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شكر وتقدير

كل الش���كر والتقدير لرئيس احتاد 
الكيماويات  البترول وصناع���ة  عمال 
عبدالعزيز محمد الشرثان ونائب رئيس 
االحتاد جاسم الناصر واملدير االداري 
لالحتاد وليد خل���ف املهباش وجميع 
اعض���اء االحتاد على الغبق���ة املميزة 

وتكرمي االعالميني والصحافيني.

محمد الكندري وفايز املطيري خالل الغبقة

الشيخ فهد سالم العلي متوسطا رئيس وأعضاء االحتاد

..وتكرمي الزميل اسامة ابوالسعود

الشيخ احمد العبداهلل وعبدالعزيز الشرثان وفايز املطيري وبعض احلضور في غبقة احتاد البترول

الشرثان: مؤسسة البترول والعبداهلل وعدانا بزيادة رواتب العاملين بالنفط
وشبه اتفاق على إنجاز الدراسة الخاصة بالزيادة خالل أكتوبر المقبل

الكندري: »الشؤون« ملتزمة باتفاقية 1987 الخاصة بعدم التدخل في شؤون االتحادات والنقابات الداخلية

أسامة أبوالسعود ـ عبدالهادي العجمي
كشف رئيس احتاد عمال البترول والبتروكيماويات 
عبدالعزيز الش����رثان انه قد مت االتفاق بني احتاد النفط 
ومؤسسة البترول على زيادة رواتب العاملني بالنفط، 
مؤكدا ان هناك شبه اتفاق على إنهاء دراسة تلك الزيادة 
خالل شهر اكتوبر واصفا ذلك بأنه بشارة نزفها ملوظفي 

القطاع النفطي بالزيادة العامة على الرواتب.
وأكد الشرثان في تصريحات للصحافيني عقب الغبقة 
الرمضانية التي أقامها احتاد البترول مساء امس األول 
بهيلتون املنقف ان وزير النفط واإلعالم الش����يخ احمد 
العبداهلل الذي شرفنا بحضور الغبقة اكد هذا الوعد وشدد 

على ان الزيادة هي حق ملوظفي القطاع النفطي.
وبالنسبة للمهندسني العاملني بالقطاع النفطي اكد 

الش����رثان ان الدراسة س����تكون وافية وشاملة وكاملة 
للكوادر والرواتب س����واء للقط����اع النفطي في الكويت 
أو على مس����توى اخلليج، ولن تكون معنية بجهة ضد 
اخرى وس����تكون من ضمنها الكوادر، والوزير واالخوة 
في املؤسسة وعدونا بأن دراسة زيادة الرواتب ستنتهي 
في أكتوبر وستكون شافية ووافية وترضي اجلميع إن 

شاء اهلل.
هذا وثمن رئيس احتاد البترول وصناعة البتروكيماويات 
عبدالعزيز الشرثان حضور وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل غبقة االحتاد وقال ان هذا احلضور 
خير دليل على تقارب وجهات النظر بني االحتاد واجلهات 

احلكومية التي يتعامل معها.
وأش����ار إلى أن هناك تقاربا ف����ي وجهات النظر بني 

النقاب����ات النفطية وأعضاء مؤسس����ة البترول جاء من 
خالل عدة لق����اءات هدفها االرتق����اء بالعمل في القطاع 
النفطي، الفتا إلى أن هناك عدة اتفاقات متت بني االحتاد 
واملؤسسة كان هدفها حتقيق العديد من املطالب العمالية 

في القطاع النفطي.
من جانب آخر شكر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
محمد الكندري االحتاد على دعوته الكرمية كما قدم شكره 
إلى مؤسسات البترول والقيادات والنقابات وبارك لهم 
بشهر رمضان املبارك مشيرا إلى أن أيام رمضان فرصة 

لتبادل وجهات النظر في العمل النقابي في الكويت.
وأشار إلى أن تلك اللقاءات عادة موجودة في كل قطاعات 
املجتمع الكويتي يلتقي خاللها القيادات واملسؤولون على 
مائدة اإلفطار والغبقة الرمضانية، األمر الذي يؤكد على 

أن املجتمع على قلب رجل واحد مما يعزز دور املؤسسات 
النقابية في خدمة العاملني.

