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الحمادي: ندعو العمال للتواجد في ساحة اإلرادة 

الداهوم: اإلصرار على الخصخصة دليل 
على  اإلخفاق بإدارة المؤسسات الرابحة

المطوع: ندعوكم للتجمع الشعبي
 في ساحة اإلرادة »لن أبيع وطني« اليوم

المطيري: نطالب بالعمل بالنظام القديم 
واحتساب ساعات الخروج ضمن ساعات التأخير

المطر: السهم الذهبي للحكومة 
وحفظ حقوق العمالة الوطنية قبل الخصخصة

اعرب رئيس نقابة العاملني في شركة نفط الكويت 
احمد احلمادي عن شديد انزعاجه ملا سيترتب على 
اقرار قانون اخلصخصة من متزيق للنسيج االجتماعي 
وتغييب ل����دور املواطنة وتغيير لس����لطات الدولة 
االساسية وما س����يؤدي اليه بشكل غير مباشر الى 
تنقيح الدستور سواء شئنا ام ابينا، مستغربا صمت 
اعضاء اللجنة املالية في مجلس االمة وتنصلهم من 
مناظرة املعارضني لهذا القانون وكذلك عدم مباالة بعض 
مالك الصحف وجتاهلهم نشر التصاريح الصحافية 

املعارضة لهذا القانون.
 وقال احلمادي انه بعد اقرار قانون اخلصخصة 
)بوضعه احلالي( سيجعل هذا القانون الوطن وجميع 
املرافق العامة والتي مت تغيير مس����ماها في القانون 
الى )مشروعات عامة( سلعة اقتصادية ويجعل من 
املواطن مس����تهلكا ومساهما مما سيؤدي الى تغيير 
القيم الثابتة في العالقة بني الوطن واملواطن ليصبح 
مفهوم املواطنة خاضع ملعايير اقتصادية بحس����ب 
ملكية الفرد لهذه االسهم، اذ انه في عام 2012 سيتم بدأ 
تطبيق اتفاقيات التجارة العاملية في الكويت ليصبح 
من حق الشركات العاملية متلك واستثمار ما تشاء من 

انش����طة داخل الكويت بصفة مباشرة وسنجد جتار 
اخلصخصة قد باعوا املرافق العامة لهذه الش����ركات 
وبأس����عار عالية واكد احلمادي على ضرورة ان يتم 
تطبيق نصوص الدستور كما جاءت في املادة )152( 
من الدس����تور وحصر املرافق العامة في الدولة كما 
أحصتها جلنة املرافق العامة في مجلس االمة بحيث ال 
يتم خصخصة ايا منها اال بقانون خاص وملدة محددة، 
مبينا ان النقابة ال ترفض اخلصخصة اذا كانت على 
اسس دستورية سليمة ومبنية على دراسات واضحة 
تتسم بالش����فافية بعد اخذ رأي اصحاب اخلبرة من 

اهل القانون واالقتصاد
وجدد احلمادي رفضه املطلق لهذا القانون ومستنكرا 
قيام اللجنة املالية باستعجال طرحه للتصويت واقرار 
تعديالت مخالفة للدستور، مبينا انه في جميع دول 
العالم تقوم الدول والبرملانات احلريصة على شعوبها 
بوضع تشريعات االصالح االقتصادي املعروفة والتي 
تبتدأ بقانون حماية االقتصاد وقانون الضريبة وقانون 
مكافحة الفس����اد وقانون تعارض املصالح وغيرها 
ليكون بعدها مسك اخلتام بتشريع قانون اخلصخصة 

بشكل قانوني وسليم.

املرافق العامة والثروات الطبيعية. 
وقال الداه���وم ان الفرصة مازالت 
س���انحة امام مجلس االمة لرفض 
هذا القانون ف���ي مداولته الثانية. 
اختتم الداهوم حديثه بالدعوة الى 
احلض���ور والتواجد املبكر لتكون 
الرسالة واضحة لنواب األمة بشكل 

خاص وللحكومة بشكل عام.

