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حم��ل رئي��س مجل��س 
ادارة النقاب��ة العامة للبنوك 
منص��ور عاش��ور مؤيدي 
مشروع قانون اخلصخصة 
ما ميكن ان يسفر عن اقراره 
من تداعيات مستقبلية تهدد 
والعاملني  املوظفني  شريحة 
الكويتيني في قطاعي الدولة 

احلكومي واخلاص.
واع��رب عاش��ور ف��ي 
تصريح صحاف��ي عن بالغ 
اس��فه واس��تغرابه للكيفية 
الت��ي مت م��ن خاللها مترير 
مداولته  في  املش��روع  هذا 

االول��ى حتت قب��ة البرمل��ان وبدف��ع نيابي غير 
مسبوق، مؤكدا ان هذا التصويت والتمرير يطرح 
العديد من التس��اؤالت، كما يدلل على ما هو معد 
مس��بقا من س��يناريوهات للتنفيع على حساب 
املصدر الوحيد ملعيش��ة وحي��اة موظفي قطاعي 
الدول��ة احلكومي واخلاص واال م��ا معنى اندفاع 
البعض الى التطبيل لهذا املشروع وتقدمي املبررات 
واملزايا الواهية ونتيجة جتربة خصخصة محطات 
الوق��ود ماثل��ة امام اعني اجلمي��ع وكذلك ما طال 
الوضع الوظيفي للعديد م��ن املوظفني والعاملني 
في القطاع املصرفي واالس��تثماري الذين انهيت 
خدماتهم قبل اشهر بحجة انعكاسات ازمة اسواق 
املال العاملية وتداعياتها على س��وق املال الكويتي 
وغي��ر ذلك مما يتعرض ل��ه املوظفون والعاملون 
الكويتيون في شركات ومؤسسات القطاع اخلاص 
من مضايقات وسلب للحقوق واملكتسبات جتبر 
بعضا منهم على تقدمي اس��تقاالتهم وترك العمل 
ليتسنى بعد ذلك الصحاب تلك الشركات املتاجرة 
بالعمالة الوافدة وتشغيل افرادها مبرتبات ومزايا 

اقل مما يفترض منحها للموظفني الكويتيني.
وقال عاش��ور ان النقاب��ة العامة للبنوك ومن 
واقع مس��ؤولياتها النقابية الوظيفي��ة والعمالية 
تعارض وبش��دة اقرار هذا القان��ون، كما حتمل 
الطرف احلكومي والنيابي كامل املس��ؤولية جتاه 

ما ميك��ن ان يس��فر عنه هذا 
القانون م��ن تداعيات الكويت 

ومواطنوها في غنى عنها.
كان  اذا  بقول��ه  واوض��ح 
بع��ض مؤيدي هذا املش��روع 
يقدم��ون لنا تص��ورات براقة 
ملا ميك��ن ان يحدثه اقرار هذا 
املش��روع من نقل��ة نوعية � 
على حد تعبيرهم � في املجال 
االقتص��ادي والتنم��وي فهذا 
ف��ي حقيقته كالم مس��تهلك 
الى  مش��يرا  وغير صحي��ح، 
ما س��بق ان اقدم عليه العديد 
م��ن ارباب العم��ل حني عملوا 
على انش��اء ش��ركات وهمية واعطاء نسب غير 
صحيحة الع��داد املوظفني والعامل��ني الكويتيني 
في تلك الش��ركات واملؤسسات وما هو ملحق بها 
ودون ان يكون هن��اك اي دور او فاعلية للجهاز 
الرقابي واحملاسبي ازاء كل ما احدثه هذا التالعب 
وما تسببت به االجراءات التعسفية بإنهاء خدمات 
العديد من املواطنني في كبرى مؤسسات وشركات 
القطاع اخلاص حتى ما قبل اقرار مشروع بقانون 

