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جتميد القرارات أسبوعني.. ورئيس نقابة العاملني في »نفط الكويت« لـ »األنباء«: ال خصم لعمال النفط عن أيام اإلضراب

جلنة قانونية حلسم »الترشيد« في النفط
أسامة أبوالسعود - أحمد مغربي  

في الوقت الذي استمرت فيه 
مناقش����ات ممثل����ي العاملني في 
القطاع النفطي مع اللجنة الثالثية 
املشكلة من قبل مجلس الوزراء 
واملكلف����ة بدراس����ة مزايا هؤالء 
العاملني، إلى ساعة متأخرة من 
مساء أمس األول، علمت »األنباء« 
انه  من مصادر نفطية مسؤولة 
مت االتف����اق على جتمي����د تنفيذ 
مبادرات الترشيد في النفط ملدة 

أسبوعني وتشكيل جلنة قانونية 
محايدة لبحث حيثيات اخلالف 
بني النقابات النفطية ومؤسسة 
البت���رول. وقال رئي���س نقابة 
العاملني بش���ركة نفط الكويت 
صالح امل���رزوق ف���ي تصريح 
ل�»األنباء« ان اللجنة تتألف من 
رئيس إدارة الفتوى والتشريع 
الوزراء  العام ملجل���س  واألمني 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء وبإشراف من مكتب سمو 
رئيس مجلس الوزراء. وذكر انه 

مت االتفاق على عدم خصم أيام 
اإلضراب للعاملني الذين شاركوا 
في اإلضراب. وأوضح ان جميع 
االتفاقيات واألح����كام الصادرة 
النف����ط ال مجال  ملصلحة عمال 
للمناقشة حولها باعتبارها حقوقا 
ملزمة وغير قابل����ة للتفاوض، 
مشيرا الى ان االمتيازات التي لم 
تصدر بها اح����كام قضائية فهي 
محل نقاش. في الس����ياق ذاته، 
قالت مصادر: إن الزيادة السنوية 
للعامل����ني كانت محل خالف بني 

األطراف، حيث ترغب مؤسس����ة 
البترول ف����ي تخفيضها الى %5 
على راتب أول املربوط، فيما تريد 
النفطية حتديدها عند  النقابات 
7.5% للراتب األساسي. وذكرت أن 
اللجنة استمعت إلى وجهتي نظر 
بشأن مشروع البديل اإلستراتيجي 
للرواتب، حيث ش����ددت اإلدارة 
التنفيذية ملؤسسة البترول على 
القبول بخفض أو إلغاء 8 امتيازات 
القطاع  نفطية مقابل اس����تثناء 

النفطي من تطبيق البديل.

»مؤسسة البترول«: 
خفض أو إلغاء

8 امتيازات مقابل 
االستثناء من البديل 

اإلستراتيجي

صاحب السمو استقبل أطراف املفاوضات اليمنية

بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

 أسماء 338 مواطنًا استدعتهم »السكنية« لقرعة قسائم 
www.alanba.com.kw :»جنوب املطالع« على موقع »األنباء«
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس وفد احلكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية عبدامللك املخالفي
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