املدني والعاملني في القطاع النفطي 
الى احلض���ور لهذا التجمع وحث 
اصدقائه���م وزمالئه���م وابنائهم 
للمش���اركة فيه والذي سيقام في 
س���احة االرادة في السابعة مساء 
اليوم االحد، حتى يعرف كل مسؤول 
عن هذا القرار أن الكويت ليس���ت 

للبيع.

دعا أمني س���ر االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت أنور الداهوم 
الطبقة العاملة وجمعيات املجتمع 
املدني والطالبي للحضور واملشاركة 
في التجمع الشعبي الذي سيعقد في 
الساعة السابعة مساء اليوم بساحة 
اإلرادة أمام مجلس األمة تعبيرا عن 
الرفض القاطع لقانون اخلصخصة 
الذي سيتسبب في بيع البلد، مشيرا 
ال���ى ان حضور االحت���اد الوطني 
بجميع منظماته النقابية ما هو اال 
تعبير عن الرفض النقابي لقانون 
اخلصخصة. وأشار الى ان اصرار 
احلكومة على قانون اخلصخصة 
دلي���ل على االخفاق���ات احلكومية 
في ادارة املؤسسات الرابحة ويعد 
الطبقة  تهديدا حقيقيا ملس���تقبل 
العاملة واألجيال القادمة باالضافة 
الى ان قانون اخلصخصة مخالف 
دس���توريا كما ج���اء في نصوص 
الدستور ومواده 152 و21 و20 حيث 
حرم خصخص���ة او بيع او تأجير 

اعلن سكرتير عام احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
ناص���ر املطوع عن قي���ام االحتاد 
وجمعيات النفع العام واالحتادات 
الطالبية بتنظيم جتمع شعبي كبير 
في ساحة االرادة مساء اليوم االحد 
في الساعة الس���ابعة مساء وقال 
املطوع إن املجتمع املدني الكويتي 
يرفض ما يسوق في مجلس االمة 
الكويتي م���ن عملية لبيع الوطن 
والذي متثل ف���ي محاولتهم اقرار 
قانون اخلصخصة، وهو القانون 
املرفوض رفض���ا قاطعا من قبل 
احتادن���ا. وب���ني املط���وع أن هذا 
التجمع والذي يقام حتت ش���عار 
»لن ابيع وطني« هو رس���الة لكل 
مواطن كويتي للحضور واملشاركة 
في هذا التجمع واحلش���د الكبير 
انطالقا من امياننا وحرصنا على 
املسؤولية امللقاة على عاتقنا جميعا 
في صون مقدرات وثروات البلد. 
ودعا املطوع جميع فئات املجتمع 

اشاد رئيس نقابة العاملني 
مبجلس االمة عبداهلل املطيري 
باجلهود التي بذلها رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي جتاه ابنائه 
العاملني في االمانة العامة ملجلس 
االمة، مشيرا الى تقدير العاملني 
في االمانة لكل ما قدمه من اجل 

مصلحة العمل.
وبني املطيري ان استجابة 
اخلرافي واالمانة العامة ملطالب 
النقابة، سيما تعديل القرار رقم 
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واملتضم���ن حتدي���د س���اعات 
التأخير الى 60 ساعة سنويا، 

كش���رط للحصول على امتياز وجعلها 72 ساعة 
كان قرارا صائبا، شاكرا تفهم اخلرافي لهذا االمر، 
مشيرا الى مطالبة النقابة باعادة العمل بالنظام 
القدمي املتضمن احتس���اب س���اعات اخلروج من 

ضمن ساعات التأخير.
وجدد املطيري مطالبة النقابة 
بشأن العاملني باالمانة العامة 
ملجلس االمة والتي تزيد خدمتهم 
على 20 عاما للموظفني اسوة 
بالعديد من الوزارات والهيئات 
في الدولة، الفتا الى اهمية هذا 
في دعم العم���ل واعطاء الثقة 
للموظفني، كما ان ديوان اخلدمة 
املدنية اص���در تعميما باعفاء 
املديرين واملراقبني من البصمة 
الوزارات والهيئات،  في جميع 
مطالبا بتطبيقه في االمانة العامة 

ملجلس االمة.
وقال املطيري ان النقابة تطالب باستعجال نظام 
التقاعد والتأمني الصحي للعاملني في االمانة العامة 
ملجلس االمة وتقليل التعميمات االدارية التي تربك 

املوظفني وتوجد حالة من االحباط لديهم.

