شـــــــؤون نقـابيـة

رئي��س نقابة نف�ط الكويت دعا مدي�ر جمموعة املوارد الب�ش�رية اىل
العودة جلاده ال�صواب وعدم التفرد بالقرارات

الهاجري حمذرا � :سنت�صدى الي انتقا�ص من حقوق
العاملني يف الرتقيات والتقييمات ال�سنوية
ح�� ّذر رئي���س نقاب��ة العامل�ين ب�شرك��ة نفط
الكويت حممد حم��د الهاجري من اي تغيري
يف عملي��ة االج��ازات املر�ضي��ة و�إقحامه��ا
بالتقييم��ات ال�سنوية و الرتقي��ات للعمال هو
ما يخالف قوان�ين ولوائح ونظم ال�شركة وما
ين��ذر ب�أزمة لن نتهاون يف الت�صدي لها مهما
كان من�صب امل�س�ؤول عنها.
وق��ال الهاج��ري يف �أول ت�صري��ح ل��ه بع��د
تزكيت��ه رئي�سا ملجل���س ادارة نقاب��ة العاملن
ب�شرك��ة نف��ط الكويت« تلقين��ا معلومات عن
قيام جمموع��ة املوارد الب�شرية بعر�ض نظام
جدي��د ي�ؤثر عل��ى حقوق ومكت�سب��ات العمال
منه��ا التقييم ال�سن��وي والرتقيات والدورات
اخلارجية وو�ضع نظم خمالفة للقانون والتي

�ست���ؤدي اىل م�ش��روع �أزمة م��ع ادارة املوارد
الب�شرية.
ووج��ه الهاج��ري حتذي��را ملدي��ر جمموع��ة
امل��وارد الب�شري��ة بال�شرك��ة م��ن تطبي��ق اي
�إجراءات جدي��دة علي العاملني دون االتفاق
مع النقابة ووف��ق قواعد حتفظ جميع حقوق
العمال ومكت�سباتهم.
ودع��ا الهاج��ري مدي��ر جمموع��ة امل��وارد
الب�شري��ة اىل العودة جل��اده ال�صواب وعدم
التف��رد بالق��رارات الت��ي �ستواج��ه مبوق��ف
حازم من جمل�س ادارة النقابة.
وختم الهاج��ري ت�صريحه بان جمل�س ادارة
النقاب��ة اجلديد يفتح �أبواب��ه جلميع العمال
ويت�ضام��ن م��ع اي عام��ل بال�شرك��ة حلل اي

حممد حمد الهاجري
رئي�س النقابة
م�شكل��ة ومواجه��ة اي م�س���ؤول مهم��ا كان
من�صب��ه اذا تخطى حدود وظيفته وتعنت يف
�إعط��اء حقوق العمال وهو ما لن ن�سمح به او
ن�سكت عنه و�سنت�صدى له بكل قوة .

برئا�سة الهاجري ..جمل�س �إدارة جديد لنقابة نفط الكويت
اعل��ن ام�ين �س��ر نقاب��ة العامل�ين ب�ش��ركة نف��ط الكويت
د.عادل الف�ضل ت�شكيل جمل�س ادارة جديد للنقابة برئا�سة
حمم��د حمد الهاج��ري وذلك بع��د تزكيته م��ن اجلمعية
العمومية .معلنا ان الت�شكيل اجلديد جاء كالتايل:

د .عادل الف�ضل
�أمني ال�سر
العامــل
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رئي�س جمل�س االدارة «تزكية»
 -1حممد حمد الهاجري
نائب رئي�س جمل�س االدارة «تزكية»
� -2سعود حممد املطريي
امني ال�سر
 -3د .عادل معتوق الف�ضل
امني ال�سر امل�ساعد
 -4عبا�س فا�ضل عو�ض
امني ال�صندوق
 -5مبارك حم�سن العجمي
ع�ضوا
		
 -6خالد �صرد العنزي
ع�ضوا
� -7صالح ان�س املرزوق
ع�ضوا
 -8مبارك را�شد الهاجري
ع�ضوا
 -9فهيد حممد الكفيف
ع�ضوا
 -10حممد خلف ح�سني
ع�ضوا
 -11عادل حمود العازمي
ع�ضوا
 -12حمد احمد اخل�ضري
ع�ضوا
 -13حمد �سليمان الوزان
ع�ضوا
 -14نا�صر ابراهيم د�شتي
ع�ضوا
 -15مطلق فالح الزعبي

