علق ال�س��يد /عمار �س��عود العجمي رئي���س جمل�س �إدارة عمال �ش��ركة
الب�ترول الوطنية على �ص��دور حكم التحكيم من حمكم��ة اال�ستئناف
ب�ش���أن �إلغاء تعامي��م م�ؤ�س�سة الب�ترول فيما يتعل��ق بتخفي�ض درجات
وخم�ص�ص��ات ال�سف��ر واحل��ق يف جتميع الأج��ازات ال�سنوي��ة وتكرمي
قدامى العاملني وو�صفه ب�أنه اجناز تاريخي وثمرة جهود خمل�صة من
النقاب��ة و�أع�ضائه��ا الذين مل ي�ألوا جهدا يف متابع��ة الق�ضايا العمالية
ذات الطاب��ع اجلماعي والت��ي مت�س العاملني بالقط��اع النفطي ب�شكل
عام وعمال �شركة البرتول الوطنية الكويتية ب�شكل خا�ص.
و�أو�ضح العجم��ي ان هذه املو�ضوعات كانت جزء من املطالب العمالية
يف �إ�ض��راب القط��اع النفط��ي يف ابري��ل  2016كم��ا �أكد عل��ى �أن كل
احلق��وق العمالية املق��ررة واملكت�سبة م�صانة مبوج��ب �أحكام القوانني
واللوائ��ح الإداري��ة واالتفاقيات الودي��ة مع ال�شركة وال يج��وز امل�سا�س
به��ا ب�أي حال من االحوال .م�شيدا بنزاهة الق�ضاء الكويتي الذي �أعاد
احل��ق لأ�صحابه ،وتوج��ه بال�شكر لكل من �ساهم ول��و بجهد ب�سيط يف
ه��ذا االجناز ال��ذي �أعاد احل��ق ال�صحابه ،وكذلك ثم��ن جهود مكتب
املحام��ي /ب��در �سعد العتيبي وكافة العامل�ين يف مكتبه ملا قاموا به من
عمل خمل�ص بهذا اخل�صو�ص.
وختام��ا تق��دم العجم��ي بخال�ص التهنئ��ة لكافة العامل�ين يف القطاع
النفطي وخ���ص بالتهنئة عمال �شركة الب�ترول الوطنية بهذا االجناز
الهام ..مو�ضحا حر�ص جمل�س االدارة على م�صالح العمال واملحافظة
على مكت�سباتهم وعدم ال�سماح ب�ضياعها �أو االنتقا�ص منها ..وم�ؤكدا
انه��م على العه��د �سائرين لتحقي��ق كافة طموحاته��م واحلفاظ على
ال�شعار الدائم وهو (بكم نحمي مكت�سباتنا)..

ب��ارك ال�سكرت�ير الع��ام لالحت��اد الع��ام لعم��ال
الكوي��ت عو�ض �شقري املطريي االجناز الكبري الذي
حققت��ه نقاب��ة الب�ترول الوطني��ة واملتمث��ل ب�إعادة
تذاك��ر ال�سف��ر وخم�ص�ص��ات ال�سف��ر للعاملني يف
�شركة البرتول الوطني��ة وكذلك حق جتميع ر�صيد
االجازات ومكاف�أة قدامى العاملني يف ال�شركة وهي
مكت�سبات ا�ستطاع جمل���س �إدارة النقابة املحافظة
عليها والت�صدي ملحاوالت االنتقا�ص منها و�سلبها.
وا�ش��ار �شقري �إىل ان ما قام ب��ه جمل�س �إدارة نقابة
عم��ال �شرك��ة الب�ترول الوطنية الكويتي��ة من �أجل
ا�س�ترداد هذه املكت�ساب  ،والأ�سلوب الذي اتبعة يف
�سبيل حتقيق ه��ذا الهدف ي�ستحق اال�شادة والثناء
والتقدير.
و�أك��د عل��ى م��دى حجم الوع��ي الذي و�صل��ت �إليه
القيادات النقابية الكويتية وهي تقوم بالدور املناط
به��ا يف الدف��اع عن حقوق ومكت�سب��ات العاملني يف
خمتلف م�ؤ�س�سات ومواقع العمل.
و�أ�ض��اف انن��ا يف االحت��اد الع��ام لعم��ال الكوي��ت
فخورون مبا قام به جمل�س �إدارة نقابة عمال �شركة
الب�ترول الوطني��ة  ،ونب��ارك ملجل���س �إدارة النقابة
والعاملني يف ال�شركة هذا االجناز.
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