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»نفط الخليج«: تغيير نظام الشفت مطلب عمالي 

طالب أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية 
لنفط الخليج رئيس عمليات الخفجي المشتركة طالل 
المجالد بتلبية مطالب العاملين الكويتيين بقس����م 
االطفاء بالخفجي، والت����ي تتمثل في الموافقة على 
االقتراح بتغيير نظام الشفت، خاصة ان هذا االقتراح 
قد تم تقديمه إلدارة عمليات الخفجي بعد االجتماع 
الودي والموافقة المبدئية على إقراره كذلك المطالبة 
بصرف بدل الخطر أسوة بزمالئهم في عمليات الوفرة 
المشتركة وباقي الشركات النفطية. وأضاف المجالد 
ان اقتراح العاملين بتغيير الشفت بقسم االطفاء قد 
ج����اء بناء على رغبة جميع العاملين، كما انه يمثل 
مزايا لهم ويمنحهم فترة راحة بدال من سفرهم يوميا، 
وال يؤثر التغيير على مصلحة وسير العمل في دائرة 
األمن الصناعي وال يؤدي الى اضافة أعباء مالية على 

ميزانية عمليات الخفجي المشتركة. وأوضح المجالد ان تطبيق نظام 
تغيير الشفت ال تنجم عنه أي صعوبات متعلقة باللوائح والنظم المعمول 

بها في العمليات المشتركة، كما انه ال يؤدي الى أي 
اخالل بين العاملين بدائرة االطفاء وباقي العاملين 
في قسم األمن الصناعي، وكذلك باقي االقسام االخرى 
بدائرة عمليات الخفجي المش����تركة، حيث انه قسم 
له مهام وظيفية مستقلة وال يرتبط بباقي االقسام 
االخرى. واستطرد المجالد بأن تغيير نظام الشفتات 
ال يحتاج اال رفع األمر لهيئة األمن الصناعي السعودي 
للموافقة عليه وتتم الموافق����ة تلقائيا طالما تمت 
موافقة ادارة العمليات المشتركة. وقال ان المطالبة 
بصرف بدل الخطر للعاملين الكويتيين بقسم االطفاء 
بالخفجي جاءت متماشيا مع ما قررته لوائح ونظم 
الشركة وباقي الشركات النفطية للعاملين لديها بقسم 
االطفاء حيث تصرف لهم هذا البدل. موضحا انه من 
غير المعقول وال العدل ان يصرف هذا البدل لجميع 
موظفي االطفاء بالشركات النفطية وعلى مستوى الكويت اال هذه الفئة 

العاملة بقسم االطفاء بعمليات الخفجي المشتركة.

طالل املجالد

الوردان لمساواة جميع القانونيين 
العاملين بالجهات الحكومية

المطر: مترو األنفاق سيقضي 
على االزدحام والحوادث المرورية

صرح رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيني حمد الوردان بأن 
النقابة تطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
مبساواة جميع القانونيني العاملني باجلهات احلكومية بنظرائهم 
من القانونيني العاملني بإدارة الفتوى والتشريع، واالدارة القانونية 
ببلدية الكويت، ومحققي وزارة الداخلية وان هذه اجلهات الثالث 
ليس للقانونيني بها ميزة عن نظرائهم القانونيني العاملني باجلهات 
احلكومية. واضاف الوردان ان اجلميع سواس���ية وال توجد هيئة 
قضائية مس���تقلة س���وى القضاء، الفتا الى ان هناك لبس���ا عند 
مجل���س ال���وزراء واحلكومة ومجلس االمة ب���أن هناك ميزة بني 
القانونيني العاملني باجلهات احلكومية االخرى. واش���ار الوردان 
الى انه عند صدور قانون انشاء الفتوى والتشريع »مرسوم اميري 
رقم 1960 - 12« اخلاص بتنظيم ادارة الفتوى والتش���ريع، كانت 
هناك حاجة ماسة جلهاز قانوني يدافع عن خزينة الدولة ويقوم 
بإبرام العقود بني الدولة والشركات واالفراد وبعد مضي خمسني 
عاما على انشاء ادارة الفتوى تكاملت االجهزة القانونية في جميع 
جهات الدولة واملناط بها نفس املهام التي انشئت من اجلها ادارة 
الفتوى والتشريع ومن هذا املنطق تطالب نقابة القانونيني وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل باملساواة بني جميع 
القانونيني العاملني باجلهات احلكومية دون تفريق على اس���اس 
جهات عملهم وش���مولهم بالكادر املقرر للجهات الثالث وكلنا امل 

ان تطبق على القانونيني مبادئ العدالة الدستورية.

دعا رئيس اجلمعية الكويتية 
للسالمة املرورية د.بدر املطر سمو 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
املعنيني لسرعة اجناز مشروع 
مت����رو االنف����اق باعتب����اره أهم 
املشاريع احليوية إلنهاء مشكلة 
االزدحام املروري وتقليل نسبة 

احلوادث املرورية في الكويت.
وقال املطر ان توقيع وزارة 
العام����ة االتفاقي����ة  االش����غال 
االستشارية مع شركة عاملية هي 
ايجابية وخطوة كبيرة  مبادرة 
حتس����ب للحكوم����ة، لكن يبقى 
االستعجال في تنفيذ هذا املشروع 

احليوي املهم مهما كانت تكلفته، حيث سيسهم بشكل كبير في القضاء 
على االزدحام املروري من خالل تخفيف العبء عن ش����وارع الكويت 
وتقليل استخدام السيارات اخلاصة. وأشار الى ان آخر االحصائيات 
املرورية بالكويت تشير الى وجود سيارة لكل شخصني في الكويت 
وهو معدل خطير. لذلك فإن انش����اء شبكة املترو سيساهم في احلد 
من االزدحام ومن باصات النقل العام في ش����وارع البالد التي لم تعد 

تتحمل أكثر من 1.5 مليون سيارة تسير فيها.

د.بدر املطر


