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افتتح مؤمتر االحتاد العربي لعمال النفط واملناجم والكيماويات حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء

العمير: »البديل« ال يستهدف أحدًا وُوضع لرفع الرواتب املنخفضة 
وتخفيف إنتاج »أوپيك« على طاولة االجتماع املقبل 4 ديسمبر

ومكتس���باتهم واس���تثناء 
النفطي من تطبيق  القطاع 

البديل االستراتيجي.
وقال إن استضافة املؤمتر 
جاءت بناء على دعم احلكومة 
وإميانها بأهمية دور العاملني 
وحركتنا النقابية ودورنا في 
التمثيل املشرف للكويت في 

احملافل الدولية.
وأعرب ع���ن أمله في أن 
يس���اهم املؤمتر في تذليل 
العقبات التي تواجه الطبقة 
العاملة في مختلف البلدان 
العربية وان تثمر اللقاءات 
جناحات تصب في مصالح 
العامل���ني، وكذل���ك تعزيز 
املكتسبات واحلقوق العمالية 
والدف���اع ع���ن اإلجنازات 
النقابية للعاملني بالقطاع 
النفط���ي والذي���ن ميثلون 
نواة اإلنتاج وحجر األساس 

لالقتصاد الوطني العربي.
وأعرب ع���ن تطلعه إلى 
أن يدع���م االحت���اد العربي 
كل مطالب ومساعي احتاد 
عم���ال البت���رول وصناعة 

البتروكيماويات الكويتي.
وتابع قائال: »وأؤكد في 
هذه املناسبة، أن احتاد عمال 
البترول لم ولن يدخر جهدا 
للحفاظ على حقوق العاملني 
ومكتس���باتهم، واستثناء 
النفطي من تطبيق  القطاع 

البديل االستراتيجي«.
من جانب���ه، قال رئيس 
التنفيذي لالحتاد  املجلس 
العربي لعمال النفط واملناجم 
والكيماويات أحمد عبداحلميد 
الفيلكاوي إن اجتماعنا هذا 
الكويت ميثل  عل���ى أرض 
بعدا عربيا هاما السيما أنه 
يتناغ���م مع ال���دور الفاعل 
والهام الذي تلعبه الكويت 

من أثر إيجابي على تنشيط 
الصناعات واالستثمارات في 

هذا املجال.
وحول ق���رارات أوپيك 
املقبلة، ق���ال: »إن أي قرار 
سيخرج من أوپيك سيكون 

هناك التزام به«.
وعن املطالبات بتخفيض 
كل  إن  ق���ال  احلص���ص، 
املقترح���ات محل دراس���ة 
وس���تتم مناقش���تها خالل 
اجتماع أوپيك في الرابع من 
الش���هر املقبل، مشددا على 
أن تعافي األس���عار مرتبط 

بتعافي االقتصاد العاملي.
وأكد العمي���ر في كلمته 
خالل افتتاح املؤمتر حرص 
احلكومة الكويتية على دعم 
احلرك���ة النقابية الكويتية 
العربية  وتعزيز مكانته���ا 
والعاملية، الفتا إلى احلرص 
على تقدمي الدعم واملساندة 
للنقابيني الذين يبذلون كل 
جهد لدعم القضايا العاملية.  
وأضاف: نتابع دور االحتاد 
العربي لعمال النفط واملناجم 
والكيماوي���ات م���ن خالل 
الصورة املشرفة التي ينقلها 
لنا إخواننا باحتاد البترول 
ومتثيلهم بهذا االحتاد العربي 
الهام. ونؤكد أننا فريق واحد 
العمال في مختلف  لنصرة 
البلدان، وان املسؤولية امللقاة 
على عاتقكم إمنا هي محط 

اهتمام اجلميع.

