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اس��تنكر رئيس مجلس 
ادارة نقابة العاملني مبؤسسة 
البترول الكويتية عبدالوهاب 
الكندري ش��بهات تعارض 
الت��ي نتجت عن  املصال��ح 
اشتراك بعض مقاولي القطاع 
النفطي عن طريق عضوية 
بعضهم في جلنة الش��ؤون 
املالي��ة واالقتصادي��ة ف��ي 
مجلس االمة وقيامهم باضافة 
تعديالت مشبوهة دستوريا 
نتج عنها الزج بالقطاع النفطي 
برمته في قانون التخصيص 
وحتويله ال��ى جائزة كبرى 

ملقاولي القطاع النفطي، على الرغم من ان مشروع 
القانون االساس��ي املقدم من احلكومة مبرسوم 
احالة رقم 25 لسنة 2005 بتوقيع االمير الراحل 
الش��يخ جابر االحمد اضافة الى صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بصفته رئيسا ملجلس 
الوزراء حينها قد نص في مادته الرابعة على عدم 
جواز تخصيص املشروعات العامة املتعلقة بقطاع 
انتاج النفط والغاز الطبيعي وان اي استثمار ملورد 
من موارد الث��روة الطبيعية ال يكون اال بقانون 
ولزمن محدود، ال بل ان املذكرة االيضاحية ملشروع 
القانون االساس��ي اكدت حتمية هذا االس��تثناء 
متاش��يا مع املادة 152 من الدس��تور باعتبار ان 
الدستور هو اسمى القوانني واعالها مرتبة تتقيد به 
القوانني وكل سلطات الدولة. واضاف رئيس نقابة 
العاملني مبؤسسة البترول الكويتية ان النصوص 
الدستورية واضحة وضوح الشمس، واملفترض 
التزام جميع س��لطات الدولة به��ا، ولذلك يحق 

لنا التساؤل: هل غلب بعض 
اعضاء اللجنة املالية الدستور 
ومصلحة البالد والعباد في 
قراراتهم وتعديالتهم املذكورة 
ام كانت االولوية ملصاحلهم 
التجارية في  وارتباطاته��م 
القط��اع النفط��ي؟ واضاف 
الكندري: م��اذا يريد بعض 
اعضاء اللجنة املالية من تهديد 
استقرار العاملني في القطاع 
البعض  النفطي؟ واال يكفي 
منه��م حصولهم على عقود 
نفطي��ة بقيمة تق��ارب 800 
مليون دوالر خالل الس��نة 
املاضية؟ بل انه متت ترسية احد عقودهم وتوقيعها 
قبل تس��جيل شركتهم كوكيل جتاري في غرفة 

جتارة وصناعة الكويت بثمانية ايام؟ 
واختتم الكندري تصريحه بالتأكيد على رفض 
نقابة العاملني مبؤسسة البترول الكويتية مخالفة 
املادة 152 من الدستور الكويتي وحتويل القطاع 
النفطي برمته للخصخص��ة بقرار من املجلس 
االعل��ى للتخصيص املزمع انش��اؤه ال بقانون 
ولفترة زمنية محددة كما نص الدستور، مشددا 
على انه في حال مترير القانون بصورته احلالية 
التي تبيح موارد الثروات الطبيعية وجتعلها لقمة 
سائغة في ايدي حيتان ومتنفذي القطاع النفطي 
فإننا لن نتوانى في تعرية املواقف ولن نتهاون 
في تصعيد املواقف عبر شتى الوسائل واهمها 
اللجوء الى احملكمة الدس��تورية لتغليب احترام 
الدس��تور وفرضه قس��را على جميع اصحاب 

املصالح التجارية والنفطية.

أع����اد رئي����س نقاب����ة 
العاملني بش����ركة ناقالت 
الكويتية يوس����ف  النفط 
ال����ى األذهان  الش����ايجي 
بنود القسم الذي يؤديه كل 
مسؤول بالدولة مع اعضاء 
مجلس األمة املوقرين قبل 
مباشرة مهام عمله سواء 
كان في السلطة التنفيذية 
او التشريعية او القضائية 
والذي مفاده »أقسم باهلل 
العظيم ان أحترم الدستور 
وقوانني الدولة وأذود عن 
حريات الشعب ومصاحله 