دعا رئيس اجلمعية الكويتية 
للسالمة املرورية بدر املطر مجلس 
األمة الى اعادة النظر في قانون 
اخلصخصة الذي مت اقراره في 
مداولته األولى قبل اس���بوعني، 
مشيرا الى ضرورة ان يتضمن 
القانون قبل املصادقة عليه في 
املداولة الثانية بنودا تضمن ان 
يكون للحكومة السهم الذهبي في 
اي عملية بيع للقطاع احلكومي 
العمالة  وحفظ جميع حق���وق 
الوطنية وعدم تسريحها حتت 

اي مسمى.
وشدد املطر على ان الدستور 

الكويتي مينع خصخصة القطاع النفطي ألنه شريان 
الدخ���ل الوحيد في البلد ومص���در قوة االقتصاد 
الكويتي وال ميكن ابدا ان نبيع مصدر دخلنا الوحيد، 
مشيرا في الوقت ذاته الى انه ميكن ان يدخل القطاع 
اخلاص في هذا القطاع من خالل األبحاث والتنقيب 
والتشغيل واألمن والس���المة وغيرها من األمور 
التي يتشارك بها مع احلكومة وليس إلدارة القطاع 

النفطي منفردا.
وأوضح ان اخلصخصة أثبتت 
فشلها في معظم دول املنطقة ولم 
جتن س���وى املزيد من تسريح 
الوطني���ة والتالعب  العمال���ة 
مبصائ���ر املواطن���ني ألن املالك 
اجلديد يحاول حتقيق أقصى ربح 
ممكن ولو أدير املصنع او الشركة 

بأكملها بعامل واحد فقط.
وأكد ان جتارب اخلصخصة 
في الكويت ايضا كانت س���يئة 
للغاية وبخاصة محطات الوقود 
التي قامت بتس���ريح املئات من 
ابناء الكويت دون اي تعويضات 
وأصبحت تلك احملطات تدار بعامل هندي او بنغالي 

و3 او 4 عمال معاونني له.
وطالب املطر في خت���ام تصريحاتهن بالتمهل 
جيدا ودراسة القانون من جميع ابعاده وبخاصة 
مراع���اة البعد االجتماعي قبل املوافقة على قانون 
اخلصخصة في مداولته الثانية حتى ال نبكي يوما 

على اللنب املسكوب في يوم ال ينفع فيه الندم.

جّدد مطالب نقابة العاملين باألمانة العامة للمجلس
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انتفاضة نيابية نقابية طالبية ضد »الخصخصة« في ساحة اإلرادة اليوم

العجمي: الحركة النقابية ستواجه أي مخطط لضرب 
المصالح االقتصادية واالجتماعية للطبقة العاملة

نقابة »التربية« :  لن نسكت عن محاوالت تهميش العمل النقابي

اقترحتها احلركة  الت����ي  اجلذرية 
النقابية وبعض أعضاء مجلس األمة 
عليه، بهدف تصويب االعوجاج الذي 
فيه، واجتن����اب مخالفاته الفادحة 
وتعارضه مع نصوص دس����تور 
البالد. ان من يظن ان باستطاعته 
ان يحجب الشمس بالغربال، مخطئ 
متاما، وستواجه احلركة النقابية 
واحتادها العام لعمال الكويت كل 
قضية في ميدانها املنفصل، كل على 
حدة، كما ستواجه اي مخطط يهدف 
الى ضرب املصال����ح االقتصادية 
واالجتماعية للطبقة العاملة في اي 
ميدان من امليادين. وأكد العجمي ان 
قانون التخصيص مخالف للدستور، 
وهو مضر مبصالح الشعب والوطن، 
العاملة  الطبقة  ويهدد مس����تقبل 
الكادحة وذوي  والفئات الشعبية 

الدخل احملدود واملتوسط.