استثناء القطاع النفطي

من جانب���ه، أكد رئيس 
البت���رول  احت���اد عم���ال 
البتروكيماويات  وصناعة 
يوسف الكندري ان االحتاد 
لم ولن يدخر جهدا للحفاظ 
العامل���ني  عل���ى حق���وق 

النقابي بني أعضاء منظماتنا 
النقابية على مستوى الوطن 

العربي.

انقسام العمال

من جهته، قال األمني العام 
لالحتاد العربي لعمال النفط 
واملناجم والكيماويات فوزي 
عبدالباري إن األمة العربية 
كله���ا ش���عوب وحكومات 
سياس���ية  ومنظم���ات 
واجتماعية ونقابية تعاني 
معاناة لم تعانيها من قبل 
أمامنا ما مت  حيث اتض���ح 
تنفيذه من مخططات تسعى 
إليها بلدان كبيرة وكثيرة ما 
يدعونا النتباه إلى ما يحاك 
ويدور في بلداننا العربية.

وذك���ر أن الظروف التي 
مت���ر به���ا األم���ة العربية 
على النواح���ي االجتماعية 
والسياسية وتأثر التنظيم 
النقاب���ي في الوطن العربي 
وظهر على الس���طح عمالء 
كثيرين حتت لواء النقابات 

املستقلة. 
وذكر أن تأثير هذه املواقف 
على العم���ال وعلى مواقع 
العمل قد زادت االضطرابات 
واإلضرابات ونتج عن ذلك 
خلق كيان���ات وتنظيمات 
نقابية ال مبرر لوجودها مما 
أدى النقسام العمال دون سند 
من القوانني، إال أنه من حسن 
الطالع أن تتماسك احلركة 
النقابي���ة العربي���ة بقيادة 
الدول���ي لنقابات  االحت���اد 
العمال العرب وتناضل من 
أجل وحدة العمال العرب وان 
استمر االحتاد العربي لعمال 
النفط واملناجم والكيماويات 
بااللت���زام بكل م���ا يدر من 

االحتاد الدولي.

ما هو جديد في مجال صناعة 
البترول والبتروكيماويات 
باعتبارها الصناعة العصب 
لكل االقتصاد العاملي ولكل من 

يسعى إلى إحراز التقدم.
وزاد: إننا مطالبون اليوم 
بأن نعمل على تفعيل قرارات 
العربية ملا  العم���ل  منظمة 
لها م���ن آث���ار إيجابية في 
الكثير من املش���كالت  حل 
التي تواجه عمالنا ودولنا 
لذا فإن  العربي،  في وطننا 
النظرة املستقبلية للواقع 
العربي يستدعي فهما أعمق 
للتحوالت واملتغيرات الدولية 
والتي أصبحت تعيد رسم 
املشهد السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي في العالم، ومن 
هن���ا ال بد أن يضع احتادنا 
السياس���ة املستقبلية التي 
متكنه من املساهمة الفاعلة 
في إحداث التغيير احلقيقي 
بني صف���وف النقابيني في 
منظماتنا النقابية، وذلك من 
خالل االستمرار في التدريب 
ال���ذي يقدمه املعهد العربي 
ف���ي كل املجاالت  للبترول 
بغرض إعداد القائد النقابي 
الواعي واملدرك والقادر في 
الوقت نفسه على مواجهة 
كل العقبات واملساهمة بشكل 
إيجابي في إحداث املتغيرات 
التي تدفع بنا نحو التقدم.

وأكد استعداد أعضاء احتاد 
البترول والبتروكيماويات 
في الكوي���ت لوضع جميع 
اإلمكاني���ات التي تس���اهم 
وتدعم االحتاد العربي لعمال 
النفط واملناجم والكيماويات 
في كل املجاالت بصفة عامة 
التثقيف والتدريب  ومجال 
بصفة خاصة ملا سيحققه من 
آثار مباشرة على رفع الوعي 

على الساحة الدولية بصفة 
عام���ة والعربي���ة بصف���ة 
خاصة، الس���يما ان وطننا 
العربي مير اآلن مبنعطف 
خطير يواجه مستقبل األمة 
العربية كلها بل امتد أثره إلى 
بعض ال���دول في العالم أال 
وهو اإلرهاب والذي أصبح 
ال وطن له وال هوية ولكنه 
بات يهدد مستقبل دول كثيرة 
األمر ال���ذي أصبح معه من 
الضروري وضع استراتيجية 
عربية ملواجهته، السيما ان 
األخط���ار حتيط بنا من كل 
جانب وهذه األخطار أول ما 
تؤثر فيه وعليه هو االقتصاد 

والسعي نحو تدميره.