وأمواله وأصون اس����تقالل الوطن وس����المة 
أراضيه« وذلك مبناسبة الضجة الكبرى واملثارة 
اآلن ببلدنا احلبيب الكويت حول قرب العمل 
مبا يسمى بنظام خصخصة القطاع العام بصفة 
عامة وعلى وجه اخلصوص القطاع النفطي 

ومنه شركة ناقالت النفط الكويتية.
وق����ال ملن يتغنى ببيع مقدرات الش����عب 
الكويتي وملن لم يعنهم امره وهمومه اتقوا اهلل 
في ضمائركم وتذكروا القسم الذي أقسمتموه 
باحملافظة على اموال شعبنا الكويتي الكرمي 
وصيانة استقالل الوطن من نظام اخلصخصة 
البغيض والذي ثبت فشله في جميع جتارب 

دول العالم املختلفة واآلن 
هذه الفئة ترغب في تطبيقه 
ببلدنا الكويت احلبيب دون 
النظر في عواقبه الوخيمة 
ملا شابه من عيوب وسلبيات 
ندعو اهلل ان يجنب بلدنا 

منها.
وانتقد الشايجي الفئة 
غير الغيورة على مصالح 
الكرمي  الكويتي  ش����عبنا 
وتعمل حلساب مصاحلها 
الذاتية بنظرة شخصانية 
ضيقة حيث انهم يهللون 
ويطلب����ون تطبيق نظام 
اخلصخصة اآلن على املش����روعات العمالقة 
والكبرى بوطننا الغالي الذي حمته وجنبته 
الهزات والنكسات والنكبات االقتصادية  من 
السيئة التي مر بها االقتصاد العاملي في ظل 
ازمة عاملية طاحنة لم يشهدها العالم من قبل 

ومازال يعاني من آثارها البغيضة الى اآلن.
وتساءل الشايجي كيف يتم وضع الثروات 
الطبيعية وهي اململوكة لكل أفراد الش����عب 
الكرام والدولة أمينة عليها في يد فئة طغاة 
املال اي فئة التجار احملدودة وهي التي تسعى 
دائما الى حتقيق الربح الوفير على حس����اب 

هذه الثروات.

عبدالوهاب الكندري

يوسف الشايجي

فالح العسكر

)أنور الكندري(جاسم الناصر يتلقى التهاني

تهنئة بالفوز

وجوه من احلفل حديث عن قانون اخلصخصة

رئيس وأعضاء احتاد عمال البترول في لقطة جماعية

العجمي: إذا صادق مجلس األمة على قانون الخصخصة
 فالقادم سيكون أسوأ من االعتصامات والندوات

العسكر: خصخصة القطاعات الحيوية ضياع وفقدان للهوية 
والقطاع الخاص غير مؤهل لحمل مسؤوليات التنمية االقتصادية

من الوط����ن العربي الكبير، وهذا 
البلد الذي ش����كل طليعة للحركة 
النقابية في بلدان اخلليج العربي، 
الب����د لنا ان تذك����ر فضل احلركة 
النقابي����ة الكويتية، التي كان لها 
ال����دور الكبير في حتفيز س����ائر 
بلدان اخلليج لالعتراف باحلقوق 
واحلريات النقابية، كي تكون قادرة 
على مواجه����ة التحديات الكبيرة 
بات����ت تواجهها،  التي  والصعبة 
بفعل مسارات العوملة، وحتوالت 
اخلصخصة، وسيطرة الشركات 
متعددة اجلنس����ية على األنشطة 

االقتصادية الوطنية.
وأضاف العسكر ان احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملني بالشركة الكويتية لنفط 
اخلليج فالح العسكر رفض النقابة 
وجموع العمال والنقابات قانون 
اخلصخصة املزمع مناقشته ملا له من 
آثار وخيمة على حقوق ومكتسبات 
الشعب الكويتي والعمال على وجه 
اخلصوص وتهديد الس����تقرارهم 
الوظيفي بسبب ما ينشأ عنه من 
خلل في جميع النواحي االجتماعية 