املوجودة في امليدان التربوي والتي 
ميكن ايجاد احللول املناس����بة لها 
من خالل التعاون، بدل ان تخرج 
األمور عن السيطرة وتتخذ اشكاال 
حترج القياديني بسبب عدم علمهم 
بتلك املشاكل كما حدث في الفترات 
االخيرة من تظاهرات واعتصامات 

نظمت امام الوزارة.
وقال الظفيري: اذا كانت وكيلة 
الوزارة ال تع���رف املهام املوكولة 
إليها وفق القرارات الوزارية فتلك 
مصيب���ة، وإذا كان���ت تعرفها وال 
تقوم بها فتل���ك مصيبة أكبر لن 
نسكت عنها، محذرا من أي محاولة 
لتهميش العمل النقابي الذي يبدو 
ان الوكيلة ال تعرف مدى اهميته 

وفاعليته. 

وهو قانون التخصيص.
فف����ي الوقت ال����ذي تثور فيه 
الضجة ويحتدم الغضب بني صفوف 
نقابات العاملني في القطاع احلكومي، 
والعاملني في مختلف املرافق واملهن 
الفنية األخ����رى، ويجري التهديد 
باالعتصامات واإلضرابات وغيرها 
من التحركات ملواجهة هذا الوضع، 
وفيما تتجه األنظار جميعها الى ما 
يجري من صراع محتدم على هذه 
الناس ببعض  الساحة، وينشغل 
القضايا، نسمع ونقرأ في وسائل 
اإلعالم همسات خافتة توحي بأنه 
يجري اإلعداد وراء الكواليس لتمرير 
قان����ون تنظيم برام����ج وعمليات 
التخصيص دون ضجة، عن طريق 
مخطط قوامه التواطؤ بني بعض 
اجلهات احلكومية والنيابية إلقرار 
هذا القانون دون األخذ بالتعديالت 

تعتبر من أكبر وزارات الدولة من 
حيث عدد العاملني فيها، وبالتالي 
من الطبيعي ان تكون هناك مشاكل 
عديدة تواجه هؤالء العاملني، وان 
تشكيل هذه اللجنة جاء الختصار 
املس����افة البعيدة الت����ي ينتهجها 
التربية ومنهم  بعض مس����ؤولي 
وكيلة الوزارة الذين يجلسون في 
مكاتبهم بعيدا عن هموم ومشاكل 
العاملني، خصوصا ان النقابة تعبر 
عن لس����ان حال العاملني وتسعى 
إليصال صوتهم غير املسموع من 

بعض القيادات.
وأضاف ان جتاهل وكيلة التربية 
النقاب����ة لالجتماع معها  لطلبات 
يبعد مسؤولي الوزارة وخصوصا 
الوزي����رة عن حقيقة املش����كالت 

بص���ورة مفتعلة جتاه موضوع 
مزدوج���ي اجلنس���ية، وغيرها 
م���ن األمور ال هدف م���ن ورائها 
إال تش���تيت صفوف الرأي العام 
وإلهاؤه عن الهدف األساسي الكبير 

سبيل املصلحة التعليمية والتربوية 
التي يسعى اجلميع الى حتقيقها. 
واشار الظفيري الى ان وزارة التربية 

اليه اآلن عن طريق إثارة العديد 
من القضايا اجلانبية بقصد إلهاء 
الناس وص����رف الرأي العام عما 
يدور وراء الكواليس حول موضوع 
قانون التخصيص الذي وقف في 
الكويتي بأكثريته  وجهه شعبنا 
الطبقة  الس����احقة، وفي مقدمته 
العاملة واحلركة النقابية وعدد من 
أعضاء مجلس األمة وممثلي هيئات 
ومؤسس����ات املجتمع املدني على 
اختالفهم، من أجل حماية مستقبل 
الوطن والذود عن الدس����تور. ان 
اإلصدار املتعمد للكوادر واملكافآت 
واحلوافز املالية بصورة انتقائية 
غير متكافئة أثار حفيظة العاملني 
القطاع احلكومي ونقاباتهم،  في 
وكذلك طرح مسألة تعديل الدستور 
على بساط البحث في هذا الوقت 
احلساس بالذات، وإعالء الصوت 