آثار األزمة المالية

وقال إنه ال بد أن ننتبه 
آلثاره املباشرة على العمال 
خاصة أن نسبة البطالة قد 
ارتفعت ف���ي معظم بلداننا 
العربية وهذا م���ا يجعلنا 
نناقش كل املش���كالت التي 
خلفتها األزمة املالية العاملية 
والتي ما زالت تلقي بآثارها 
السلبية على دولنا العربية 
ومن ثم يقع تأثرها املباشر 
على الظ���روف االقتصادية 
واالجتماعي���ة لعمالنا في 

الوطن العربي؟
إلى  وأكد أهمية االنتباه 
ضرورة االهتمام بالتدريب 
املهني والتقني لعمالنا ملواكبة 
التغي���رات التكنولوجي���ة 
الت���ي تواجهنا  احلديث���ة 
وتنتقل إلين���ا من مختلف 
دول العالم املتقدم، باإلضافة 
إلى أهمية التعاون املشترك 
فيما بيننا في نقل اخلبرات 
خاصة في صناعاتنا والتي 
تتطلب دائما االستعداد لكل 

أسامة أبوالسعود

ذكر وزير األشغال ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.عل���ي العمي���ر ان البديل 
اإلستراتيجي موجود حاليا 
في جلنة املوارد البش���رية 
انه  األم���ة، مؤكدا  مبجلس 
وض���ع ليكون ف���ي صالح 
منخفضي الدخل وليس من 
أجل تخفيض الرواتب التي 
يتمتع به���ا موظفو القطاع 

النفطي.
العمير، قبيل  وأض���اف 
ص���دور مرس���وم تكليفه 
بحقيب���ة األش���غال إضافة 
إلى حقيبة »مجلس األمة«، 
في تصريحات للصحافيني 
على هامش مؤمتر االحتاد 
النف���ط  العرب���ي لعم���ال 
واملناجم والكيماويات حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك: 
نريد أن نطمئن بأن البديل 
اإلستراتيجي وضع لتحسني 
الرواتب املنخفضة وليس من 

أجل حرب على أي أحد.
وع���ن اجتم���اع أوپيك 
املقبل، ق���ال العمير: أتوقع 
ان تكون مخرجاته إيجابية 
وتعكس نوعا من االستقرار 
على األس���واق ومبا يصب 
في مصلحة املس���توردين 
واملصدرين، مبينا ان تراجع 
األس���عار يعود ف���ي املقام 
األول إل���ى فائ���ض اإلنتاج 
الطلب  باإلضافة لتراج���ع 
العاملي، وتوقع أن تتحسن 
معطي���ات األس���عار والتي 
تراوح في مستوى منخفض 
حالي���ا، مؤك���دا ان ارتفاع 
األسعار سيكون في صالح 
املنتجني واملستهلكني ملا له 

جانب من التكرميتكرمي أحمد الفيلكاوي د.علي العمير ملقيا كلمته

درع تقديرية من االحتاد العربي للبتروكيماويات إلى د.علي العمير د.علي العمير ونزار العدساني وفوزي عبدالباري وأسعد السعد وسعد العازمي وعدد من القيادات النفطية في مقدمة احلضور