كهذا.
واكد ان الوض��ع الوظيفي والعمالي للمواطن 
الكويتي داخل مختلف قطاع��ات الدولة هو خط 
احمر ال ميكن املس��اس ب��ه او ادراجه حتت بند 
املس��اومات والصفق��ات، منبها ال��ى ان الكارثة 
احلقيقة التي س��تلحق الضرر بالوضع الوظيفي 
واملعيش��ي لعموم املوظف��ني والعاملني الكويتيني 
ف��ي مختلف قطاعات الدولة ستش��هدها الكويت 
اذا ما اقر هذا القانون وتداعت توابعه املأس��اوية 
وتداعياتها س��تكون ماثلة ام��ا اعيننا بعد خمس 
س��نوات من االخذ بهذا املش��روع اله��ادف الى 
التخصيص. وامل ف��ي ختام تصريحه ان يكون 
ل��دى الطرف احلكومي والنيابي موقف مش��رف 
برد هذا القانون واالصطفاف الى جانب شريحة 
ق��وى العمل الوطنية العاملة في مختلف قطاعات 

الدولة وليس الى جانب هوامير البلد.

العجمي لـ »األنباء«: السهم الذهبي للحكومة واقتصار الخصخصة على الشركات المحلية 
حفاظاً على جذب رؤوس األموال الوطنية وأال يكون هناك بيع لألجانب أهم مطالب النقابات

رقابة للديوان قبل وقوع أي مخالفة دستورية 
ويتم تنبيه الشركة عليها.

ولفت الى إجم����اع االحتادات النقابية على 
تعديل املادة 12 بضرورة اقتصار التخصيص 
على الشركات احمللية فقط حفاظا على جذب 
رؤوس األموال الوطنية واال يكون هناك بيع 
لألجانب. وطالب املجتمعون بضرورة تعديل 
املادة 12 فقرة 4 من القانون بعدم جواز بيع 
نسبة ال� 20% اململوكة للحكومة لتدر أمواال 
على اخلزينة العامة، كما طالبوا بتعديل املادة 
12 فقرة »ج« بضرورة انه ال يحق للمواطن 
بيع أسهمه أو حصته إال بعد مرور 5 سنوات 
وليس 3 سنوات كما ورد في القانون املقدم 
وذلك لضمان حتقيق املواطن أكبر استفادة 

ممكنة من أموال الشركة.
وعما هددت به االحت���ادات النقابية من 
اإلضراب الش���امل قال العجمي »س���نتخذ 
خطوات تدريجي���ة تصعيدية في حال عدم 
إق���رار املطالب واألخذ ب���رأي االحتاد العام 
لنقابات عمال الكويت كطرف ميثل احلركة 
العمالية وااللتزام باالتفاقيات الدولية بالتمثيل 
)احلكومة والعمال وأصحاب العمل(«، مشددا 
على ان اإلضراب هو آخر العالج.. آخر العالج 

الكي.

تخصيصها.
وأردف العجمي انه وبالنسبة للمادة 19 
وحتديدا الفقرة اخلاصة بالعمالة بحيث يكون 
بدل نهاية اخلدمة وس���ن املعاش التقاعدي 
بعد 20 سنة وليس 30 سنة، وإضافة مادة 
بأن تخضع الشركات املساهمة لرقابة ديوان 
احملاسبة السابقة والالحقة أي ان تكون هناك 

للتخصيص بضرورة ان يكون هناك ممثل 
للحركة النقابية ممثال لالحتاد العام لعمال 
الكويت ف���ي املجلس األعل���ى للتخصيص 

واللجان التابعة له«.
وتابع العجمي قائال: »وكذلك تعديل املادة 
15 من القانون بحيث يجب ان يكون للدولة 
سهم ذهبي في ملكية الشركات التي سيتم 

أسامة أبوالسعود
جملة من املطالب والتعديالت اتفق عليها 
رؤس���اء االحتاد والنقاب���ات العمالية خالل 
اجتماعهم مبقر احتاد عمال البترول باألحمدي 
مساء أول من امس لتنسيق املواقف باجتاه 
قانون اخلصخصة الذي أقره مجلس األمة 

في مداولته األولى اخلميس املاضي.
وشدد رئيس االحتاد العام لنقابات عمال 
الكويت سالم شبيب العجمي على ان قانون 
اخلصخصة الذي أقره مجلس األمة مخالف 

