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... وأخرى كانت في ندوة »ال لبيع القطاع النفطي«لوحة رفعها موظفو القطاع النفطي خالل ندوة »ال لبيع القطاع النفطي« أمس األول

جانب من احلضور

يغادر البالد ظهر اليوم عضو اللجنة التنفيذية بالشعبة 
البرملانية مبجلس األمة النائب علي الدقباسي متوجها الى 
العاصمة املصرية القاهرة، وذلك للمشاركة في الندوة التي 
سينظمها البرملان العربي االنتقالي حتت عنوان »البيئة 
التشريعية والقانونية لالستثمار والتحكيم التجاري في 
الوطن العربي« والتي ستعقد يومي 14 و15 اجلاري، ويرافق 
عضو اللجنة مدير ادارة شؤون املنظمات سامي الشايع.

الدقباسي إلى القاهرة اليوم

خالل ندوة »ال.. لبيع القطاع النفطي« باتحاد عمال البترول مساء أمس األول

نواب ونقابيون: نرفض »الخصخصة«.. مشروع لبيع البلد

أسامة أبوالسعود
رفض عدد من النواب والنقابيني 
مشروع اخلصخصة املطروح على 
جدول أعمال مجلس األمة إلقراره 
املقبل واصفني  بجلسة اخلميس 
إياه بأنه »مش����روع لبيع البلد« 
وعبر املتحدث����ون في ندوة »ال.. 
لبيع وخصخصة القطاع النفطي« 
والتي أقامها احتاد عمال البترول 
البتروكيماويات مساء  وصناعة 
امس األول مبقر االحتاد باألحمدي 
عن اس����تيائهم الشديد من قانون 
اخلصخصة اجلدي����د الذي يتيح 
بيع القطاع النفط����ي الذي ميثل 
الش����ريان الرئيس����ي والوحي����د 

القتصاد الكويت.

رفض

في البداية رفض رئيس احتاد 
القطاع النفطي عبدالعزيز العجمي 
ما يس����مى بقانون اخلصخصة، 
مش����يرا إلى أن الرفض يتأتي من 
منطل����ق مصلحة عم����ال القطاع 
النفطي ومصلحة الكويت وللحفاظ 
الش����عب ومستقبل  على حقوق 

األجيال القادمة.
وأضاف قائ����ال اجلدير بالذكر 
ان خصخص����ة القط����اع النفطي 
أثبتت فش����لها من خالل جتربتنا 
السابقة على ارض الواقع عندما مت 
تخصيص مصانع امللح والكلورين 

الكيماوي����ات  بش����ركة صناع����ة 
البترولية وكذلك محطات الوقود 

في شركة البترول الوطنية.
»ال«  ش����عار  نرف����ع  وق����ال 
النفطي مع  القط����اع  خلصخصة 
جميع فئات الشعب الكويتي وعلى 
رأسهم ممثلو الشعب نواب مجلس 
األمة. الذين البد من أن يكون لهم 
موقف واضح وحاسم بشأن رفض 
اخلصخصة م����ن منطلق وطني 

للحفاظ على ثروة البلد.

سلق القانون

من جهته دعا الكاتب احمد الديني 
الى عدم سلق قانون اخلصخصة 
في مجلس األمة، مش����يرا الى ان 
االقتص����اد الكويتي يق����وم على 
العدالة واملساواة االجتماعية وليس 
إلغاء القط����اع العام ألنه مخالف 

للدستور.
واضاف الديني »في بداية نشأة 
الدولة استدعت الضرورة ان تقوم 
الدولة بدور كبي����ر في االقتصاد 
مبفردها او مبشاركة القطاع اخلاص 
في بعض األحي����ان، موضحا ان 
القطاع اخلاص ال يستثمر في بعض 
القطاعات«. وشدد على انه من غير 
املعقول ان نس����يطر على املوارد 
الوطنية لتقدميها الى املس����تثمر 
الوطني واألجنبي الحقا، موضحا 
ان اخلصخصة هي تصفية لدور 

حتى قبل صدور القانون.