الصبيح، حيث متت تشكيل اللجنة 
برئاسة وكيلة وزارة التربية وكلفت 
وفقا للقرار بدراسة ما يعرض عليها 
من قضايا تربوية ومهنية وفنية وما 
يحال إليها وتبادل  الرأي بشأن ذلك 
والوصول لرؤية تنسيقية في إطار 
التربوية، مبينا  العملية  مصلحة 
ان الوكيلة لم تدع إلى أي اجتماع 

طوال الفترة املاضية..
وذكر ان النقابة خاطبت وكيلة 
الوزارة رسميا عبر 3 كتب ارسلت 
اليها لطلب موعد مقابلة معها ملناقشة 
االمور التربوية إال انها لم ترد على 
أي كتاب، مستنكرا هذا االسلوب في 
التربوي  امليدان  التعاطي مع اهل 
الذين يفترض ان يجدوا من اركان 
الوزارة كل تعاون وسعة صدر في 

أسامة أبوالسعود
أدلى رئيس االحتاد العام لعمال 
الكويت م.سالم العجمي بتصريح 
صحافي جاء فيه: لن تنفع أساليب 
اللف والدوران وسياسة التسويف 
واإللهاء، في صرف أنظار طبقتنا 
العاملة وشعبنا الكويتي عن األمور 
األساس����ية التي تتعلق مبصيره 
الوطن  ومس����تقبله، ومبصي����ر 
وتطوره االقتصادي واالجتماعي 
والتنموي، فها هي احلكومة تعود 
مرة اخرى الى اتباع نفس أسلوبها 
القدمي � اجلديد في محاولة االلتفاف 
عل����ى القضايا التي جتد صعوبة 
في مواجهتها بصورة مباش����رة، 
فتلجأ الى إثارة الغبار في مكان 
ما ليحجب الرؤية عما يجري في 
مكان آخر، انه التكتيك املعهود الذي 
اتبعته في السابق، وها هي تعود 

شنت نقابة العاملني في وزارة 
التربية هجوما شديدا على وكيلة 
وزارة التربي����ة، مش����يرة إلى أن 
الوكيلة تتعمد ع����دم التعاون مع 
النقابة واالس����تماع الى مش����اكل 

وهموم العاملني في الوزارة.
وانتقد نائب رئيس النقابة ساير 
الظفيري مماطلة وكيلة الوزارة على 
مدى أكثر من س����نة بعدم دعوتها 
اللجنة التنسيقية بني وزارة التربية 
ونقابة العاملني إلى االجتماع رغم 
أن القرار الوزاري في هذا الش����أن 
يلزمها بتوجيه الدعوة كونها رئيسة 
اللجنة. واوضح الظفيري ان القرار 
الوزاري بتشكيل اللجنة التنسيقية 
الذي يحمل  رقم 2008/471 صدر منذ 
2008/11/2 في عهد الوزيرة نورية 

رئيس االتحاد العام لعمال الكويت يتهم الحكومة بإلهاء الرأي العام لتمرير قانون التخصيص

كشفت عن تجاهل تنفيذ القرار الوزاري بتشكيل اللجنة المشتركة

الكويت اآلن تس��تعد 
الستقبال مولودها املشوه 
املسمى بقانون اخلصخصة 
بعد مرحل��ة من املخاض 
العس��ير ما ب��ن املداولة 
األول��ى واملداولة الثانية، 
ولكي تأتي الغاية من مقالنا 
اليوم البد من التأكيد على 
أن نظام اخلصخصة بشكل 
عام له مزايا عديدة إذا أتى 
ضمن سياسة الشراكة بن 
القط��اع اخلاص والقطاع 
العام استنادا لنص املادة 
)20( م��ع التأكيد على أنه 
ال يج��وز بأي ح��ال من 
إنتاج  األحوال تخصيص 
النف��ط والغ��از الطبيعي 
ومرفقي الصحة والتعليم 
اس��تنادا لنص املادة )21( 
من الدستور، ألن الثروات 
الطبيعية ومواردها كافة 
ملك للدولة، والدولة تقوم 
عل��ى حفظه��ا وحس��ن 

