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أكد احملامي رياض الصانع أن 
أقر وسوف  قانون اخلصخصة 
يقر وفق األصول الدس����تورية، 
مؤكدا ضرورة البعد عن الفتنة مع 
أهمية احلفاظ على وحدة البالد 
واقتصادها. وابدى الصانع اسفه 
لتشكيك النائب مسلم البراك في 
قانون اخلصخص����ة ومطالبته 
احلرك����ة العمالية ومؤسس����ات 
املجتمع املدني بالتحرك من اآلن 
والوقوف ضد هذا القانون الذي 
أقره مجلس األم����ة في مداولته 
األولى، ودعوته أهل الكويت إلى 
التحرك من أجل الدفاع عن األجيال 

املقبلة ووقف مهزلة بيع الكويت التي تهدف الى ضرب الطبقة الوسطى 
بعنف وحتويل ممتلكات الشعب وفق الدستور إلى أشخاص يريدون 

شراء الكويت، 

الكوي���ت محمد املطر  جامعة 
ورف���ع »عقاله« معتب���را إياه 
الش���عب  فخرا واعتزازا لهذا 
األبي، مؤكدا أن احلكومة متارس 
إرهابا إلثناء القوى الشعبية عن 
احلديث عن قانون اخلصخصة، 
موضحا أن قانون اخلصخصة 
هو قانون لبيع البلد ولن أبيع 

وطني.

فهاد العجمي: إرادة الشعب

من جانبه قال رئيس احتاد 
القطاع  ف���ي  العاملني  نقابات 
احلكوم���ي فه���اد العجمي: مت 
إرجاء اإلضراب حتى االنتهاء 
من قضية اخلصخصة، داعيا 
الش���عب الكويتي إلى حضور 
املداولة الثانية في قاعة عبداهلل 
الس���الم تعبيرا ع���ن إرادتهم 
ورفض هذا القانون، مؤكدا أن 
حضور أعض���اء مجلس األمة 
الى االعتصام اليوم )أمس( ما 
هو إال شعور باملسؤولية جتاه 
إخوانهم املواطنني، مشيرا إلى 
أن احلكومة عاجزة عن اتخاذ 
أي قرار مستشهدا مبصانع أم 
الهيمان التي عجزت احلكومة 
ع���ن أن حت���رك س���اكنا ضد 

التلوث.

بن طفلة: االستعجال »مشبوه«

من جانبه اعتبر وزير اإلعالم 
األسبق د. س���عد بن طفلة أن 
استعجال احلكومة في قانون 
اخلصخصة أمر مش���بوه وأن 
األمة ه���ي مصدر الس���لطات 
وليس مجلس األمة، موضحا 
أثبتت فش���لها  أن احلكوم���ة 
ف���ي فترات س���ابقة من خالل 
خصخصة »الكويتية« تزامنا 

مع عيد احلب.

العام لعمال الكويت م. س���الم 
ش���بيب العجمي رفض االحتاد 
قانون اخلصخصة رفضا قاطعا 
الدستورية للمواد 20  ملخالفته 
و21 و152، معتبرا أن القانون بيع 
ملقدرات البلد من أجل إرضاء فئة 

معينة من الشعب. 
وطالب العجمي باستصدار 
قوانني وتشريعات قانونية قبل 
إقرار القان���ون كالضريبة على 
الش���ركات وحماية املس���تهلك 
الطبقة  من االحتكار وحماي���ة 
الكرمية  العاملة لتوفير احلياة 
لهم، مشددا على ضرورة أن يقف 
النواب بوجه هذا القانون نظرا 
لعدم دستوريته، ومدى ضرره 
على الدولة والشعب، مؤكدا أن 
احلركة النقابية سيكون لها موقف 
صارم جتاه هذا األمر خالل األيام 

القادمة.

