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اسامة الشاهني

رئيس نقابة العاملين بشركة الخدمات النفطية أكد أن الهدف من القانون بيع البلد

عضو »حدس« دعا للمشاركة في ندوة الحركة مساء اليوم

في بيان أعلنت عنه القوى في مؤتمر صحافي لرفض قانون الخصخصة

المطيري: »الخصخصة« جائر.. و»النفطي« خط أحمر

الشاهين: االستعجال في إقرار »الخصخصة« يهّدد األمن االجتماعي

»11/11«: على النواب االختيار بين مصلحة الكويت وكرسي البرلمان
حمد العنزي

ش���دد أعضاء قوى 11/11 عل���ى رفضهم تطبيق قانون 
اخلصخص���ة اجلديد الذي تنوي متري���ره احلكومة في 
مجلس األمة خالل الفترة املقبلة، ووصفوه بقانون السرقة 
الذي يسعى له بعض املتنفذين في احلكومة، واعتبروه 
مخالفا للنصوص والقواعد الدستورية، مطالبني األعضاء 
املعارضني للقانون بتقدمي اس���تقاالتهم اجلماعية حتى 
يقطع���وا الطريق على متريره وإق���راره. جاء ذلك خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد مس���اء أمس ألعضاء القوى 

حول قانون اخلصخصة اجلديد.
في البداية أكد رئيس املكتب القانوني لتحالف قوى 11/11 
احملامي نواف الفزيع على أهمية وضرورة طرح مشروع 
اخلصخصة أوال لالستفتاء الشعبي وذلك تطبيقا إلحدى 
وس���ائل النظام الدميوقراطية وهي الرجوع الى الشارع 
ألخذ رأي الناخبني، مطالبا في الوقت نفسه أعضاء مجلس 
األمة املعارضني للقانون واملتخوفني من مترير احلكومة 
لهذا القانون في ظل وجود األغلبية البرملانية لها بضرورة 
تقدمي اس���تقاالتهم بصورة جماعية من عضوية البرملان 
حتى يقطعوا الطريق على متريره وإقراره. قائال »املجلس 
غير القادر على حماية املكتس���بات الوطنية للمواطنني 

والبلد اليشرفنا«.
وربط تقدمي االستقاالت اجلماعية للنواب املعارضني 
للقانون برفض املقترحات والتعديالت التي تقدمت بها كل 
من كتلتي التنمية واإلصالح والتجمع الشعبي للقانون، 
وان متري���ر هذا القانون دون األخ���ذ بعني االعتبار لتلك 
املقترحات والتعديالت يس���توجب م���ن األعضاء القيام 
بدورهم الدس���توري عبر تقدمي تلك االس���تقاالت وذلك 
حلماية حقوق ومكتسبات املواطنني وإال فأنهم قد حنثوا 

»قانون الس���رقة« الذي يس���عى له بعض املتنفذين في 
احلكومة ممن يس���اهمون في متكني لصوص النفط من 
سرقة ثروات الكويت النفطية، معتبرا في الوقت نفسه 
القانون باملخالف للنصوص والقواعد الدستورية بشكل 
صري���ح وواضح خصوصا املادة 152 التي تنص على أن 

الثروات الطبيعية ملك الدولة.
واستغرب من عدم استثناء القانون خلصخصة القطاع 
النفطي أسوة بقطاعي الصحة والتعليم، حيث ان القانون 
استثنى االستثناء، وهو أمر ال ميكن السكوت عنه أو السماح 
به، وأضاف أن إقرار القانون سيس���لب املواطنني ألبسط 
حقوقهم ويجعلهم نهبا لشركات القطاع اخلاص لتتحكم 
بحياتهم وحترمهم من حقوقهم الدس���تورية التي وثقها 
املشرع الكويتي، ويرى أن القانون لم يراع أدنى الضمانات 

