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الشرثان: اجتماعنا مع العبداهلل وإدارة المؤسسة أكد أحقية العمال في الزيادات
الهمالن: النقابة تقّدر جميع الموظفين بجميع تخصصاتهم ومس�توياتهم بمن فيهم المهندس�ون والزيادة معادل�ة للكوادر إن لم تكن أعلى منها
العسكر: ضرورة شمول العاملين في »الخفجي« بالزيادة أس�وة بالعاملين في الشركة والقطاع النفطي وأدعو للتهدئة والوقوف خلف اتحاد البترول
الحم�ادي: نقاب�ة نفط الكويت ل�م تدخر جه�دًا في تحقي�ق مطالب العمال ونح�ن بانتظ�ار إقرارها من قب�ل المجلس األعل�ى للبترول

.»KBL« بحسب نظام الـ
امـــا رئيس نقابـــة العاملني 
الكويتيـــة لنفـــط  بالشـــركة 
اخلليج فالح العســـكر فشـــكر 
اجلهود الكبيرة املبذولة من قبل 
احتاد عمـــال البترول وصناعة 
البتروكيماويات املمثل الشرعي 
لنقابات القطاع النفطي والعاملني 
فيه بشأن مطلب جموع العاملني 

في الزيادة العامة للرواتب.
وقال العسكر ان اجتماعات 
االحتاد املتواصلـــة مع نقاباته 
النفطية والتـــي مت تأكيد نقابة 
نفط اخلليج في هذه االجتماعات 
واالجتماعات املنفصلة مع ادارة 
املؤسســـة على ضرورة شمول 
العاملني باخلفجي بهذه الزيادة 
اسوة بزمالئهم العاملني في الشركة 
والقطاع النفطي والتي ادت الى 

أصدر االحتاد العام لعمال الكويت بيانا يؤيد فيه مطالب عمال 
البترول قال فيه: يتابع االحتاد العام لعمال الكويت عن كثب تطورات 
املفاوضات اجلارية بني احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 
والنقابات التابعة له، وبني مؤسســـة البترول الكويتية من اجل 

حتقيق زيادة رواتب العاملني في القطاع النفطي.
وقد فوجئ االحتاد العام، كما فوجئ عمال البترول ونقاباته، 
بدخول أطـــراف غير معنية باملوضوع على خط هذه املفاوضات 
للتشويش عليها عن طريق افتعال التمييز بني الفئات العمالية ذات 
الدرجات املختلفة، مما ادى الى تأخير البت في الزيادة املطلوبة، 
ومن املستغرب ايضا استفادة املؤسسة والوزير املختص من هذا 
املوقف غير املبرر، واستغالله حجة للتلكؤ واملراوغة وعدم تلبية 
املطالب احملقة للعاملني في هذا القطاع االقتصادي املهم واحليوي 

للبـــالد، دون األخذ في االعتبار ما قد يترتب على هذا املوقف من 
تبعات تصعيدية ميكن ان تؤدي الى عواقب اقتصادية واجتماعية 
وخيمة على العمال والشركات النفطية على السواء، وما قد يترتب 
عليه ايضا من مواقف سياسية وتطورات أمنية غير مرغوب بها 

في الظروف الراهنة التي متر بها البالد.
ان االحتاد العام لعمال الكويت إذ يؤكد ان احتاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات وجميع النقابات العاملة في هذا القطاع 
هي املمثل الشـــرعي ملصالح جميـــع العاملني فيه بجميع فئاتهم 
ودرجاتهم واختصاصاتهم وشهاداتهم العلمية، فإنه يعلن تأييده 
الكامل ملطالب عمال القطاع النفطي بتحقيق زيادة رواتبهم، ويؤكد 
االحتاد العام انه سيدعم أي خطوة من اخلطوات التي يراها احتاد 
عمال البترول ونقاباته مناســـبة لتحقيق هذا الهدف مهما كانت، 

وذلك انطالقا من ثقته التامة بأن العاملني في هذا القطاع لن يقدموا 
على أي عمل إال إذا كان مدروسا بدقة ومنظما بشكل دقيق، ويخدم 
مصلحة العمال، كما يخدم مصلحة الشـــركات النفطية والقطاع 

ككل، ويخدم بالتالي املصلحة الوطنية بصورة عامة.
ويطالب االحتاد العام لعمال الكويت مؤسسة البترول الكويتية 
ورئيس مجلس إدارتها الوزير الشيخ احمد العبداهلل باالستجابة 
ملطالب العمال ونقاباتهم في أســـرع وقت، وعدم إعارة االهتمام 
لألصوات التي تطلق من هنا وهناك بقصد التفرقة والتمييز بني 
الفئات العاملة في القطاع النفطي وإحلاق الضرر بهم وبالقطاع 
على الســـواء، ويدعوه إلقرار زيادة الرواتب دومنا تأخير تداركا 
التخاذ النقابات النفطية ألي خطوات تصعيدية من أجل حتقيق 

مطالب عمالها.