للمواد 21 و22 و152 من الدستور.
وأكد العجمي في تصريحات ل� »األنباء« 
عقب االجتماع ان االحتادات العمالية واجلمعية 
العمومية غير العادية لنقابات عمال البترول 
توصلوا الى اتفاق رؤساء االحتادات النفطية 
على عدد من الش���روط املهم���ة في مقدمتها 
رفض االحتادات العمالية جميعا خصخصة 
قطاعات النفط والصحة والتعليم واإلعالم، 
مشيرا الى ان خصخصة القطاعات األخرى 
سيكون بشروط وهي ان يكون التخصيص 

جزئيا وليس كليا.
ولفت الى االتفاق على عدد من التعديالت 
على القانون احلالي للخصخصة وهي: »اضافة 
فقرة للمادة الرابعة من تشكيل املجلس األعلى 

شدد عقب اجتماع رؤساء النقابات العمالية في األحمدي على أن آخر الدواء الكي

)محمد ماهر( سالم العجمي متوسطا قيادات االحتادات النقابية خالل اجتماع أول من أمس 

م.حسام الطاحوس متحدثا في ديوانية األشغال

الطاحوس: نقل مشاريع الديوان األميري
من »األشغال« للجهات المستفيدة مباشرة

أكد خالل اللقاء المفتوح بديوانية »األشغال« أن قطاع المشاريع اإلنشائية مرتبط بـ 100 مشروع

تصميم تلك املشاريع يكون جزءا 
منه����ا في ال����وزارة او عن طريق 

مكاتب استشارية.
واشار املوسوي الى ان املشاريع 
احلالية املهمة التي تقوم االدارة 
بتصميمها ومنها مشروع مبنى 
التابعة لوزارة  االم����ن  مديريات 
الداخلية، مبينا ان املشروع عبارة 
عن منوذج س����يطبق على جميع 
احملافظ����ات حيث مت طرح موقع 
منطقة مبارك الكبير وحاليا في 
مرحلة الترسية اما محافظتا حولي 
واالحمدي فسيتم طرحها خالل 
شهر ابريل اجلاري.من جانبها اكدت 
مديرة ادارة املستشارين م.ابتسام 
الغن����ام ان االدارة تعتمد اعتمادا 
كليا على املكاتب االستشارية منذ 
بداية املشروع الى ان يتم حتديد 
الفكرة الرئيسية كواقع ومن ثم 
كميزانية وبعد ذل����ك تتم دعوة 
املكاتب االستش����ارية لتصميمه 
وعن مرحلة الترسية ينتهي دور 
ادارة املستشارين. واضافت الغنام 
ان مش����اريع االدارة كثيرة تخدم 
ع����دة جهات حكومي����ة ومن اهم 
املش����اريع التي تزامنت مع اقرار 
املوافقة عليها  امليزانية ومت����ت 
مشروع دور املؤسسات االصالحية 
الذي يعتبر من املشاريع الضخمة 
حيث يحتوي على سجن للرجال 
وسجن آخر للرجال ومستشفى 
يخدم 250 سريرا ومبنى للتأهيل 
العام  التدريب ومبنى للتوقيف 
الذي يت����م طرحه بنظام تصميم 
وتنفيذ على ان يتم االنتهاء منه 

خالل سنتني.

املقاول املنفذ، باالضافة الى قيامه 
بتنفيذ مش����روع مبنى البحوث 
والدراسات ومشروع مبنى الفتوى 

والتشريع.
من جهته اكد مدير ادارة تنفيذ 
املشاريع االنشائية م.ياسني الفراج 
ان ادارته تتميز بخصوصية مهمة 
وهي ان مشاريعها مرتبطة بنسبة 
80% وبشكل مباشر بوزارة االشغال 
من ناحية االشراف و20% باشراف 
مكاتب استشارية، مضيفا ان االدارة 
حريصة على اجناز مش����اريعها 
وتنفيذه����ا بالصورة املناس����بة 
اضافة حلرصها على االس����تفادة 
الكويتي من  من تطوير الشباب 