للموظف الكويتي في تلك املنشآت بعد تخصيصها. 
وأضاف: لألسف، مجلس األمة أصبح مسلوب اإلرادة 
مثل األرنب أمام األسد، وهناك رسالة يجب أن تصل الى 
كل األعضاء املؤيدين للقانون بأنه س���تتم مالحقتهم في 
دوائرهم ومناطقهم عبر تنظيم الندوات السياسية حتى 
يتعرف الناخبون على فعلتكم، وأنكم في النهاية غلطة 

في تاريخ الكويت السياسي.
من جانبه يرى مطلق العبيسان ان السلطة التشريعية 
أمام مفترق طرق في ظل وجود العديد من الدالئل واملعطيات 
التي تش���ير الى أن قاطرة مشروع اخلصخصة لن تقف، 
وأضاف أن على النواب املعارضني للقانون ضرورة االستفادة 
والتعلم من سياسات احلكومة جتاه التعامل مع القضايا 
واملش���اريع التي ترفضها من مجلس األمة، قائال »قانون 
يقدمه مجلس األمة لم يعجب احلكومة، بكل بساطة ترفع 

كتاب عدم التعاون«.

بقسمهم في حال مترير القانون بشكله احلالي، الفتا الى 
أن الكويت ش���هدت في املاضي عدة س���وابق على تقدمي 
أعضاء مجلس األمة الستقاالت بشكل جماعي كما حدث 

في عامي 1965 و 1967.
وقال »س���يوزع بيان باسم جميع مؤسسات املجتمع 
املدني على كل أعضاء مجلس األمة سواء كانوا معارضني 
أو موافقني للمش���روع يخيرهم ماب���ني مصلحة الكويت 
وكرسي البرملان بس���بب هذا القانون الذي يتعارض مع 
مواد الدس���تور التي حرمت املساس باملرافق العامة كما 
أكدته املادة 152 من الدستور الكويتي، والذي يتطلب من 
أعضاء املجلس التضحية بكراس���يهم من أجل مصلحة 

الشعب والوطن. 
ومن جهته وصف ناصر الش���ليمي ه���ذا القانون ب� 

دعا عضو احلركة الدس���تورية احملامي 
السياس���ية  الفعاليات  الش���اهني  أس���امة 
واالقتصادي���ة وممثلي منظم���ات املجتمع 
الندوة اجلماهيرية  املدني للمش���اركة في 
التي تقيمها احلركة الدستورية اإلسالمية 
اليوم األحد بديوان الصانع مبنطقة الروضة 
في الثامنة مساء حول »الدولة واملواطن في 
ظل اخلصخصة« مبشاركة النائب مرزوق 
الغامن ود.علي املوسى وأحمد الديني والنائب 
د.جمعان احلربش والتي ستناقش األبعاد 
املختلفة لقان���ون اخلصخصة والتعديالت 
النيابية عليه، ومخاطر تطبيقه في القطاعات 

احليوية للدولة.
وأشار الشاهني في تصريحه الصحافي 

الى ان إقرار القان���ون بصورته املعروضة 
سيبدد املال العام وس���يؤدي الى سيطرة 
فئة قليلة على البلد، وسيشرد الكثير من 
العمالة وبالتالي س���يزيد من البطالة األمر 

الذي سيؤثر على األمن االجتماعي.
وبني الشاهني ان الدستور وضع أساس 
فلسفة اقتصادية مفادها أن االقتصاد الوطني 
أساسه العدالة االجتماعية وقوامه التعاون 
العادل بني النشاطني العام واخلاص، وهذا 
يعني ان هناك دورا ووجودا لنشاط القطاع 
العام مثلما هناك وجود للنش���اط اخلاص 

وعدم طغيان احدهما على اآلخر.
وقال الشاهني ان الندوة التي ستنظمها 
»حدس« مساء اليوم ستركز على اخلروج 

بصورة متكاملة تترج���م كرؤية للتعاطي 
السياسي واالجتماعي مع قانون اخلصخصة 
وأبعاده وتأثيراته االجتماعية واالقتصادية 
وانعكاس���اته على املواط���ن ومدى توافقه 
واختالفه مع األطر الدستورية والقانونية 

للدولة.
واختتم الشاهني تصريحه بالتحذير من 
االس���تعجال في إقرار قانون اخلصخصة، 
حفاظا على الثروات التي منحها اهلل للكويتيني 
بجميع فئاتهم وأجيالهم، خاصة النفط الذي 
يعد املصدر األول للميزانيات الكويتية، ما 
يحتم ضرورة التكاتف املجتمعي للحيلولة 
دون سيطرة فئة معينة على مصادر رزق 
أبناء الوطن في وظائفهم وثروات وطنهم.