ان لم تكن اعلى منها، الفتا الى ان 
هناك دراسة ملنح مميزات لبعض 
النادرة والطاردة  التخصصات 
سترى النور في القريب العاجل 
حيث سيتم منح اصحابها عالوات 

يحقق العدالة جلميع الوظائف 
الهمالن  والتخصصات وشـــدد 
على ان النقابة تقدر جهد جميع 
املوظفـــني بجميع تخصصاتهم 
ومســـتوياتهم الوظيفيـــة فهم 

البعض مبن  مكملون لبعضهم 
الذين  فيهم اخواننا املهندسون 
نعتـــز ونفتخر بهـــم كطاقات 
وطنية، واشـــار الهمالن الى ان 
هذه الزيادة هي معادلة الكوادر 

والعمل بـــه وفقا لهـــذا االطار 
ووفقـــا للوائح والنظم املعمول 
بها في القطاع النفطي وحسب 
القانون وفلسفة االجر في القطاع 
املرتبطة بالدراسة لكل وظيفة مبا 

الفيلـــكاوي كان اجتماعا مثمرا 
وايجابيا حيث اكد لنا الشـــيخ 
احمد العبـــداهلل ان ما اثير من 
لغط حـــول اجتماع مؤسســـة 
البترول الوطنية يوم اخلميس 
املاضي لم يكن دقيقا وهو عار 
عن الصحة، وقـــال الهمالن ان 
العبـــداهلل بني لنـــا ان التأجيل 
كان بسبب طلب اعضاء مجلس 
البيانات  ادارة املؤسسة بعض 
ذات الصلـــة في موضوع زيادة 
عمال وموظفي القطاع النفطي وقد  
طلبنا التأجيل ملدة اسبوعني لهذا 
الغرض فقط ولم يلغ اي شيء 

في موضوع الزيادة.
ولفت الهمالن الى ان الوزير 
العبداهلل قد اكد لنا خالل االجتماع 
أن املؤسســـة ملتزمـــة بقرارها 
حول مســـألة زيـــادة الرواتب 

أسامة ابو السعود - عبدالهادي العجمي
طمـــأن عبدالعزيـــز محمد 
الشـــرثان العجمـــي ـ رئيـــس 
احتاد عمـــال البترول وصناعة 
العاملني في  البتروكيماويـــات 
القطاع النفطي كافة بأن الزيادات 
العامة لرواتب املوظفني ستقر 
في موعدها املقـــرر لها من قبل 
احتاد البتـــرول ومجلس ادارة 

املؤسسة.
وبــــني الشــــرثان ان احتاد 
البتــــرول وصناعــــة  عمــــال 
البتروكيماويات بصفته املمثل 
الشرعي والقانوني عن العاملني 
في القطاع النفطي هو املطالب 
بحقوق العاملني دون ســــواه، 
الى اجلهات  االلتفات  وان عدم 
اخلارجية هو احد عوامل جناح 
مطالباتنا كون هذه اجلهات ال 
تعني لنا شيئا وال متثل عمالنا 
وليســــت لها الصفة للمطالبة 

بحقوقهم ومتثيلهم.
واكد الشرثان ان ما حدث من 
خلط لالوراق في اآلونة االخيرة 
لن يغير وجهة نظرنا ولن يغير 
من مسارنا واننا تداركنا املوقف 
باجتماعــــات مكثفة مع اعضاء 
اجلمعيــــة العموميــــة لالحتاد 
ممثلي النقابات النفطية لتنسيق 
اخلطى واطالعهم على مجريات 
االمور، االمر الذي دعا مؤسسة 
البترول الكويتية وعلى رأسها 
وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل الى االجتماع معنا 
لتوضيح الصورة والتأكيد على 
ان مطالبات وزيادات العمال التي 
اتفق عليها مع االحتاد محفوظة 
وانها لن متس وان دور االحتاد 
بهذا الصدد واضح في تقريب 
وجهات النظر ومعاجلة ســــلم 
الدرجــــات والزيــــادات جلميع 
القطــــاع  لعمــــال  الشــــرائح 

النفطي.
وثمن الشرثان الوقفة املشرفة 
النفطية  والبطولية للنقابـــات 
جميعا سواء التابعة لالحتاد او 
التي لم تنضـــم الى مظلته في 
الوقوف صفا واحدا خلف قيادة 
البتـــرول ملصلحة عمال  احتاد 
القطـــاع النفطي وايضا التفاف 
ان  اثبت  العمال خلف نقاباتهم 
العمال على وعي باملســـؤولية 
امللقاة عليهم وانهم عنصر اساسي 
وجنود مجهولون جتدهم عند 