وأوضح الكندري أن الغبقة تعتبر فرصة جيدة لتبادل 
وجهات النظر فيما يتعلق بالعمل النقابي موجها خالص 
الشكر والتقدير للصحافة واإلعالم ووزارة اإلعالم على 
متابعة األعمال واألنشطة االجتماعية ومنظمات املجتمع 
املدني.  وحول اإلش����كالية املتواجدة في االحتاد العام 
لعمال الكويت قال الكندري ان وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ال عالقة لها باالحتادات وإمنا دورها منحصر في 
إشهار هذه االحتادات والنقابات، متمنيا أن يتم التآلف 

بني النقابات واالحتادات وحتل األزمة بينهما.
وأشار إلى أن »الشؤون« ملتزمة باتفاقية 1987 واخلاصة 
بعدم التدخل في شؤون النقابات الداخلية واالحتادات، 

وهذا ما يعمل به في جميع دول العالم.
وفيم����ا يخص إضراب عمال النق����ل العام قال تلقت 
وزارة الش����ؤون شكوى العمال، ومت االتفاق بني العمال 
ومجلس إدارة الشركة وجار االتفاق على حل وسط بني 

العمال ومجلس إدارة الشركة حلل مشكلتهم.
وردا على سؤال حول تشكيك بعض رؤساء اجلمعيات 
في رئي����س احتاد اجلمعيات ومجل����س إدارته قال هذا 
مجرد اختالف في وجهات النظر وال يفسد للود قضية 
ويوم غد السبت سيجتمع رؤساء اجلمعيات في غبقة 
االحتاد وه����ذا خير دليل على وجود توافق بني االحتاد 

ورؤساء اجلمعيات.
وفيما يخص شبكة املتسولني التي وجدت في الكويت 

قال هذا األمر ردت عليه وزارة الداخلية باألرقام.

رئيس اتحاد عمال البترول أكد أن حضور الوزير العبداهلل غبقة االتحاد دليل على تقارب وجهات النظر

المطيري: نؤكد للمشككين نزاهة وصحة 
انتخابات العاملين بالقطاع الحكومي

اصدر رئيس االحتاد العام لعمال الكويت 
فايز املطيري بيانا اكد فيه متس���ك احلركة 
النقابي���ة الكويتية بقي���ادة احتادها العام 
لعمال الكويت مببدأ احلرية والدميوقراطية 
واالس���تقاللية التامة في عملها والدفاع عن 
حقوق ومطالب ومكاس���ب الطبقة العاملة 
االقتصادية واالجتماعية والوالء الوطني وهذا 
هو التراث الذي التزمت به وتوارثته مختلف 
قياداتها منذ نش���وئها حتى هذا اليوم، مما 
جعلها نبراسا تقتدي به كل هيئات املجتمع 
املدن���ي وحتتمي في ظل���ه جميع املنظمات 

النقابية.
وتابع: من ه���ذا املنطلق، يعتبر االحتاد 
الع���ام لعمال الكوي���ت ان انتخاب املجلس 
التنفيذي اجلديد الحت���اد نقابات العاملني 

بالقطاع احلكومي هو خطوة ايجابية متقدمة 
باجتاه دفع العمل النقابي في الطريق الصحيح 
في هذا القطاع ال���ذي يعتبر احدى الركائز 
الكويتية، ونود  االساسية للحركةالنقابية 
ان نؤكد للمشككني في نزاهة وصحة ما قام 
به االحتاد العام من اجراءات في هذا املجال 
ان الغالبية العظمى من اعضاء مؤمتر احتاد 
نقابات العاملني بالقطاع احلكومي وبناء على 
ما نصت عليه الالئحة الداخلية توجهوا الى 
االحتاد العام مطالبني بعقد مؤمتر استثنائي 
حلل املجلس واع���ادة االنتخابات، وطالبوا 
بتكليف االحتاد العام بصفته الهيئة العليا 
التي ترع���ى مصالح النقاب���ات واحتاداتها 
املهنية ان يتولى زمام االمور ويقوم بالدعوة 
لعقد املؤمتر االستثنائي واجراء االنتخابات 

حسب نصوص دستور احتاد نقابات العاملني 
بالقطاع احلكومي، وهذا ما قمنا به بالفعل، 
حيث بلغ عدد الذين ادلوا بأصواتهم 49 عضوا 
من اعضاء اجلمعية العمومية البالغ عددهم 
95 وهذا بعد استبعاد الذين حرموا ظلما من 
حق التصويت لكي ال يكون هناك اي مبرر 
او حجة للطع���ن بصحة نتائج االنتخابات 

او للتشكيك بها.
واختتم املطيري مبطالبة القيادات النقابية 
بان تلتزم باالرث الدميوقراطي الغني حلركتنا 
النقابية الكويتية وتتخلى عن املصالح الفردية 
واالناني���ة من اجل املصلحة العامة للطبقة 
العاملة، ألن النقابات لم تكن ابدا ولن تكون 
في يوم من االيام ملكا ألي فرد من االفراد، بل 

هي ملك جلميع العاملني دون متييز.
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تكرمي الزميل عبدالهادي العجمي 