السميط: كارثة

من جانبه قال رئيس االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
عبدالرحمن السميط انه في حال 
مت تفعيل قانون اخلصخصة 
خالل هذه الفترة فستكون هناك 
كارثة، موضحا أن التجار أقوى 
بكثي���ر من احلكومة من خالل 
فرض ش���روطهم وعدم قيام 
احلكومة مبحاسبتهم، مطالبا 
احلكومة بتقدمي استقالتها في 
حال عجزت عن إدارة مشاريع 

البلد.

الكندري: آالف المعارضين

بدوره أكد رئيس احتاد طلبة 
التطبيقي وليد الكندري أن اآلالف 
اليوم يستطيعون الوقوف أمام 
القانون، موضحا أن 45 ألف طالب 
وطالبة سيدخلون احلياة العملية 
ولألس���ف نرى حكومة ونوابا 

يساومون على أموال الشعب.

المطر: لن أبيع وطني

أما رئيس احتاد الطلبة فرع 

وس����حبت تراخيص مصانع ام 
الهيمان التي تبث سمومها يوميا 
على حس����اب 45 ألف مواطن، 
وأضاف الطاحوس: »أقسم بانه 
س����تكون هناك وقفة جادة ضد 

هذا القانون الفاسد«.

الشرثان: حقوق العاملين خط أحمر

كذل����ك أعلن رئي����س احتاد 
نقابات عمال البترول وصناعة 
البتروكيماوي����ات عبدالعزي����ز 
الشرثان عن إضراب شامل في 
القطاع النفطي في حال مت إقرار 
قانون اخلصخصة بشكله احلالي 
دون تش����ريعات حتمي الطبقة 

العاملة واملواطنني.
وقال الشرثان ان حقوق العاملني 
املسلوبة خط أحمر ال ميكن جتاوزه 
ويجب على إدارة شركة البترول 
الوطنية الوقوف عند مواطن اخللل 
ومعاجلة األمر بإنصاف العاملني 
بقسم اخلدمات ومنحهم حقوقهم 

كاملة غير منقوصة.
وبني أن القطاع النفطي بحالة 
غلي����ان حاليا ج����راء التداعيات 
واالزم����ات الت����ي يتع����رض لها 
العاملون بني حني وآخر والسلبيات 
الكبيرة الواقعة عليهم جراء زج 
القطاع النفطي في مشروع البيع 
الكبي����ر للبلد الذي متثل في بيع 

القطاع النفطي.
إنن����ا نحمل  الش����رثان  وقال 
املسؤولية الكبيرة في االزمات داخل 
القطاع النفطي ملؤسسة البترول 
الكويتية الهرم الرئيسي للقطاع، 
بس����بب غيابها عن تنفيذ مطالب 
العاملني والتأخر في إقرار حقوقهم 
ومطالبهم، وإذا كان إضراب قسم 
من أقسام شركة البترول الوطنية 
مؤثر فإن اإلضراب العام للقطاع 
النفطي هو املؤثر األكبر ولنا في 
هذا األمر ايام قادمة تثبت ان لنا 
كلمة يج����ب ان حتترم وان عمال 
القطاع النفطي أحق بإدارته وانه 

ليس للبيع.
من جهته أكد رئيس االحتاد 

مجلس األمة إلى أن يسحب كلمته 
أو يوضحها، مشيرا إلى أن األمر 
رمبا اختل����ط عليه وهو مدعو 
لتصحيح ذلك، موجها نداءه إلى 
صاحب السمو األمير بوأد قانون 
اخلصخصة، قائال إذا أقر القانون 
فسنلجأ إلى احملكمة الدستورية، 
مكررا كلمة »عظم اهلل أجركم في 

احلكومة«.
وأضاف املسلم إذا الشعب يوما 
أراد احلياة فالبد أن يستجيب 
احلك����م، مؤك����دا أن احلكم هو 
للشعب ممثال بالبرملان ومجلس 
الوزراء ومنظومة احلكم وينبغي 