احلاجة.
الشـــرثان  ودعا عبدالعزيز 
النقابات النفطية والعاملني في 
التهدئة في  القطاع النفطي الى 
الوقت احلالي، وانتظار توجيهات 
وتعليمات االحتاد وعدم االلتفات 
واالنسياق وراء االشاعات واجلهات 
اخلارجية التي ال تخدمنا بشيء، 
حلني موافاتكم بآخر املستجدات 
واالرقام املعتمدة للزيادات فور 

اقرارها بشكل نهائي.
من جهته اكـــد نائب رئيس 
نقابة شـــركة البترول الوطنية 
محمد الهمالن في تصريح خاص 
لـ »األنباء« ان االجتماع الذي مت 
عقده يوم امس مع وزير النفط 
ووزيـــر االعالم الشـــيخ احمد 
التنفيذي  العبداهلل والرئيـــس 
ملؤسسة البترول الوطنية فاروق 
الزنكي وبحضور رئيس احتاد 
عمال البترول عبدالعزيز الشرثان 
ونائب رئيس املجلس التنفيذي 
باالحتاد العربـــي لعمال النفط 
واملناجـــم والكيماويـــات احمد 

تنسيق اخلطوات لتحقيق هذا 
املطلب، اتت ثمارها واكدت احقية 
العاملني في زياداتهم املستحقة 
والتي مت تأكيدها خالل اجتماع 
احتاد البترول برئاســـة الزميل 
عبدالعزيز الشـــرثان مع وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل حيث اكد ان الزيادات 
ستأتي وفق ما مت االتفاق عليه 

مع احتاد البترول.
كما شكر فالح العسكر اعضاء 
اجلمعيـــة العمومية للشـــركة 
الكويتية لنفط اخلليج والنقابات 
العاملني في  النفطية وعمـــوم 
النفطـــي واالحتادات  القطـــاع 
التـــي كان لها الدور املشـــرف 
والتفاعل الســـريع مع قضايانا 
ومطالبنا، مؤكدين أننا لن نرغب 
في التصعيد والوصول الى هذه 
اال الننا نؤمن  املرحلة احلرجة 
برسالتنا ومتثيلنا العمالي وان 
حقوق العاملني خط احمر ال ميكن 

جتاوزه او املساومة عليه.
ودعا فالح العســـكر اجلميع 
الى التهدئة والوقوف خلف احتاد 
البترول حلني تنفيذ الوعود من 
قبل املؤسســـة بتلبيـــة جميع 
املطالب التي سبق ان مت االجتماع 
عليها مع احتاد البترول في شمول 
هذه الزيادات جميع العاملني في 
القطاع النفطي مبن فيهم العاملون 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
)اخلفجي( وذلك تقديرا جلهود 
القطاع النفطـــي في دفع عجلة 

االقتصاد الوطني.
وثمن احمد سلطان احلمادي 
رئيس نقابة العاملني بشركة نفط 
الكويت، اجلهود املبذولة من قبل 
احتاد عمـــال البترول وصناعة 
املمثل  البتروكيماويات بصفته 
الرئيـــس ملطالبات العاملني في 
القطاع النفطي والتي متثلت في 
تبني ومتابعـــة زيادات رواتب 

العاملني في القطاع النفطي.
وقـــال احلمـــادي ان نقابـــة 
العاملني بشـــركة نفط الكويت 
املهني  وبالتنسيق مع احتادها 
يتابعون اوال بأول مجريات االمور 
وما يتم بشأن حتقيق الزيادات 
املجزيـــة والعادلة للعاملني في 
النفطي كافة والعاملني  القطاع 
بنفط الكويت بشكل خاص بجميع 

فئاتها ودرجاتها.
وبـــني احلمـــادي ان اجتماع 
النفط  البترول مع وزير  احتاد 
العبداهلل امنا هو  الشيخ احمد 
لدرء االشاعات التي باتت منتشرة 
في احمليط العمالي كون االحتاد 
سبق ان اتفق مع ادارة املؤسسة 
على جداول املرتبات التي صادقت 
عليها جهات وخبراء مختصون 

بهذا املجال.
وشكر احلمادي الوقفة الطيبة 
والتفاعل املباشر من قبل اجلمعية 
العمومية وتواجدهم املســـتمر 
فـــي هذا الصدد  خلف نقابتهم 
أننـــا لن ندخر جهدا في حتقيق 
مطالب عمالنـــا التي تبنيناها، 
شاكرين في الوقت نفسه التفاعل 
االيجابي من الوزير على حسمه 
لهذا املوضوع بتأكيده على احقية 
العمال بالزيادات وانها ستكون 
وفق ما مت االتفاق عليه مع احتاد 
البترول والشكر الدارة املؤسسة 
الشأن  ايضا على جهودها بهذا 
ونحن في انتظـــار اقرارها من 
املجلس االعلـــى للبترول وفق 

القنوات الرسمية املعتادة.