واالقتصادية واألمنية.
وأثنى العس����كر في تصريحه 
على دور رؤساء وأعضاء االحتادات 
العمالية والنقابات النفطية التابعة 
البترول ملساندتهم  الحتاد عمال 
الفعالة ف����ي دعم وتأييد خطوات 
االحتاد التي بدأها بتفعيل مطالبته 
ورفضه القاطع لقانون خصخصة 
املنش����آت النفطية، ودور اجلنود 
الذين  املجهولني م����ن اإلعالميني 
له����م ال����دور الكبير ف����ي حتقيق 
مطالبن����ا وأهدافن����ا والذي����ن لن 
ننسى تضحياتهم وأقالمهم التي 
كانت مبنزلة رصاصة في وجه كل 
من تس����ول له نفسه بيع الكويت 
والوط����ن واملواطن����ني، مؤكدا ان 
القطاع����ات احليوية  خصخصة 
ضياع وفق����دان للهوية وهروب 

من حتمل املسؤولية.
وأهاب العس����كر بجميع عمال 

القطاع النفطي والشعب الكويتي 
وجمي����ع املهتم����ني مبس����تقبل 
األجيال املقبلة حلضور االعتصام 
اجلماهي����ري الكبير الذي ينظمه 
احتاد البترول لرفض اخلصخصة 
اليوم 14 اجلاري الساعة 6 مساء 
مبقر االحت����اد باألحمدي الرافض 
لتطبيق نظ����ام اخلصخصة على 
املنشآت النفطية، حيث ميثل هذا 
القطاع الش����ريان احليوي لدخل 

البالد.
وأضاف العس����كر ان املرحلة 
املقبلة للحرك����ة النقابية مرحلة 
تقرير املصير والتي تتطلب الوقوف 
صفا واحدا ضد اي قرارات تعسفية 
بحق قطاعن����ا النفطي والعاملني 
فيه، فال معنى للخصخصة اذا لم 
تخلق فرص عمل للمواطنني، مشيرا 
ال����ى ان الكويت حالة خاصة بني 
دول النفط األخرى ولكن بش����كل 
أكبر من معظمها، فالتخصيص ال 
يجب ان يحكمه ويتحكم فيه من 
ميلك ماال، فأي تفكير في خصخصة 
القطاع النفط����ي ليس له معنى، 
خاصة من خالل مشروع قانون من 
26 مادة موزعة على 5 فصول في 
النهاية منقول من خالصة جتارب 

فاشلة.
العس����كر، مادمنا في  وق����ال 
الكويت، ه����ذه القطع����ة الغالية 

يضطلع بدور في غاية األهمية إما 
بالنسبة حلجم العمالة في قطاع 
النف����ط والكيماويات، واما للدور 
االقتصادي الرئيسي الذي يلعبه 
هذا القطاع من بني سائر القطاعات 
اإلنتاجية الوطنية، من املادة اخلام 
الى مئات املواد املصنعة، وأيضا 
بالنسبة خلصوصية هذا القطاع، 
الذي يتداخل فيه االقتصاد الوطني 
باالقتصاد العاملي، الس����يما على 
الكبرى،  ضوء سيطرة الشركات 
الش����ركات متعددة  ومن ضمنها 
اجلنس����ية، على قطاع النفط من 
املنبع الى املصب، ومن االستخراج 

الى االستهالك.
محذرا م����ن خط����ورة توجه 
السياس����ة االقتصادية للحكومة 
نحو دع����م القط����اع اخلاص من 
خ����الل تخصيص القطاع النفطي 
وتسليمه مقدرات التطور في هذا 
البلد، ألننا كنا على يقني بان القطاع 
اخلاص غير مؤهل وغير قادر على 
التنمية  حمل أعباء ومسؤوليات 
االقتصادية واالجتماعية للبالد، 
وغير مس����تعد بالتالي الحتضان 
العمالة الوطنية الكويتية، ولذلك 
جنده يلجأ الى صرف هذه العمالة 
تعسفيا عند أول هزة اقتصادية 
يتع����رض لها. مطالب����ا احلكومة 
بااللتفات لقضايا القطاع النفطي 

الس����لطة  وحله����ا والتعاون مع 
التش����ريعية للنهوض باملشاريع 
احليوية التي طال انتظار تنفيذها 
وخلق مشاريع تدر دخال موازيا 
لدخل النفط اذا كان الهدف مشاركة 
القطاع اخلاص. وشدد العسكر على 
ضرورة ان يضع نواب الش����عب 
في مجلس األم����ة مصلحة البالد 
نصب أعينهم ومستقبل أجيالنا في 
احلسبان وعدم مترير هذا املشروع 
املشبوه، وأن يؤكدوا صدق نواياهم 
وموقفهم الداعم للعاملني والشعب 
الكويت����ي وان يناصروا قضايانا 
في ه����ذه اللحظة احلرجة، مذكرا 
إياهم بقس����مهم في احلفاظ على 
الدول����ة ومدخراتها من خالل هذا 