جراح املطيري

أسامة أبو السعود
التزال أص���داء إقرار مجلس 
األمة لقان���ون اخلصخصة في 
مداولته األولى تتردد، حيث تبدي 
اجلهات التي ستتأثر بهذا القانون 
امتعاضها ورفضها له ملا لتداعياته 
السلبية من تأثير على العاملني 
بهذه اجله���ات وحقوقهم وعلى 
االقتصاد الوطني بش���كل عام، 
وفي هذا السياق، طالب رئيس 
مجلس نقابة العاملني بش���ركة 
اخلدمات النفطية جراح املطيري 
نواب مجلس األمة الذين صوتوا 
مع قان���ون اخلصخصة اجلائر 
السابقة،  بالعدول عن مواقفهم 
واصفا القانون احلالي بأنه ظالم 
ويستهدف بالدرجة األولى منفعة 
ومصلحة قلة م���ن التجار على 

حساب الشعب الكويتي ككل.
وقال املطي���ري في تصريح 
قان���ون  ان  ام���س  صحاف���ي 
اخلصخصة بوضعه احلالي قانون 
سيئ وجائر وال ميكن قبوله او 
تطبيقه على القطاع النفطي الذي 
الثروة احلقيقية والدخل  ميثل 
الوحيد للبالد، مش���ددا على ان 
القطاع النفطي »خط أحمر« ولن 
يقبل أبناء الكويت بأن يصبحوا 
عبيدا عن���د حفنة من التجار او 
املستعمرين األجانب من جديد.

وأوضح املطيري ان 95% من 
دخل الشعب الكويتي تتمثل في 
عوائد النفط، مؤكدا ان من يشارك 
في عملية بيعه امنا يشارك في 
بيع الكويت وشعبها ومقدراتها 
وثروات أجيالها وهو أمر لن نقف 

مكتوفي األيدي جتاهه وسنتصدى 
له بكل ما أوتينا من قوة.

وتس���اءل قائال: ملصلحة من 
يس���لق هذا القانون س���لقا في 

اللجن���ة املالية وتت���م املوافقة 
علي���ه في املداول���ة األولى بهذا 
األس���لوب العجيب والغريب؟! 
مؤكدا ان على أبناء الكويت في 
كل دائرة انتخابية ان يحاسبوا 
النواب الذين صوتوا لقانون بيع 
مقدرات البلد ويقفوا حائال دون 
وصولهم ثانية الى قاعة عبداهلل 

السالم.
وأك���د املطي���ري ان جتارب 
الس���ابقة وحتى  اخلصخص���ة 
معظم جتاربها في املنطقة تدل 
على انها ليس���ت أكثر من بيع 
شركات وقطاعات ملجموعة من 
االنتهازيني واملتنفعني ومصاصي 
دماء الش���عوب الذين يشترون 
قطاعات رابحة بثمن بخس والهدف 
من ورائها تقسيم الشعوب الى 

حفنة من األغنياء في مقابل شعب 
ال يجد قوت يومه، الفتا الى ان 
أول قرار يتخذه املستثمر دائما 
هو تسريح العمالة الوطنية او 

االنتقاص من حقوقها.
وخت���م املطي���ري تصريحه 
بالتأكيد عل���ى ان مجلس نقابة 
العاملني بشركة اخلدمات النفطية 
سيتصدى مع إخوانه في القطاع 
النقابية  النفطي وكل املنظمات 
لهذا القانون املجحف بحق الكويت 
وشعبها وسيقف صفا واحدا خلف 
نواب األمة الشرفاء الذين تصدوا 
لهذا القانون الذي يهدف في املقام 
األول ل� »بيع البلد« ولن يتنازلوا 
ع���ن التعديالت التي تس���تثني 
القطاع النفطي والصحة والتعليم 

من هذا القانون الفاسد.

