البالد 
وتنظيمها وانسيابيتها، ويفترض 
ان النقل العام هو الرافد الرئيسي 

إلنجاح هذه الخطة.

قريبا. وأضاف ان طلب النقابة حلل 
قضية تعديل سلم الدرجات الوظيفية 
للعاملني باخلفجي متت مناقشته مع 
إدارة الشركة نظرا لوجود فوارق 
بني سلم الدرجات في اخلفجي وسلم 
الدرجات في الشركة مما ترتب عليه 
فروق شاسعة بني املوظفني من حيث 
الدرجة ومدة اخلبرة وما يتبع ذلك 
من فروق في العائد املادي. وختم 
الش����ركة  إدارة  تصريح����ه بتفهم 
لهذا املطلب وانه جاء نتيجة وعي 
حقيقي ألحقي����ة هؤالء العمالة في 
هذا التعديل، متمنيا س����رعة إنهاء 
القريب العاجل سعيا  الدراسة في 
ملس����اواة جميع املوظفني بالشركة 
وإرساء مبدأ العدالة الوظيفية مبا 
يشكله هذا التعديل من ميزة أفضل 
للعامل����ني باخلفج����ي وفقا لالئحة 

شؤون العاملني بالشركة.

أش����اد أمني س����ر نقابة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج طالل 
املجالد باجتماع املفاوضات مع إدارة 
الشركة بحضور رئيس احتاد عمال 
البتروكيماويات  البترول وصناعة 
املفاوضات ورئيس  وأعضاء جلنة 

مجلس اإلدارة والعضو املنتدب بدر 
اخلشتي. وصرح املجالد بأنه متت 
مناقشة الكثير من القضايا العالقة 
التي تهم العاملني في الشركة وكان 
منها معادلة سلم الدرجات الوظيفي 
وصرف ميزة السيارات واستحداث 

الب����دالت للعاملني بعمليات  بعض 
اخلفجي املشتركة، وقد أبدت الشركة 
تفهمها لهذه املطالب وموافقتها املبدئية 
وإحالتها للدراسة، مضيفا ان ادارة 
الشركة انتهت من الدراسة النهائية 
لتعديل سلم الدرجات وسترى النور 

ملسناه عند اقرار الزيادة عام 2007، 
حيث تدخلت النقابات واالحتاد في 
تعديل مسار الدراسة لتحقق العدالة 
واملس����اواة للجميع بع����د جتاهلها 
لصغار املوظفني، وان قرار تشكيل 
جلنة الزيادة رقم 2009/18 استثنى 
الدرجات 14 فما دون وهم يشكلون 
اكثر من 75% من العمالة في القطاع 
النفطي، ونؤكد هنا رفضنا لسياسة 
فرض االمر الواقع والتسليم مبا متليه 
علينا نتائج جلنة الدراسة. وحذر 
الهمالن من تداعيات هذه الدراس����ة 
التي ال حتقق العدالة واملساواة في 
حال اقرارها وتخلق جوا من التذمر 
واالحب����اط والتي لن نقف مكتوفي 
االيدي حيالها وسنلجأ الى التصعيد 
إلنصاف تل����ك الفئة املظلومة فمن 
االج����دى ان تش����ارك النقابات في 
التي  الدراس����ة إلبداء املالحظ����ات 

البالد، وكذلك يشجع على خدمات 
النقل غير المشروع »العبري«.

ولفت الى ان شركات النقل العام 
هي عنصر رئيس����ي في الحد من 
استخدام السيارة الخاصة، وعنصر 
أمان للركاب، مشددا على ان شركة 
النقل العام الكويتية انحرفت عن 

المسار الرئيسي إلنشائها.
وأكد المطر ان اإلضراب الذي 
نفذه س����ائقو باصات النقل العام 
سيؤثر سلبا على مستوى المرور 
وسيزيد من االزدحام المروري في 
البالد، موضحا ان س����ائق النقل 
العام هو المصدر الرئيسي لتشغيل 
أساطيل الشركة ويجب منحه جميع 
حقوقه وإعطائه األولوية في منحه 
المزايا التي تؤهله للقيادة اآلمنة، 
وتابع قائال: سائق النقل العام بيده 
أرواح عديدة من الركاب ويستخدم 
ش����بكة الطرق أكثر من 12 ساعة 

تتناسب وطبيعة االعمال والوظائف 
في القطاع ب����دءا بحصر الوظائف 
التخصصية والن����ادرة ومقارنتها 
بنتائج املسح امليداني ملستوى االجور 
واملزايا في السوق احمللي واخلليجي 

متصلة، ما س����يؤثر عليه نفسيا 
في القيادة، ولذلك يجب ان يحصل 
العمال على حقوقهم كاملة وعلى 
المؤسس����ات المعنية ان تتحرك 
لوقف ما يحدث في ش����ركة النقل 

العام من هضم لحقوق العمال.

توافقا م����ع الرغب����ة االميرية 
السامية في التعاون بني القطاعني 
العام واخلاص وتعزيزا لدور القطاع 
اخلاص في خدمة املجتمع واملساهمة 
في تبني وضع آليات حلل بعض 
املشاكل االجتماعية ومعاجلة األمناط 
املعيشية اخلاطئة قامت شركة إيجاز 
الوطنية للتطوير العقاري برعاية 
رئيسية حلملة التوعية ضد السمنة 
»ت����وازن � وقاية وع����الج« حيث 
س����يتم تنظيم عدة انشطة تسلط 
الضوء على تفاقم حاالت السمنة 
وعالقة أس����لوب احلياة باختالف 
أمناطها بهذا املوضوع، حيث سيتم 
طرح هذه املشكلة ومحاولة إيجاد 
احللول من خالل املؤمتر األول الذي 
س����يعقد بتاري����خ 27 و28 أكتوبر 

مجاالت احلياة سواء الصحية او 
االقتصادية او الفكرية. كما سيقام 
معرض متخصص ملدة 4 أيام تشارك 
في����ه العديد من اجله����ات الطبية 
والغذائية والصحية والش����ركات 
التجاري����ة ذات الصلة باملوضوع 
وس����يرافق احلدث ماراثون املشي 
على شارع اخلليج العربي وسيعلن 
عن مسابقة لتخفيف الوزن مدتها 4 
اشهر لتشجيع من يعانون السمنة 
والوزن الزائد على اتخاذ خطوة، 
يكرم بعدها الفائزون ويتسلمون 
جوائز قيمة. س����يتم االعالن عن 
اجلهات الراعية واملش����اركة خالل 
مؤمتر صحافي س����تعقده الشركة 
املنظمة قبل بدء االنشطة بحوالي 

شهر إن شاء اهلل.

2010 ف����ي قاعة س����لوى الصباح 
بحضور استش����اريني واس����اتذة 
واطباء متخصصني باالضافة الى 
مشاركة وزارتي االعالم والتربية 
من خالل ممثل����ني لهما لتوضيح 

الرؤية في هذا املجال والعمل على 
تعزيز مبدأ التعاون املشترك بني 
اجلهات املعنية وذات االهتمام بنشر 
مفهوم احلياة الصحية للمواطنني 
ومل����ا لها م����ن آثار عل����ى مختلف 