عدم توازن

من جهته قال النائب د.محمد 
احلويل����ة ان قانون اخلصخصة 
التوازن في  احلالي يخلق ع����دم 
العدالة االجتماعية ويس����يء إلى 
أنه  إلى  الوطنية، مشيرا  العمالة 
كان من الواجب أن يكون القانون 
مرس����خا إلرادة الدول����ة وحاميا 
للمرافق العامة والثروات الوطنية. 
أضاف يجب أن تشرع قوانني لها 
القدرة على حماية املوارد الطبيعية 
ال أن تشرع قوانني لالستيالء على 
ثروات الشعب، وتابع أن الدستور 
نص صراحة على حتقيق العدالة 
بني النشاط العام واخلاص لكن ما 
نراه هو إلغاء لهذا الشرط بل أن 
القانون اجلديد ال يحقق أي زيادة 
في املستوى املعيشي والدخل وال 
حتى خلق فرص عمل جديدة وان 
املتنفذين  القانون يحقق مطالب 
الدستورية  ويعارض النصوص 
وخلص إلى القول إننا سنتصدى 
ألي قان����ون ال يحق����ق الرفاهية 

للمواطنني.

انتفاضة حاشدة

بدوره دعا النائب خالد العدوة 
النقابيني إلى انتفاضة حاشدة يوم 
الكويتي  اخلميس ليقول الشعب 

كلمته املدوية في وجه هذا القانون 
والتصدي للجنة املالية التي وافقت 
على القانون عل���ى الرغم من إن 
الكويت بلد يعتمد على الصناعات 
النفطية بنسبه 90%، ولفت إلى أن 
الساعني وراء هذا القانون هم الطبقة 
الثرية التي تريد الس���يطرة على 
الوطن وثرواته من باب اخلصخصة، 
أن البعض ينهب البلد نهبا مبرمجا 
وكأنها شركة حتت التصفية كما 
فعلوا مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية. عبر رئيس مجلس إدارة 
نقابة العاملني بالشركة الكويتية 
لنفط اخلليج فالح العس���كر عن 
الكويت  امتنانه لالهتمام بقضية 
املصيري���ة التي نعل���ن من خالل 
جمعنا هذا وندوتنا الرفض التام ملا 
يسمى بقانون اخلصخصة ونحن في 
نقابة نفط اخلليج رئيسا وأعضاء 
نساند احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات في كل خطواته ضد 
اخلصخصة مؤيدين شعاره ال لبيع 
وخصخصة القطاع النفطي مؤكدين 
ان خصخصة القطاعات احليوية 
ضياع وفقدان للهوية وهروب من 
حتمل املس���ؤولية، وان مشروع 
اخلصخصة ه���و هاجس القطاع 
النفطي والذي يعتبر حتايال على 
مواد الدستور وخطورة للوراء في 
عودة لالستعمار األجنبي وهو ما 

نرفضه رفضا قاطعا.

الدولة في االقتصاد«.

سوق النخاسة

من جهته أك����د النائب د.وليد 
الطبطبائي انه يراد للثروة النفطية 
ان تنزل الى سوق النخاسة يوم 
اخلميس، مش����يرا الى ان اللجنة 
املالية انتهت بعدم جواز خصخصة 
الصحة والتعلي����م إال بقانون اما 
القطاع النفطي فيجوز بيعه مؤكدا 
ان ه����ذه مقدرات البلد وما يجري 
أمر مخالف للدستور والشريعة 
الطبطبائي  اإلس����المية. وتاب����ع 
قائ����ال »اذا كان البعض يقول ان 
العبداهلل تفوح  استجواب احمد 
منه رائحة مش����اريع نفطية، فإن 
هذا القانون تزكم أنوفنا وتسيل 

اللعاب املشاريع النفطية«.
القانون اجلديد بأنه  ووصف 
س����يكون أخطر قانون مير على 
البالد، مضيفا »اذا كانت احلكومة 
تتبجح بأنها لن حتضر جلسات 
ال يت����م االتفاق عليه����ا، فإنها في 
جلس����ة يوم اخلميس ستحضر 
القانون  بخيلها ورجلها إلق����رار 
وستجلس حتى الصباح حتى تباع 
منشآتنا النفطية في املزاد«، وشدد 

الطبطبائي على القول »س����نقف 
بقوة ضد هذا املش����روع املشبوه 
لبيع البلد«، مش����يرا الى ان زين 
ومحطات الوقود كانت جتاربنا مع 
اخلصخصة وكان أول ضحاياها 

هم املواطنني الكويتيني.
وتاب����ع قائال »نح����ن في هذه 
املرحلة ال نحتاج الى »اخلصخصة« 
بل الى »العمعمة« الن اخلصخصة 

مشروع لبيع البلد«.