في االحتفال البيئي الذي تقيمه جماعة الخط األخضر غدًا

النصف والصرعاوي يتحدثان عن جهود
صاحب السمو الدولية في حماية البيئة

أبورمية أعرب عن استيائه مما آل إليه االجتماع األخير للمجلس:

 »الخدمة المدنية« تجاهل العاملين بـ »اإلسكان«

البالول: نتحفظ على أسماء المرشحين 
كقياديين لهيئة شؤون القصر

اصدر رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بالهيئة 
العامة لشؤون القصر بسام البالول تصريحا صحافيا 
جاء فيه: نتقدم ألعضاء مجلس اخلدمة املدنية وعلى 
رأسهم الش���يخ د.محمد الصباح الذي ال نشك قط 
في مدى  حرصه ومن معه واهتمامهم باألخذ مبثل 
هذه املالحظات الهامة وخاصة مع توجهات مجلس 
الوزراء بش���أن القيادات بالدولة ودورهم باملرحلة 
القادمة من خطة التنمية وعدم النظر للمجامالت في 
تلك املرحلة، وذلك بأن نتقدم لهم بالتنبيه والتحفظ 
وحتديد موقف النقابة بشأن الترشيحات املعروضة 
عل���ى طاولة املجلس للتعيني ف���ي مناصب قيادية 
بالهيئة ملا في ذلك من األثر الذي تترتب عليه جوانب 
سلبية يجب النظر بها قبل والدتها فلما منى لعلم 
النقابة أن إدارة الهيئة قد قامت مؤخرا برفع خطابها 
ملجلس اخلدمة املدنية بشأن ترشيح عدد 2 فقط من 
موظفيها ملنصبي نائبي املدير العام للهيئة، وكان 

للنقابة موقف ج���اد وحازم جتاه ما تقوم به إدارة 
الهيئة من عدم حس���ن إلدارتها وقدمنا بذلك الكثير 
من اإلثباتات واألحكام واملخالفات والتجاوزات طوال 
الفترات املاضية، ومن مسلمات ذلك اال نطمئن البتة 
ملا يطرح من قبلها ملثل هذه الترشيحات ورغباتها 
بعرض ش���خوص محددة وهو األمر الذي سبق ان 
كانت للنقابة مواقفها ضده سواء أمام النيابة العامة 
أو أمام القضاء أو الوزير ونصرها القضاء بالدفاع عن 
سيادة القانون واحترامه. وحيث ان النقابة تتقدم 
بالتحفظ على املرشحني على مجلس اخلدمة املدنية 
وبطلب وقف أي ترش���يحات حتى الفصل في كثير 
من املواضيع، وخاصة مع وجود مالحظات عدة على 
إدارة الهيئة وطريقة إدارتها وتزكيتها لها مقارنة بكم 
املخالفات والتجاوزات واألحكام القضائية الصادرة 
ضدها فضال عما هو منظور أمام النيابة العامة الكفيلة 

بأن حتدد سير إدارة الهيئة واختيارها.

العرادة: عمرة لـ »العاملين بالبلدية« 12 مايو

أعلنت جماعة اخلط األخضر البيئية في بيان 
لها ان االحتفال البيئي البانورامي الذي ستقيمه 
احتفاء باجلهود الدولية لصاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد في احلفاظ على البيئة احمللية 
والعاملية والذي سيقام حتت رعاية محافظ حولي 
الفريق عبداهلل الفارس سيكون في متام ال� 10 من 
صباح غد االثنني في املركز العلمي ويعتبر األول 
من نوعه الذي يسلط الضوء على اجلهود اجلبارة 
التي بذلها سموه في سبيل حماية البيئة الدولية 

وضمان سالمة املجتمع اإلنساني.