أن تصل الكلمة واضحة.
من ناحيته دعا النائب فالح 
الص����واغ احلكوم����ة إلى تذكر 
العمال السابقة، مؤكدا  مواقف 
أننا ال نح����رض على اإلضراب 
ألن العمال سيقفون وقفة جادة 
إلى  النفطي لم يصل  والقطاع 
إال بعد  املتميز  هذا املس����توى 
تدريب الكوادر الوطنية، مؤكدا 
أن احلكومة تعتقد أن أي تاجر 
أقوى م����ن عمال البترول وهذا 

خطأ. 
إلى  ووجه الصواغ حديثة 
احلكومة بالتأكيد على أن ساحة 
اإلرادة هي ساحة الشرفاء، معربا 
عن رفضه قانون اخلصخصة 
»سنقف ضده وقفة جادة ولن 
نس����مح مب����روره«. كما رفض 
النائ����ب خل����ف دميثير قانون 
اخلصخص����ة رفض����ا قاطع����ا 
بالق����ول »ال للخصخص����ة...ال 

للخصخصة«.

الطاحوس: سادة وعبيد

النائ����ب خال����د  وحت����دث 
الطاح����وس، مؤك����دا أن قانون 
اخلصخص����ة ه����و بي����ع للبلد 
ملصلح����ة عدد من التجار الذين 
يريدون حتويل البلد إلى سادة 
وعبيد، وشدد على ان احلكومة ال 
تريد تفعيل القانون النها لو كانت 
كذلك لفّعلت قانون هيئة الصناعة 

دينار بعد سداد ديونها البالغة 
50 مليونا، أي أن سعرها سيكون 
بأربعني مليونا فقط، مستغربا 
كي���ف تباع به���ذا املبلغ الزهيد 
علم���ا بأن مبنى املؤسس���ة في 
الضجيج يزيد عن 100 ألف متر 
املنتشرة  مربع بخالف مكاتبها 

في العالم؟!

البراك: يجب اليقظة

أما النائب مسلم البراك فأكد 
أن احلكومة على استعداد لبيع 
الكويت وعلينا أن نكون متيقظني 
ي���وم الثالثاء )غ���دا(، موضحا 
أنه في حال لم يحضر الش���عب 
الكويتي للجلسة فإن احلكومة 
ستقول: »أنتم من باع الكويت«، 
مشيرا إلى أن احلكومة تعلم أن 
هذا القانون مخالف للدس���تور 
ومع ذل���ك قالت ان اخلصخصة 

ستتم وفق القانون. 
وأش���ار إلى أن اخلصخصة 
ستسرح 7 آالف كويتي يعملون 
في املصافي النفطية وسيتحولون 
القطاع احلكومي، ليعملوا  إلى 
موظفني في الع���دل والوزارات 
األخرى، حيث ستخسر الكويت 

هذه الكفاءات.
ولفت الب���راك إلى أن إحدى 
النائبات خرجت علينا وتقول 
إن التجمع في ساحة اإلرادة غير 
إرادي، متسائال ملاذا لم تقل ذلك 
عندما طالبنا باإلصالح السياسي، 
وملاذا لم تقل تلك النائبة يومها 

أن هذا العمل غير إرادي؟
وبني أن بعض النواب ميثلون 
إرادة كبار التجار واملتنفذين، وهم 
يقولون ان احلكومة قوية ولديها 
القدرة على الرقابة، متسائال أين 
احلكومة م����ن أهالي أم الهيمان 

الذين يتعرضون للسموم؟!