استغاللها، لذا يجب على كل مواطن حماية 
ثرواتنا الطبيعية التي يسيل لها لعاب أباطرة 
املال اجلش��عن الذين يوهمون املواطنن 
بشعارات براقة بتحريرهم من البيروقراطية 
والقوانن البطيئة التي تكبلهم بها احلكومة، 
وهذه حقيقة شواهدها كثيرة ال حتتاج إلى 

دس السم بالعسل.
التجربة تقول إن أصحاب املال اجلشعن 
ال وطن لهم فأين ما تكون مصاحلهم تكون 
أوطانه��م، وجتربة نظام اخلصخصة في 
الكويت ال تبشر بخير بسبب عدم وجود 
األجهزة الرقابية فض��ال عن عدم وجود 
قانون منع االحتكار وقانون الضريبة على 
الشركات تزامنا مع عدم تفعيل قانون حماية 
املستهلك الذي نسمع عنه وال نراه بسبب 
تقاع��س وزارة التجارة، فالقطاع اخلاص 
عندنا يهتم بالربح أكثر من سعر البيع ما أدى 
إلى التضخم وارتفاع األسعار، وعدم وجود 
هذه القوانن وتطبيقها على أرض الواقع 
قبل تنفيذ قان��ون اخلصخصة ال يجدي 
نفعا، فاملنتج واملس��تهلك كالهما طرفان 
ف��ي اخلصخصة وخلل��ق عملية التوازن 
بينهما، الدولة مطالبة بأن تقف على مسافة 
واحدة بينهما لتحقيق مبدأ العدالة واملساواة 
حتى تزيل الرعب م��ن الناس خاصة بعد 
التسريح اجلماعي للمواطنن في القطاعات 
اخلاصة، واستبدال العمل االلكتروني بعمالة 
هامش��ية في محطات الوقود على سبيل 
املثال.. واخلطيئة التي ال تغتفر التي وقعت 
بها الش��ركات العاملة في القطاع النفطي 
منذ سنوات بتصفية اإلدارات التي كانت 
تدار بأيد كويتية وإعطائها ملقاولن بحجة 
اخلصخصة مازالت عالقة باألذهان، وهذا 
يعد ترجمة عملية لفشل نظام اخلصخصة 

في الكويت.
إن اخلطأ الفادح الذي ارتكبته احلكومة 
هو أنها فاجأت الناس بقانون اخلصخصة 
دون التدرج بتقدمي رؤيتها وبحجة اخلطة 
اخلمسية أقرته دون أن تطرحه للنقاش 
لالستئناس بآراء املختصن والقانونين 
والدستورين، والذي يدعو للدهشة هو 
موافقة غالبية النواب ال� »33 احلكومين« 
على قانون التخصيص في املداولة األولي 
قبل أن يتضمن التعديالت، وهذا يدل داللة 
واضحة عل��ى أن مجلس األمة مختطف 
من احلكومة.. ما دعا كتلة العمل الشعبي 
بقيادة النائب مسلم البراك الى التصدي 
لهذا القانون بكل بس��الة، ونال أعضاء 
الكتلة ما نالهم من االستخفاف واالتهام 
بوجود حالة تصدع داخلي بالكتلة حملاولة 
إضعافه��م وإحباطهم.. وبعزمية صادقة 
وإصرار بعد التوكل على القهار خرجوا 
بتعديالت على قانون التخصيص فيها 
من املكتس��بات الدس��تورية والشعبية 
ما يحف��ظ ثرواتنا ومقدراتنا من العبث، 

ويحفظ حق��وق العمالة 
الوطنية ومينحها جميع 
امليزات التي تطالب بها، ما 
أحرج احلكومة وأرغمها 
املوافق��ة على تلك  على 