املطلب الشعبي.
العس����كر تصريحه،  واختتم 
املتمثلة  القيادة احلكيمة  مناشدا 
في حضرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
الش����يخ ناصر احملم����د، املطلب 
الشعبي برفض اخلصخصة، متمنيا 
حتقيق املزيد من التقدم واالزدهار 
في مختلف املجاالت، س����ائال اهلل 
سبحانه وتعالى لهم موفور الصحة 
والعافية وان يحفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

أسامة أبوالسعود
صّع���د رئيس احت���اد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
عبدالعزيز العجمي من لغة التهديد 
والوعيد ملواجهة قانون اخلصخصة 
الذي سيناقشه مجلس األمة غدا 

اخلميس في جلسة خاصة.
العجمي على هامش  ومتنى 
احتفال االحتاد باملجلس التنفيذي 
اجلديد مساء امس األول مبنتجع 
هيلتون املنقف أال تتطور األمور 
أكثر مما هي عليه اآلن، وان يتم 
رف���ض القانون املذكور من قبل 
نواب مجلس األمة، مشددا على 
انه ف���ي حال ص���ادق املجلس 
على القرار فإن اآلتي س���يكون 
أسوأ من االعتصامات والندوات 

االحتجاجية.
وقال العجمي ان مجلس األمة 
س���يكون عند حسن ظن الشعب 
الكويتي وس���يوقف مش���روع 
اخلصخصة في جلسة اخلميس، 
ألن ال���كل يعرف ما ه���و الفعل 

الواجب اتباعه بعد االعتصام.
الى  االته���ام  ووج���ه اصابع 
البعض الذين يريدون شل البلد 
ولفت الى ان احلكومة تدفع نحو 

اإلضراب من خ���الل تخصيص 
القطاع النفطي الذي سيترك آثاره 
على املدى البعيد في قلة التوظيف 

وارتفاع معدل البطالة.

وأشار الى ان القطاع النفطي 
جرب اخلصخصة في مصنع امللح 
والكلورين وكذلك محطات الوقود 
وكانت جتربة فاشلة، وتساءل: من 

الذي يعتبر مما حدث؟
اقرار  العجمي من  واستغرب 
املالية لقانون مش���روع  اللجنة 
اخلصخصة بسرعة البرق وهذا 

امر عجيب، مشيرا الى ان القطاع 
اخل���اص ينتظر اق���رار القانون 
ليس���تولي على مق���درات البالد 

النفطية وثروتنا احلقيقية.

خالل احتفال المجلس التنفيذي الجديد التحاد نقابات البترول بفوزه في االنتخابات

الكندري: »الدستورية« الفيصل حال إقرار تعديالت 
بعض المقاولين على مشروع قانون الخصخصة

الشايجي: الثروات الطبيعية مملوكة للشعب 

نقابة اإلسكان: الخصخصة في مصلحة التجار
ص���رح رئي���س نقابة 
العامل���ني باالس���كان خالد 
قان���ون  ب���أن  أبورمي���ة 
اخلصخص���ة يص���ب في 
التجار  مصلح���ة بع���ض 
الذين يدفعون  واملتنفذين 
القانون  جتاه مترير ه���ذا 
واقراره ف���ي مجلس االمة 
وذلك لتحقيق مصلحة خاصة 
على حساب املصلحة العامة 
غير مهتمني مبا قد يسببه 

هذا القانون من أضرار في 
مصلحة املواطنني.

وقال ان جميع العاملني 
في املؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية متذم���رون من 
محاولة احلكومة خصخصة 
االسكان مضيفا ان عملية 
العام  القط���اع  خصخصة 
الى قطاع خاص  وحتويله 
هي مبثابة بيع الفقراء الى 

االثرياء.

وتساءل ما الفائدة املرجوة 
من خصخصة االس���كان؟ 
فموظفو االس���كان يعملون 
عل���ى قدم وس���اق دون ان 
يتذمروا رغم ضغوط العمل 
ودون حتى حوافز اضافية 
ويفاجأون مبكافأة احلكومة 
لهم بتسليطها سيف القطاع 
اخلاص على رقابهم، فهل هذا 
أداء  جزاء من يتفان���ى في 

واجبه ويخلص في عمله.


