احلجيالن :بعد حل م�شكلة بدل النائية ..
النقابة تتابع العديد من املطالب
ومت وقف كذلك م�شروع البديل اال�سرتاتيجي
وتاب��ع بيان نقابة نف��ط الكويت « ولك��ن! ,لي�س هذا
فق��ط املطلوب م��ن اللجن��ة الوزارية ويبق��ي عليهم
ا�ستحقاق��ات البد م��ن اكمالها وه��ي توقيع حم�ضر
ر�سم��ي و اتفاقي��ة جدي��دة حتف��ظ جمي��ع احلقوق
العمالي��ة الت��ي مت حماولة االنتقا���ص منها فنحن ال
ن�ضم��ن ع��ودة امل�ؤ�س�س��ة اىل مثل ه��ذه الت�صرفات
وحماول��ة االنتقا�ص م��ن حقوق العم��ال مرة اخرى
والت��ي �سيك��ون على اثره��ا ادخال القط��اع النفطي
وب�ش��كل خا�ص والكويت ب�شكل ع��ام يف توتر ودوامة
اخرى.
و�ش��ددت النقابة على القول « وبع��د مرور �سنة علي
ت�شكيل اللجنة بتوجيه من �سمو رئي�س الوزراء ال�شيخ
جاب��ر املب��ارك مل يت��م توقي��ع اتف��اق ي�ضمن عدم
عودة امل�ؤ�س�سة اىل مثل ه��ذه االنتقا�صات حتي هذه
اللحظة ون�ؤك��د ان اول اخلا�سرين من هذه املماطلة
والت�سوي��ف و عدم االلتزام بالوع��ود هي احلكومة و
على ر�أ�سها رئي�س الوزراء ف�إذا اهتزت ثقة العمال و
النقابات بهم ف�إنها لن تعود �أبدا !!!
وتابع��ت النقاب��ة « ن�ؤك��د لك��م ا ْل َي�� ْو َم وبع��د تعلي��ق
ع�ضويتن��ا يف احت��اد الب�ترول ب��ان نقاب��ة نف��ط
الكويت ل��ن تقف مكتوفة االيدي حي��ث اننا اعطينا
فر�ص��ة للجميع للو�ص��ول اىل النتائ��ج املطلوبة منذ
االجتماعات مبجل�س الوزراء بعد اال�ضراب اىل هذه
اللحظ��ة لإغالق هذا امللف نهائي ًا اي ملدة عام كامل
ولكن مل يتم ذلك.
وا�ضاف��ت قائلة « وبنا ًء عليه �سنق��وم نحن يف نقابة
العاملني ب�شرك��ة نفط الكويت بالتحرك حتى لو كن ّا
منفردين لتثبيت هذه احلقوق و�سنقوم بطرق جميع
الأبواب وا�ستخدام ادواتن��ا النقابية فحقوق العمال
لي�ست هبة تعطي وت�سلب ح�سب الأهواء واالمزجة.
وختمت النقابة بيانها بالقول « يِوف ختام هذا البيان
ندع��و اهلل عز وج��ل ان ي��دمي نعمة الأم��ن واالمان
واال�ستق��رار عل��ى وطنن��ا الغ��ايل الكوي��ت بقي��ادة
ح�ضرة �صاحب ال�سم��و الأمري ال�شيخ �صباح االحمد
و�سمو ويل عهده االمني.
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اكد رئي���س نقاب��ة العاملني
ب��وزارة الكهرب��اء وامل��اء
م.عب��داهلل احلجي�لان ان
النقاب��ة تتاب��ع اج��راءات
اع��ادة ب��دل النائية ح�س��ب
الك�ش��وف املر�س��لة م��ن
االدارات املعني��ة وذلك بعد
ان اعط��ى وزي��ر الكهرب��اء
وامل��اء املهند���س ع�ص��ام
امل��رزوق تعليمات��ه لل�ش���ؤون االداري��ة باع��ادة �ص��رف ب��دل
النائية مل�ستحقيه بنف�س االلية ال�سابقة.
مو�ضح��ا ان ازمة بدل النائية انته��ت وان اعادتها كما كان يف
ال�سابق ا�صبح جمرد وقت علما ان الكثري ا�صبح البدل موجود
يف �شه��ادة راتبه��م والباق��ي يف الطريق وه��ي عملية وقت ال
�أكرث.
م�ش�يرا اىل ان��ه الحاجة الي جتمع او اعت�ص��ام بعد ان مت حل
م�شكل��ة ب��دل النائي��ة وان جلنة متابع��ة املطال��ب العمالية يف
النقابة تتابع حاليا العديد من املطالب التى تخ�ص العاملني يف
وزارة الكهرب��اء واملاء مثل طلب ت�صنيف العاملني يف حمطات
الق��وى �ضم��ن ا�صح��اب االعم��ال ال�شاقة واخلط��رة وكذلك
�صرف ب��دل انتقال للعامل�ين يف ادارة التمديدات الكهربائية
و�ش���ؤون امل�ستهلك�ين وتعمي��م ب��دل التل��وث عل��ى العاملني يف
حمط��ات الق��وى والقطاعات الأخ��رى وكذلك ب��دل ال�شا�شة
مل�ستحقينها وغري ذلك من املطالب العمالية امل�ستحقة
وا�ض��اف احلجي�لان ان النقاب��ة حري�صة عل��ى حفظ حقوق
كافة العاملني يف الوزارة ولن تقبل باي انتقا�ص لهذه احلقوق
�سواء تعلق االمر يف بدل النائية او غريها من البدالت املقررة
للعاملني يف خمتلف قطاعات العمل
مطالب��ا العامل�ين يف وزارة الكهرب��اء وامل��اء ع��دم االجنرار
وراء دع��وات احل�ساب��ات املجهول��ة يف �شب��كات التوا�ص��ل
االجتماع��ي ومراجع��ة النقاب��ة يف اي امر يتعل��ق مبطالبهم
وحقوقهم
م�ش�يرا �إىل ان النقاب��ة ه��ي االحر�ص على م�صال��ح العاملني
يف ال��وزارة وهي من متثل م�صاحله��م وحقوقهم امام الدولة
وابوابها مفتوحة لكافة العاملني بوزارة الكهرباء واملاء.