أي قرار سيخرج
من »أوپيك« سيكون 

هناك التزام به 
وتعافي األسعار 
مرتبط بتعافي 

االقتصاد العاملي

تراجع أسعار النفط 
يعود في املقام األول 

إلى فائض اإلنتاج 
باإلضافة لتراجع 
الطلب العاملي

الكندري: احتاد عمال 
البترول لم ولن 

يدخر جهداً للحفاظ 
على حقوق العاملني 

ومكتسباتهم واستثناء 
القطاع النفطي 

من تطبيق البديل 
اإلستراتيجي

انطالق أعمال مؤمتر الكويت للطاقة املستدامة

العدساني: انخفاض أسعار النفط يدعم التوجه نحو مشاريع الطاقة املتجددة
أحمد محمود

انطلقت أمس أعمال مؤمتر الكويت للطاقة 
املستدامة حتت عنوان »حتقيق رؤية الكويت 
للطاقة 2030« برعاية املؤسسة العامة للبترول 
الكويتية وبدعم م���ن وزارة الكهرباء ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية وتس���تمر أنشطته 

حتى الثالث من ديسمبر املقبل.
وقال نزار العدس���اني الرئيس التنفيذي 
ملؤسس���ة البترول الكويتية ان اسعار النفط 
شهدت انخفاضا كبيرا منذ منتصف عام 2014، 

مشيرا إلى انه رمبا تشهد مزيدا من االنخفاض، 
االمر الذي يدفع باجتاه دعم أكبر للطاقة املتجددة 
والنظيفة. وأضاف العدساني ان هناك توجها 
بحلول عام 2030 لالعتماد على الطاقة النظيفة 
في املشروعات التي تقوم بها البالد باإلضافة 

إلى دعم تطوير مشروعات الطاقة املتجددة.
م���ن جانب���ه، ق���ال الرئي���س التنفيذي 
لشركة نفط الكويت هاشم هاشم ان اخلطة 
االس���تراتيجية التي تقوم بتنفيذها الشركة 
تستهدف الوصول بالطاقة االنتاجية إلى 3 
ماليني برميل يوميا بحلول 2015 ونحو 3.650 

ماليني برميل بحلول 2020.
واضاف هاشم على هامش كلمته في مؤمتر 
الكويت للطاقة املستدامة أن شركة نفط الكويت 
وقعت عقودا خالل العامني املاضيني من اجل 
تطوي���ر انتاج حقول ش���مال وغرب الكويت 
للوصول بالطاقة االنتاجية للشركة إلى 3.6 

ماليني برميل يوميا.
واشار الى أن الشركة تستهدف الوصول 
بالطاقة النظيفة في مشاريعها إلى 8% العام 

2020 و15% بحلول العام 2030.
على اجلانب اآلخر، أكد الوكيل املس���اعد 

لشبكات النقل بوزارة الكهرباء ضرورة العمل 
للحد من تفاقم معدالت االستهالك العالي للكهرباء 
في البالد، مشيرا إلى ان هناك جهودا تعقدها 
جلنة الترشيد في الوزارة لتقليل معدل الزيادة 
السنوية لس���اعات الذروة للطاقة الكهربائية 

من 8% إلى %3.
واش���ار الى أن الدعم الذي تقدمه الكويت 
للكهرباء واملاء يصل إلى نحو 3 مليارات دينار، 
مشيرا الى أن العمل يجري على استكمال خطة 
بلوغ الطاقات املتجددة الى نحو 15%% من االنتاج 

)أحمد علي(الكلي للطاقة الكهربائية حتى 2030. نزار العدساني متحدثا خالل املؤمتر   

عبدالباري:
ما مت تنفيذه

من مخططات 
تسعى إليها بلدان 

كبيرة وكثيرة
 يدعونا لالنتباه
إلى ما يحاك

 ويدور في بلداننا 
العربية

الفيلكاوي: اجتماعنا 
اليوم يؤكد الدور 

الذي تلعبه
الكويت على 

الساحتني الدولية 
والعربية السيما 
أن وطننا العربي 

مير اآلن مبنعطف 
خطير أال وهو 

اإلرهاب


