
االربعاء 12  يناير 2011 17محليات

خالد العنزي احمد الفيلكاوي

العنزي: ننتظر مهلة األسبوعين 
إلقرار زيادة العاملين بالقطاع النفطي

الفيلكاوي: زيادات القطاع النفطي حق مكتسب

أكد نائب رئيس نقابة العاملني بشركة خدمات 
القط���اع النفطي خالد العنزي ان النقابة تؤيد 
وتدع���م اخلطوات التي يق���وم بها االخوة في 
احتاد نقابات عمال البترول برئاسة عبدالعزيز 
الشرثان ومباحثاتهم مع وزير النفط حول زيادة 

العاملني بالقطاع النفطي.
وشدد العنزي في تصريح صحافي على ان 
نقابة العاملني بشركة خدمات القطاع النفطي 
في انتظار انتهاء مهلة االسبوعني إلقرار الزيادة 

املس���تحقة ألبناء القطاع النفطي مؤكدا ان هذا 
املطلب املش���روع طال انتظاره كثيرا وأنه آن 

األوان إلقراره.
وأك���د ان نقاب���ة العاملني بش���ركة خدمات 
القطاع النفطي لن تتهاون ابدا في التصدي ألي 
مطلب من مطالب اخوانهم العاملني في الشركة 
والقطاع النفطي ككل واحلفاظ على جميع حقوق 
ومكتسبات هذا القطاع الهام واحليوي والذي 

يعد مصدر دخلنا الرئيسي.

ثمن نائب رئيس املجل���س التنفيذي لالحتاد 
العربي لعمال النفط واملناجم والكيماويات احمد 
الفيل���كاوي جهود احتاد عمال البترول والنقابات 
النفطية الداعمة له في تخفيف حدة التوتر ونزع 
مالبسات االزمة احلاصلة في القطاع النفطي من قبل 

العاملني املترقبني لالعالن عن زيادات رواتبهم.
وقال الفيلكاوي ان اجتماعاتنا ورئيس احتاد 
البت���رول مع وزير النفط اعادت الثقة والبس���مة 
للعاملني في القطاع النفطي وكان االجتماع يسوده 
الود والتفاهم فيما بني االحتاد وقيادات مؤسسة 
البترول الكويتية الذي من خالله اكد االحتاد على 
ضرورة االلتزام باالتفاقيات واالجتماعات املوقعة بني 

االحتاد واملؤسسة بشأن زيادة مرتبات العاملني في 
القطاع النفطي وانها حق مكتسب ال ميكن التنازل 
عنه. وثم���ن الفيلكاوي التفاعل االيجابي من قبل 
الوزير وادارة املؤسسة التي ازالت اللبس احلاصل 
بشأن هذه الزيادة واغلقت باب االشاعات املنتشرة 
في احمليط العمالي بالتأكيد على ان الزيادات في 
موعده���ا وانها كما اتفق عليها االحتاد كاملة غير 
منقوصة. وش���كر الفيلكاوي جميع من ساهم في 
دعم مطالبات عمال النفط من االحتادات العمالية 
والنقاب���ات النفطية والعاملني في القطاع النفطي 
على تفاعلهم املباش���ر والتفافه���م خلف قياداتهم 

النقابية واحتادهم املهني.

الهاجري: الزيادات المرتقبة 
يجب أن تقّر للجميع

مهندسون او فنيون او محاسبون 
او قانونيون او كيميائيون او 
غيرهم«، مش���يرا كذلك الى ان 
النقابة تدعم وتقف بقوة خلف 
البترول وصناعة  احتاد عمال 
البتروكيماويات )املمثل الشرعي 
لعمال وموظفي القطاع النفطي( 
وتثمن بكل الفخر املوقف املشرف 
واجلهود املخلصة له وللنقابات 
الزميلة التي وقفت صفا واحدا 
خل���ف االحتاد في التأكيد على 
رف���ض اجلميع ألي مس���اس 
بحقوق عم���ال القطاع النفطي 
او عدم اقرار الزيادة لهم بجميع 

فئاتهم.
وأشار الهاجري الى ان موظفي 
ايكويت مازالوا ينتظرون ان يتم 
انهاء امللفات العالقة وأهمها اقرار 
الزيادات للجميع، وذلك حتى ال 
تتسرب هذه الكفاءات الوطنية 

الى جهات أخرى.

ادارة  ثّمن رئي���س مجلس 
نقابة العاملني بشركة ايكويت 
للبتروكيماويات ارشيد الهاجري 
التوجيهات األخيرة التي صدرت 
الش���يخ طالل اخلالد  من قبل 
املتحدث الرسمي للقطاع النفطي 
بشأن اللبس األخير الذي أحدث 
حالة من الترقب والتوجس لدى 
ابناء القط���اع النفطي حول ما 
أثير مؤخرا م���ن رفض زيادة 
القطاع  رواتب عمال وموظفي 
النفطي، وقال ان جميع األعضاء 
تابعوا وبدقة جميع التصريحات 
املتعلقة باملوضوع، والتي شابها 
التضارب، وتابعوا  الكثير من 
كذلك ردود األفعال والتصريحات 

املقابلة لهذه األنباء.
وقال ان تصريحات الشيخ 
التي أوضح فيها  طالل اخلالد 
ان ما أثير حول رفض الزيادة 
واقتصارها على فئة معينة »أمر 
غير صحي���ح« جاء في الوقت 
املناسب وهدأ االحتقان الذي بدأ 

يسري بني ابناء القطاع.
وتاب���ع الهاجري ان النقابة 
ت���درك جي���دا ان حرمان فئات 
الزي���ادة على فئات  واقتصار 
أمر غير مقب���ول وان محاولة 
النقابات  احداث اي لبس جلر 
العمالية للصدام مع املؤسسة 
أمر نعيه جيدا ونرفض ان نكون 

من املشاركني فيه.
وأكد على ثقته في القيادات 
النفطية وفي ان الزيادات املرتقبة 
يجب ان تقر للجميع »س���واء 

ارشيد الهاجري
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