المسلم: سنلجأ لـ »الدستورية«

من جانبه أكد النائب د.فيصل 
املسلم أن احلرية في التعبير عن 
الرأي حق مشروع، داعيا رئيس 

في خطوة اس���تباقية إلقرار 
املداولة  قانون اخلصخصة في 
الثانية خالل جلسة مجلس األمة 
غدا، احتشدت في ساحة اإلرادة 
أمس جموع غفيرة من النقابيني 
والنواب اضافة الى جموع طالبية 
لالحتجاج على القانون وتوضيح 
بعض املثالب الت���ي يرون أنها 
تش���وب القانون وم���دى آثاره 
الس���لبية على العمال والشعب 

واالقتصاد بصفة عامة.
النقابيون املشاركون  وهدد 
في االعتصام باإلضراب الشامل 
في جميع قطاعات العمل في حال 

مت إقرار القانون.
الوعالن: ال للحلول الترقيعية

بداي����ة حتدث النائ����ب مبارك 
القانون، وطالب  الوعالن رافضا 
النواب باحترام إرادة األمة، معتبرا 
ان القانون ولد مشوها وال ميكن أن 
نقبل أي حلول ترقيعية، مؤكدا أن 
احلكومة مصابة باجللطة الدماغية 

فالضرب بامليت حرام.
وأضاف الوعالن أن هناك من 
الوسطى،  الطبقة  يريدون سحق 
اليوم  أننا كن����واب نقف  مضيفا 
معكم ألنكم أنتم من أوصلتمونا 

إلى مجلس األمة.
أمي����ركا أوقف����ت  وق����ال ان 
اخلصخصة وتخل����ت عن نظام 
التخصيص لفشله، حيث حاولت 
شراء الشركات حفاظا على حقوق 

الطبقة العاملة.

الحربش: أخطأنا بالتصويت

م���ن جهت���ه حم���ل النائب 
د.جمعان احلربش سمو رئيس 
مجلس الوزراء مسؤولية الفشل 
في البلد، موضحا أن من جنح من 
النواب في االنتخابات عن طريق 
شراء األصوات هم من يسعون إلى 

إقرار قانون اخلصخصة.
ووج���ه احلربش حديثه إلى 
رئيس مجلس األمة قائال إن هذا 
التجمع ليس جتمعا ش���وارعيا 
ومجلس األمة ليس غرفة للتجارة 
والصناعة، ونرجو منك أن توجه 
خطابك للنواب يوم الثالثاء )غدا( 
بأن أي نائب له شركة أو جتارة 
أو عضو في مؤسسة ال يصوت 

على هذا القانون.
وأضاف أن نظام اخلصخصة 
قدم على غرار النظام الروس���ي 
الذي يتيح لليهودي الواحد أن 
ميتلك نصف ممتلكات الشعب، 
مضيفا: البلد يس���ير من سيئ 
إلى أس���وأ لذا يلجأ البعض إلى 
تبرير سوء اإلدارة بنقل ملكية 

هذه القطاعات لرجال األعمال.
وقال احلربش أخطأنا عندما 
صوتنا على قانون خصخصة 
»الكويتية«، مشيرا إلى أن هناك 
من يريد ش���راءها ب� 90 مليون 

عبد العزيز الشرثان

رياض الصانع

م.أحمد اجلسار

عايض أبوخوصة

الصانع: قانون الخصخصة ُأقر 
وسيقر وفق األصول الدستورية

الجسار: تطبيق »الخصخصة« على مشاريع 
»الكهرباء« ينطوي على خطورة بالغة

أبوخوصة:  نواب يحاولون دس السم 
في العسل بالترويج للخصخصة

الناش���ط السياسي  دعا 
عاي���ض أبوخوص���ة ال���ى 
اضراب ع���ام عل���ى جميع 
قطاع���ات الدول���ة في حال 
اقرار قان���ون اخلصخصة، 
اياه قانونا يتضمن  معتبرا 
صكا ش���رعيا لبيع مقدرات 
الب���الد حلفن���ة قليل���ة من 
التجار. وقال أبوخوصة في 
تصريح صحافي ان قانون 
اخلصخصة يفتقر الى ابسط 
التي ترع���ى املواطن  املواد 
وحتافظ على العيش الكرمي 
له ف���ي دولة من أكبر الدول 
الى  املصدرة للنفط، مشيرا 
ان االط���راف التي تدعم هذا 
الدس���تور  القانون ضربت 
عرض احلائ���ط ولم تلتفت 
اليه. واضاف ابوخوصة ان 
الشعب الكويتي يعي متاما 
خطورة ه���ذا القانون الذي 
الى طبقتني  البالد  سيحول 
فقط ويقض���ي على الطبقة 
الدخل  املتوسطة وأصحاب 
احملدود الذي���ن يعدون أهم 