وأش���ار البيان الى ان الكاتب الصحافي سامي 
النصف سيتولى خالل االحتفال احلديث عن دور 
صاحب الس���مو األمير في ن���زع فتيل الكثير من 
األزمات حول العالم والتي كادت تتطور الى حروب 

تدمر البيئة اإلنسانية.
كما س���يتحدث اخلبير البيئ���ي الدولي محمد 
الصرعاوي مؤسس الهيئة العامة للبيئة عن دور 
س���موه الكرمي في خدمة البيئة الكويتية وإبراز 
اجلهود الكبيرة لس���موه في ضمان سالمة البيئة 

الكويتية وحتقيق أبعاد التنمية املستدامة.

اعرب رئيس نقابة العاملني باملؤسسة العامة 
لالسكان خالد أبورمية عن اس����تيائه والعاملني 
باملؤسس����ة العامة للرعاية السكنية مما آل اليه 
اجتماع مجلس اخلدمة املدنية والذي كانوا يعقدون 
اآلمال في ان يصدر بيانا صريحا باقرار الكوادر 
والتي معظمها مضى على املطالبة بها س����نوات 

عدة.
واضاف ان نقابة العاملني باملؤسس����ة العامة 
للرعاية الس����كنية هي من اقدم النقابات مطالبة 
باقرار كادرها ولم جتد آذانا صاغية، ومما زاد الطني 
بلة جتاهل مجلس اخلدمة املدنية ملطالب العاملني 
باالسكان رغم ان املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
تعتبر من اجلهات القليلة في الدولة والتي تقتصر 
خدمتها فقط على املواطنني. واستغرب أبورمية من 

سعي احلكومة احلثيث وراء قانون اخلصخصة 
متناسية الكوادر وحقوق العاملني في هذه املؤسسات 
والوزارات التي تريد ان تخصخصها وال نعلم من 
الذي يدفع احلكومة باجتاه املماطلة في اقرار هذه 
الكوادر والزيادات، هل ه����م بعض التجار الذين 
ينوون شراء املؤسس����ات احلكومية ام غيرهم؟ 
واختتم ابورمية تصريحه قائال: قد آثرنا السكوت 
في الوقت السابق احتراما للقانون واعطاء فرصة 
للحكومة لدراس����ة الكوادر، لكن جتاهل احلكومة 
ومجلس اخلدمة املدنية ملطالباتنا بحقوق العاملني 
في املؤسسة العامة للرعاية السكنية جتعلنا كنقابة 
للعاملني باالس����كان نتجه الى االضرار كوسيلة 
لتحقيق مطالبنا والتي هي حق مكتسب ملوظفي 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني في بلدية 
الكويت، األمني العام املساعد للعالقات العربية والدولية 
في االحتاد العربي لعمال البلديات فراج العرادة، بأن 
مجلس إدارة النقابة بدأ األنشطة والبرامج لعام 2010 
خلدمة االخوة أعضاء اجلمعية العمومية، حيث ان 
املجلس قد استهل ذلك بعزمه على تنظيم رحلة الى 
الديار املقدسة ألداء مناسك العمرة ألعضاء اجلمعية 
العمومية وأسرهم في 12 مايو املقبل. وأشار العرادة 

الى ان اإلقامة خالل رحلة العمرة ستكون في فندق 
درجة أولى مع ثالث وجبات بوفيه مفتوح وتذكرة 
السفر واملواصالت من املطار الى الفندق، وبالعكس 
مع حقيبة واحرام هدية لكل مش����ترك، على ان يتم 
فتح باب التسجيل لالخوة واالخوات الزمالء أعضاء 
اجلمعية العمومية اعتبارا من أمس الس����بت حتى 
29 اجلاري خالل أوقات الدوام الرس����مي للنقابة في 

الفترة املسائية فقط.

)أسامة البطراوي(ناصر الشليمي متحدثا  في املؤمتر الصحافي  