مهندسني ومهندسات.
وقال فراج ان عدد مش����اريع 
االدارة 25 مشروعا 5 منها باشراف 
مكاتب استشارية والباقي باشراف 
من قبل وزارة االشغال باستثناء 
مشاريع مراكز الضواحي وخمسة 
مشاريع تتبع وزارة التربية و12 
مشروعا جلهات مختلفة، مؤكدا ان 
مركز ضاحية حطني سيسلم في 
نهاية الشهر اجلاري اضافة للعديد 
من مراكز الضواحي كمركز ضاحية 
صباح الناصر الذي سيسلم خالل 
شهر تقريبا، مشيرا الى ان االدارة 
ستس����لم مش����روع مستوصف 
ضاحية العقيلة ومبنى محافظة 
اجلهراء حس����ب اخلطة الزمنية 

احملددة لهم.
ومن جهته اوضح مدير ادارة 
التصاميم م.امين املوس����وي ان 
االدارة حتتوي على 23 مشروعا 
لعش����ر جهات مختلفة، مبينا ان 

الفتا الى ان رغبة الديوان االميري 
في نقل املشاريع جاءت لسهولة 
التي تسرع  التنفيذية  اجراءاتها 
عملية الدورة املستندية في تنفيذ 

املشاريع.
ان ما يثار  الطاح����وس  واكد 
حول عدم وجود امان من استخدام 
مشروع استاد جابر ال اساس له 
من الصحة وال يوجد أي رأي فني 
متخصص او ما من شأنه ان يثبت 
ان االس����تاد غير آمن، مضيفا ان 
املشروع آمن وان ارضية االستاد 
س����ليمة واملواصفات واملقاييس 
دقيقة حس����ب ما هو موجود في 
العقد وان الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وفقت بتصميم املشروع 
ومبجرد استخدام االستاد سينتهي 
ه����ذا اللغ����ط الذي ي����دور حول 

االستاد.
وبدوره اكد مدير ادارة تنفيذ 
املشاريع اخلاصة م.عباس غلوم 
ان االدارة تعم����ل عل����ى تنفي����ذ 
العديد من املشاريع التابعة لعدد 
من اجلهات احلكومية كمشاريع 
لوزارة الداخلية املبنى الرئيسي 
الوكالء  الداخلية ومبنى  لوزارة 
املساعدين ومشروع كلية الشرطة 
ومبنى الق����وات اخلاصة، اضافة 
الى مشاريع وزارة الصحة حيث 
تعمل االدارة على تنفيذ مشروع 
مواقف السيارات متعددة االدوار 
الى مشروع مستشفى  باالضافة 

الشيخ جابر.
القطاع يعمل  ان  ال����ى  ولفت 
حالي����ا على االنتهاء من اجراءات 
تسلم مشروع املطار االميري من 

فرج ناصر
اكد الوكيل املس����اعد لشؤون 
املش����اريع االنش����ائية م.حسام 
الطاحوس ان القطاع معني بتلبية 
احتياجات وزارات ومؤسس����ات 
الدولة م����ن املنش����آت واالبنية 
احلكومية وذلك من خالل تصميم 
وتنفيذ تلك املش����اريع، مبينا ان 
مسؤولية الوزارة تبدأ في مراحل 
متقدمة من خ����الل تلقي طلبات 
اجلهات احلكومية ومن ثم دراسة 
املشروع وطلب امليزانية اخلاصة 
به والقي����ام باعمال التصميم ثم 

الطرح والترسية.
وكشف م.الطاحوس في اللقاء 
الذي  املفتوح مع وسائل االعالم 
تنظم����ه ادارة العالق����ات العامة 
اسبوعيا مع احد الوكالء املساعدين 
ان القطاع مرتبط حاليا مبا يقارب 
100 مشروع لعشرين جهة حكومية 
موزعة عل����ى مراحل مختلفة من 
التصميم  عمر املشروع كمرحلة 
والطرح والترسية والتنفيذ، مشيرا 
الى ان القط����اع يعمل جاهدا من 
خالل 600 مهندس وموظف بكل ما 
لديهم من خبرات ومعرفة الجناز 
هذه املشاريع حسب املواصفات 
واملتطلبات التي تضعها اجلهات 