طبقة في الدول املتقدمة.
واستغرب ابوخوصة من 
بعض النواب الذين يحاولون 
ان يدسوا السم بالعسل من 
خالل الترويج لهذا القانون 
عل���ى ان يق���دم ضمانات ال 

حدود لها للعاملني في اجلهات 
التي من املزمع تخصيصها 
مستش���هدا ببعض اجلهات 
التي مت بيعها للقطاع اخلاص 
واثبتت فشلها فشال ذريعا 
وسرحت العاملني الكويتيني 
ولم تق���دم أي ميزة اضافية 
للمستهلك الكويتي. واضاف 
أبوخوص���ة ان هناك بعض 
االطراف تتأهب لالنقضاض 
على املش���اريع احليوية في 
حال مترير قانون اخلصخصة 
كمش���روع حقول الش���مال 
وغيرها من املشاريع النفطية، 
مؤكدا ان مجلس االمة مسؤول 
مسؤولية كاملة عن تبعات 

وتداعيات هذا املشروع.

دارين العلي
الكهرباء  اكد وكيل وزارة 
واملاء م.احمد اجلسار ان تطبيق 
قانون الشركات املساهمة على 
املشاريع التي تتبناها الوزارة 
في الفترة احلالية ينطوي على 
خطورة بالغة وامور خفية غير 
منظورة ال يعيها اال اصحاب 
التخصص العاملون في احلقل 

الكهرومائي.
وفي حني اعلن دعم وتأييد 
الوزارة ملش����روع الشركات 
املس����اهمة، فانه اشترط هذا 
القانون  التأييد مبراعاة هذا 

ووضع وزارة الكهرباء واملاء الت����ي هي في امس احلاجة الى 
تعزيز قدراتها املائية والكهربائية خالل الفترة املقبلة.

المهري: نؤيد خصخصة بعض 
القطاعات لتحقيق صالح المواطنين

صرح سماحة السيد محمد 
باقر املهري وكيل املرجعيات 
الدينية في الكويت مبا يلي: 
نحن نوافق على خصخصة 
بعض املش��اريع احلكومية، 
فتخصيص املشروع االسكاني 
امر جيد وفي صالح املواطنني 
الذي��ن ال يصل ال��دور في 
تخصي��ص منزل للس��كن 
لهم اال بعد سبعة عشر عاما 
فتخصيصه امر ضروري حتى 
يستطيع ان يحصل املواطن 

على الس��كن خالل عام��ني او ثالثة اع��وام وكذلك تخصيص 
محط��ات البنزين كما في اكثر دول العالم امر ال بأس به وليس 
في تخصيص هذه املش��اريع بيع للوطن وال يستطيع احد ان 
يبيع وطنه اال االنسان اخلائن فرفع شعار »ال أبيع وطني« هو 

لدغدغة املشاعر وألجل تعزيز موقف املخالفني للخصخصة.

السيد محمد املهري

اعتصام »اإلرادة«: إضراب شامل في حال تم إقرار »الخصخصة«
نواب ونقابيون أعلنوا رفضهم الكامل للقانون

)محمد ماهر(النواب علي الدقباسي وحسني مزيد ود. جمعان احلربش ود. ضيف اهلل بورمية وخلف دميثير ومبارك الوعالن ود. فيصل املسلم وفالح الصواغ في مقدمة جموع املشاركني في االعتصام بساحة االرادة امس