التصدي للقانون

ومن ناحيته دعا النائب مسلم 
البراك جموع النقابيني الى التصدي 
لهذا القانون اجلائر الذي سيضرب 
بعنف الطبقة الوسطى في البالد 
وسيخلق طبقة ثرية فاحشة الثراء 
وطبقة اخ����رى ال جتد حتى املاء 
في ثالجاتها. وعال صوت البراك 
متسائال »وينكم يا عمال النفط، 
كنتم تهزون حكومات وتوقفون 
ش����ركات عاملية عند حدها، اليوم 
اس����تنهض هممكم واعلم انه لن 
يغير هذا االمر � بعد اهلل � اال عمال 
النفط«. وقال البراك »ان القضية 
اليوم انهم سيبيعون قطاع النفط 
وس����يتحول املواطن����ون في هذه 

القطاع املهم الى صبيان عند بعض 
التجار او الى اجراء، ونحن لسنا 
اجراء بل نحن ش����رفاء ولكن مع 

االسف هناك من ال يريد ذلك«.
ولفت ال����ى ان املجلس االعلى 
للتخصيص يضم 5 وزارء ورئيس 
الوزراء و3 يختارهم رئيس الوزراء 
متسائال: »هل تأملون خيرا منهم« 
وتابع قائال »نح����ن ال نثق بهذه 
احلكوم����ة لتدي����ر ه����ذا القانون 
وتخصخص القطاع العام وستأتي 
للصحة والتعليم التي ستخصص 
بقانون وهي موافقة مبدئية على 
خصخصتهم«. وقال »كان ميكن ان 
نسكت وال نتكلم وتفتح لنا خزائن 
االموال« موضحا ان هذا القانون 
ال يتحدث عن سنة او اثنني ولكن 
مستقبل واجيال الكويت كلها. ولفت 
الى ان القطاع النفطي ميثل 95% من 
دخل الكويت وهو سيسلم »لقمة 
سائغة« للمستثمرين موضحا ان 
شركة زين متتلك احلكومة فيها 
نس����بة 28% وكأنها ال متلك اال %1 
فقط فالشركة ميلكها رجل واحد. 
وتابع البراك قائال »نقولها بالفم 
املليان ان جزءا من مش����كلتنا ان 
هناك جمعا بني احلكم والتجارة 

فال يوجد تاج����ر يخالف القانون 
اال وراءه شيخ او متنفذ«.

اجتماع حاشد

النائ����ب م.خالد  بدوره دع����ا 
الطاحوس إلى اجتماع حاشد يوم 
األربعاء املقبل يحضره النقابيون 
والعمال سواء في القطاع احلكومي 
أو القطاع النفطي على ان يتقدم هذا 
احلضور جميع نواب األمة، مشيرا 
إلى أن يحمل هذا االجتماع عنوان 
إننا  رفض اخلصخصة، وأضاف 
نعول كثيرا على أن إرادة العمال لن 
تخذلنا يوم األربعاء التي ستكشف 
أن مبقدورها وقف هذه القوانني.

وق����ال: أحزنن����ي الي����وم هذا 
احلضور املتواضع على الرغم من 
انه لو علم عمال النفط حقيقة قانون 
اخلصخصة ملا جلسوا في بيوتهم. 
واستغرب م.الطاحوس ان مترر 
اللجنة املالية قانون اخلصخصة 
دون أن توفر عدم االحتكار وحماية 
املستهلك وحماية العمالة الوطنية، 
وأضاف أن مؤسسة البترول لديها 
ني����ة مبيتة خلصخص����ة القطاع 
النفطي ففي احد اجتماعاتها أقرت 
القطاعات التي سيتم خصخصتها 

 العدوة: ندعو النتفاضة ليقول الشعب كلمته المدوية في وجه القانون
 الطبطبائي: الحكومة ستحضر الخميس بخيلها وَرجلها إلقرار القانون

 البراك: »الخصخصة« سيضرب الطبقة الوسطى ويخلق أخرى فاحشة الثراء
  الحويلة: القانون الحالي يسيء للعمالة الوطنية ويخلق عدم التوازن

 الطاحوس: ندعو الجتماع حاشد األربعاء المقبل لرفض الخصخصة

)محمد ماهر(مسلم البراك ود. وليد الطبطبائي ود. محمد احلويلة وغليفص بن عكشان وم. خالد الطاحوس مع رؤساء النقابات العمالية في القطاع النفطي خالل الندوة مساء أمس األول

�إعــــــــــالن

جمعية قرطبة التعاونية

جمل�س �لإد�رة

�إعالن عن عقد �جلمعية �لعمومية جلمعية قرطبة �لتعاونية

لل�سنــة �ملاليــة �ملنتهيــة يف 2009/10/31

بن�ء على كت�ب وزارة ال�شئون االجتم�عية والعمل املوؤرخ 2010/3/17 ب�ش�أن املوافقة على حتديد 

يوم االثنني املوافق 2010/4/19 موعدا النعق�د اجلمعية العمومية جلمعية قرطبة التع�ونية.