طمأن العمال بأن الزيادات ستقر كما اتفق عليها االتحاد

جانب من اضراب سابق لعمال القطاع النفطي

أحمد سلطان احلمادي فالح العسكر محمد الهمالن عبدالعزيز الشرثان

اتحاد العمال: نؤيد مطالب عمال القطاع النفطي بالكامل

طالل الخالد: مجلس إدارة »مؤسسة البترول« يقرر إحالة زيادة رواتب 
العاملين في القطاع النفطي إلى اللجان المنبثقة لمزيد من اإليضاحات

عبدالهادي العجمي
أعلـــن العضـــو املنتـــدب للعالقـــات احلكوميـــة والبرملانيـــة والعالقات 
 العامـــة واالعالم والناطق الرســـمي للقطاع النفطي الشـــيخ طـــالل اخلالد
 أن مجلس ادارة املؤسســـة نظر في اجتماعه الذي عقد مؤخرا مبقر املؤسسة 
 فـــي موضوع زيادة رواتـــب العاملني في القطاع النفطـــي وذلك تنفيذا لقرار
  ســـابق صدر عن مجلس ادارة املؤسسة في 2003 ونص على اجراء مراجعة
 دوريـــة لهيـــكل الرواتب والعـــالوات للعاملـــني بالقطاع النفطـــي كل ثالث 

سنوات.
ولفت الشـــيخ طالل اخلالد في تصريح صحافي الى أن هذا املوضوع سبق 
عرضه على احتـــاد عمال البترول وصناعـــة البتروكيماويات بصفته املمثل 
الشـــرعي لعمال وموظفي القطاع النفطي، ووفق االجراءات املتبعة وقد أبدى 

االحتاد موافقته على الزيادات املقترحة متهيدا للعرض على مجلس االدارة.

وأضـــاف أن مجلس االدارة لم يرفض الزيادة وامنا قرر احالتها الى احدى 
اللجان املنبثقة عنـــه ملزيد من االيضاحات، مبينا أن هذا االجراء طبيعي وقد 
جرت عليه العـــادة فيما يتعلق بالزيادات العامة لرواتـــب العاملني بالقطاع 
النفطي ومن شـــأنه تقدمي االجابات الوافية عن أســـئلة واستفسارات أعضاء 

املجلس بشأن جميع اجلوانب املرتبطة مبوضوع الزيادة.

طرح غير صحيح

وردا علـــى ما أثير مؤخرا حول رفض زيادة رواتب عمال وموظفي القطاع 
النفطي واقتصارها فقط على املهندســـني، أوضح الشيخ طالل اخلالد أن هذا 
الطرح غير صحيح وأن املجلس تضمن جدول أعماله اعادة تشـــكيل اللجان 
املنبثقة عنه، لـــذا ارتأى أن يحيل االمر الى احدى تلـــك اللجان املختصة مع 
توصية وزير النفط بســـرعة اجنازها واعادة عرضها على املجلس للنظر في 

اقرارها خالل أسبوعني.
وفي ختام تصريحه أشار الشيخ طالل اخلالد الى أن مجلس ادارة مؤسسة 
البترول الكويتية يقدر ويثمن اجلهود املخلصة التي يبذلها العاملون بالقطاع 
النفطي على كل املســـتويات الوظيفية وكل حســـب موقعه، حيث أن قرارات 
املجلس دائما ما تعكـــس اهتمامه واهتمام القيادات النفطية بقضايا العاملني 
وتفهمهم الكامل ملطالبهم ومن بينها مطلب الزيادة العامة والتي يسعى اجلميع 
نحو اقرارها بغية توفير السبل الكفيلة بتعزيز الرضا الوظيفي بني العاملني 
وتطوير وحتسني بيئة العمل مبا يدعم ويساعد على حتقيق االهداف والغايات 

املنشودة.
اجلدير بالذكر أنه عند اقرار الزيادة من قبل مجلس ادارة املؤسســـة سيتم 
عرضها على املجلس االعلى للبترول ثم مجلس اخلدمة املدنية القرارها ومن 

ثم العمل مبوجبها.

أكد أنه لم يرفضها ولكنه ينفذ قرارًا سابقًا نص على إجراء مراجعة دورية لهيكل الرواتب كل 3 سنوات

الشيخ طالل اخلالد