املستفيدة.
واش����ار الى ان القطاع جتاوز 
صرف ما يقارب 70% من امليزانية 
املخصصة للمشاريع عن السنة 
املالية 2010/2009 ومازال قطاع 
الشؤون املالية في الوزارة يحصر 
االرقام النهائية ملا مت صرفه من 
امليزانية لتحديد املبلغ بش����كله 
النهائي، مش����يرا ال����ى ان ما مت 
اعتماده مليزانية 2011/2010 يبلغ 
200 مليون دينار موزعة على عدد 
من املش����اريع التي يعمل القطاع 

على تنفيذها.
وكشف م.الطاحوس عن سحب 
الديوان االميري لكل مش����اريعه 
ل����دى وزارة االش����غال بناء على 
قرار م����ن مجلس الوزراء يقضي 
بنقل مشاريع الديوان الى اجلهات 
املستفيدة منها، مبينا ان الوزارة 
تعم����ل حالي����ا على اج����راء كل 
الترتيبات لنقل مسؤولية املشاريع 
الى الديوان، مشيرا الى ان القرار 
جاء بعد لقاء مت بني وزارة االشغال 
والديوان الذي اثنى على دور وزارة 
االشغال في تنفيذ املشاريع السابقة 

»الرافال« والخصخصة في ندوة
بديوان الجميعة اليوم

يقيم الناش����ط السياسي د.جلوي 
اجلميعة مس����اء اليوم ن����دوة بعنوان 
»املال العام بني اخلصخصة والرافال« 
ويحاضر فيها نخبة من نواب مجلس 
األمة منهم د.فيصل املسلم ود.ضيف اهلل 
ابورمية وخالد الطاحوس وكذلك عدد 
من النقابيني والسياسيني والقانونيني 
منهم د.عبيد الوسمي، ورئيس املكتب 
السياس����ي للحرك����ة الس����لفية فهيد 
الهيلم، ورئيس االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط 

وآخرون.
وقال د.اجلميعة ان لألموال العامة 

حرمتها وحمايتها واجبة على كل مواطن، 
وهذا تكليف دستوري بنص املادة ال� 
17 من الدستور الكويتي، حيث نصت 
املادة عل����ى ان »لألموال العامة حرمة، 
وحمايتها واجبة على كل مواطن« فال 
ميك����ن ان يقف املواطن موقف املتفرج 
ملا يدور حول����ه من أحداث واختالالت 

متس املال العام.
وختم اجلميعة تصريحه بدعوة أهل 
الكويت واملهتمني بهذا الشأن حلضور 
الندوة وممارسة دورهم املنوط بهم من 
خالل الدفع بقضايا حماية األموال العامة 

الى واجهة األولويات وصدارتها.

منصور عاشور

خليل الشمري

عاشور: ال لـ»الخصخصة«.. والوضع 
الوظيفي للعاملين في الحكومة خط أحمر

الشمري: ال يمكن تخصيص النفط والتعليم والصحة
أكد الناش���ط السياسي خليل الش���مري انه ال ميكن القبول 
بخصخصة بعض القطاعات التي متس اخلدمات املقدمة للمواطنني 
مباش���رة ويأتي في مقدمتها مشتقات النفط، وخدمات التعليم 
والصح���ة، اضافة الى قطاع الكهرباء واملاء، مؤكدا انه يجب ان 
تتوافق اخلصخصة مع مواد الدس���تور حرصا على حقوق كل 
املواطنني. وقال الشمري ان اخلصخصة توجه عاملي وميكن لها 
القضاء على الكثير من املشاكل، اال انه يجب ان تتم بشكل جزئي 
حتى ميكن احلكم على جناح التجربة أو فشلها، خصوصا في ظل 
جتارب الدول االخرى التي سبقتنا في هذا املجال، وليس عيبا 
ان نس���تفيد من جتاربهم وان نتعلم ونتالفى اخطاء اآلخرين، 
داعيا ال���ى احملافظة على العمالة الوطنية وحقوقها وأال يكون 
الهدف من مش���روع اخلصخصة هو تشريد هؤالء العاملني من 
املواطنني، ويجب النص في كل التشريعات التي ميكن ان تصدر 
بش���أن اخلصخصة على وجوب احملافظة على كل مكتس���بات 

وحقوق العمالة الوطنية في كل القطاعات.