التعديالت.
ومن اجلوكر »السهم 
الذهب��ي« يأتين��ا اليقن، 
فاجلوك��ر أو ما يس��مي 
»الڤيت��و احلكومي« يتبع 
ذي  ال��وزراء  مجل��س 
السياس��ية،  احلس��ابات 
فال طبنا وال غدا الش��ر، 
وقان��ون اخلصخص��ة 
حكومي تفوح منه رائحة 
سياسية في ظل حكومة 
ضرب في اطنابها الفساد 
املالي واإلداري، ومن خالل 
اجلوكر ستمرر احلكومة 
مصاحلها م��ن ثنايا هذا 
القانون، فاحلكومة خفيفة 
الظل أطلقت نكتة »السهم 
الذهب��ي« بوجود موظف 
الدولة عضوا في مجلس إدارة الش��ركات 
املخصصة الذي سيدار كاخلامت باإلصبع 
بحجة حماية أموال الشعب من احللب، هذه 
النكتة جعلتنا نتقافز ضحكا حتى شعرنا 
بعدم املقدرة على املواصلة الس��تخفاف 
احلكوم��ة بعقولنا، فالتخصيص على هذا 
النحو مرف��وض جملة وتفصيال.. وكلمة 
حق أقولها للعاملن.. الدولة التي تتس��اهل 
في نقل وبي��ع ممتلكاتها العامة وثرواتها 
تتساهل في بيع شعبها وتاريخها ملن يرفع 
السعر في املزاد، والشواهد كثيرة، فأغلب 
الشركات املدرجة في البورصة التي حققت 
خسارة تلو خسارة بعد أن حلبها أصحابها 
حلبا كانت باألصل حكومية، والسؤال الذي 
يطرح نفس��ه ملصلحة من تقوم احلكومة 

ببيع حصتها في شركات رابحة؟!
أما احلل بتقديري الشخصي فهو أنه البد 
من إعادة النظر في مشروع اخلصخصة 
بالكامل، واحلكومة إن كانت جادة وصادقة 
بدعوتها لإلصالح االقتصادي تقوم بإيقاف 
العمل بهذا القانون فورا، على أن تقوم الحقا 
بإصدار مجموعة من التشريعات املطمئنة 
للمواطنن مع األخذ بعن االعتبار باحملاذير 
الدس��تورية بعد القيام بالتوعية وجدولة 
مشروع اخلصخصة، أما طرح اخلصخصة 
بهذه الصورة وتصفية الدور االقتصادي 
للدولة وخلق طبقات اجتماعية مستفيدة 
وأخرى متضررة فمرفوض رفضا شعبيا 
قاطعا. وأختم بنصيحة لعل أن جتد صداها.. 

»يا حكومة اتقي اهلل في الرعية«.
******

يطيب ل��ي أن أثمن الرعاية اإلعالمية 
النبيلة جلريدة »األنباء« صاحبة أفضل 
تغطية صحافي��ة، والرؤية،  عالم اليوم، 
النهار، القبس، السياسة في دعم قضايا 
املرأة الكويتية مم��ا كان له األثر الطيب 
والفعال في إجناح الندوة االسكانية »سكن 
العازبة واألرملة واملطلقة دون أوالد بن 

احلق وواقع احلال«...فشكرا كبيرة.
******

ي��وم األحد املاضي 2010/5/2 دش��نت 
أولى مقاالتي في صحيفة »األنباء« احملببة 
إلى قلبي »أنباء األصالة الكويتية وعراقة 
الصحافة الوطنية«، وال يس��عني في هذا 
املق��ال إال أن أكبر الدع��م الالمحدود من 
رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق لألقالم 
النسائية الكويتية وأشكره على كرم لطفه 
احلامتي، والشكر موصول ملدير التحرير 
محمد احلسيني صاحب األدب اجلم والتعامل 
الراقي، كما أستذكر بالشكر والتقدير جريدة 
الرؤية التي دعمت قلمي النس��ائي األول 
الذي رسم بالكلمات فيها منذ انطالقتها.. 
فس��يبقى لها في نفس��ي املكانة السامقة 
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