يت�سرف جمل�س �إد�رة جمعية قرطبة �لتعاونية بدعوة �ل�سادة �مل�ساهمني �لبالغني من 

�جلمعية  يف  و�مل�ساهمني  �لعمومية  �جلمعية  �نعقاد  تاريخ  يف   ) فاأكرث  عامًا   21 )�لعمر 

يوم  عقده  و�ملقرر  �لعادية  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  حل�سور   2009/10/31 حتى 

للبنات  قرطبة  ثانوية  يف  م�ساًء  �لر�بعة  �ل�ساعة  متام  يف   2010/4/19 �ملو�فق  �لثنني 

�لكائنة مبنطقة قرطبة قطعة )5(.

ق�نوني�  لي�شبح  �ش�عة  ن�شف  ملدة  االجتم�ع  يوؤجل  الق�نوين  الن�ش�ب  اكتم�ل  عدم  ح�لة  ويف 

بح�شور )25( ع�شوًا، وذلك ملن�ق�شة جدول االأعم�ل الت�يل :

1- من�ق�شة تقرير جمل�س االإدارة عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 2009/10/31 وامل�ش�دقة عليه.
واحل�ش�ب�ت اخلت�مية  العمومية  امليزانية  والت�شديق على  تقرير مراقبة احل�ش�ب�ت  2- من�ق�شة 

لل�شنة املنتهية يف 2009/10/31.

3- تعيني مراقب احل�ش�ب�ت لل�شنة امل�لية املنتهية يف 2010/10/31 وحتديد اأتع�به.
4- تزكية املر�شحني الثالثة لع�شوية جمل�س االإدارة لهذا الع�م.

مالحظـــة :

1- يجب على كل ع�شو اإح�ش�ر البط�قة املدنية االأ�شلية اأو اإح�ش�ر �شه�دة حديثة ملن يهمه االأمر 
من املعلوم�ت املدنية وال يعتد ب�شورة عن البط�قة املدنية اأو ال�شه�دة املنوه عنه�.

2- على ال�ش�دة امل�ش�همني غري امل�شتكملني مللف�تهم �شرورة مراجعة اإدارة اجلمعية خالل الدوام 
الر�شمي ال�شتكم�ل امللف�ت.

3- على امل�ش�همني الذين مل ي�شلهم كتيب امليزانية عن طريق الربيد مراجعة االإدارة ال�شتالم 
ن�شخة من هذا الكتيب.

واهلل ويل التوفيق

تزكية الغبيشان لرئاسة اتحاد 
عمال الكويت لفترة جديدة

أعلن عن تعديالت على دستور االتحاد لـ 50 سنة قادمة

أسامة أبو السعود
كش���ف رئيس االحتاد العام 
الكوي���ت خالد  لنقاب���ات عمال 
الغبيش���ان العازمي ان املجلس 
التنفيذي لالحت���اد قام بتزكيته 
رئيسا لالحتاد لفترة جديدة خالل 
اجتماعه األخير مبقر االحتاد في 
ميدان حولي. واشار في تصريحات 
ل� »األنباء« الى ان االحتاد العام 
لعمال الكويت س���يعقد مؤمتره 
العام اليوم الثالثاء وغدا االربعاء 
النتخاب رئيس االحتاد ومناقشة 
عدد م���ن القضايا اهمها الوحدة 
النقابي���ة وطل���ب مؤمتر طارئ 
ينفذه املجلس التنفيذي اجلديد 
لتعديل مواد ولوائح عديدة من 
دستور االحتاد العام وكشف ان 
هذه التعديالت هي األولى منذ 10 
سنوات وكانت تعديالت بسيطة 

بينما ستتضمن التعديالت اجلديدة 
املقترحة تعديالت جذرية ل� 50 
سنة قادمة منها عضوية االحتاد 
ومدة العضوية وغيرها من األمور 

املهمة واجلديدة.

خالد الغبيشان


