ق�ضايا عمالية

ودع��ا ن��واب االم��ة اىل تفني��د خماط��ر خ�صخ�ص��ة ه��ذا ال�ش��ريان
االقت�صادي االول يف البالد وعدم جواز ذلك د�ستويا وقانونيا ووطنيا.

�صوتكم داخل الربملان

 ومن ناحيته قال النائب نايف العجمي «�ش��كرا لكم على هذهالدعوة وال�ش��كر اي�ض��ا على ال�ص��مود يف وجه ج�ش��ع التجار ووقوفكم
يف اال�ض��راب ال�س��ابق وت�ص��رفكم الراق��ي للمحافظة عل��ى حقوقكم
ومكت�سباتكم وعلى ا�ستقرار البلد».
وتاب��ع قائال «نح��ن معكم يف املحافظ��ة على الرثوة وامل�ص��در الوحيد
للدخ��ل الوطن��ي  ,ويعلم اجلميع اننا كلنا �ش��ركاء يف ه��ذه الرثوة وما
ي�سعون له من تخ�صي�صها يخالف ال�شرع والعقل والدين».
و�ش��دد على القول «لن ن�سمح لهم باالقرتاب من هذا القطاع النفطي،
فال�ثروة الطبيعي��ة ه��ي مل��ك للدول��ة ولن ن�س��مح لهم باي ع��ذر كان
خل�صخ�صة هذا القطاع احليوي ,والكل يعلم انهم يحاولون ال�صاق اي
عدم اجناز بالعن�ص��ر الكويتي وهذا خمالف للواقع ,فمن اطف�أ حرائق
اب��ار النفط هم ابناء هذا الوطن وب�س��واعدهم وه��ذا دليل دامغ على
عدم �صدق كالمهم».
و�ش��دد العجمي على القول «لن ن�س��مح مل��ن كان بالتعر�ض لهذه الرثوة
و�س��نكون ندا ملن يحاول امل�سا�س بها ,و�سنكون �صوتكم يا عمال الكويت
داخل قبة عبد اهلل ال�س��امل ولن ن�س��مح بخ�صخ�صة هذه الرثوة ابدا».
ودع��ا النقاب��ات اىل التكات��ف مع احت��اد العمال الفتا اىل ان ال�س��لطة
حت�سب لهم  1000ح�ساب م�شددا على �ضرورة االبتعاد عن اي خالف .

�إلتفاف على القانون

 وب�دوره و�صف النائب خالد العتيبي اي حماولة خل�صخ�ص��ةالقط��اع النفط��ي ال��ذي يعترب �ش��ريان احلي��اة يف الكويت م��ا هي اال
حماول��ة ج�ش��عة لتنفي��ع جمموعة من املتنفذين على ح�س��اب ال�ش��عب
ومقدرات الدولة.

العامــل
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و�أو�ض��ح ان القان��ون  37ل�س��نة  2010يف امل��ادة  4منه ن�س��ق وح��دد عمليات
اخل�صخ�ص��ة ،وعزل عمليات االنتاج وما يتعلق من ان�ش��اءات تتبع لها من اي
عمليات خ�صخ�صة .
و�أ�ض��اف العتيب��ي قائ�لا «وما نراه الي��وم هو التف��اف على القان��ون من قبل
م�ؤ�س�س��ة البرتول خل�صخ�ص��ة ه��ذا القطاع امله��م يف الدول��ة والتحايل على
القوانني م�ش�يرا اىل ان��ه تقدم قبل  10ايام با�س��ئلة برملانية اىل وزير النفط
حول اغالق احد امل�ص��انع التابع ل�ش��ركة  PICحتى اثبت للوزير كيف يتحايل
امل�س�ؤولون يف م�ؤ�س�سة البرتول على القانون.
و�أ�ض��اف العتيب��ي «طبعا اغالق امل�ص��نع يعني نق��ل املوظف�ين الكويتيني اىل
جه��ات اخرى وبالتايل يتم تفريغه من العمالة الوطنية ومن ثم ت�س��هل عملية
اخل�صخ�صة واعطاءها للتاجر».
وخت��م العتيبي كلماته بالقول «ومن هذا املكان اوجه تنبيها لوزير النفط باننا
لن ن�س��مح بهذا العبث ,وانت اليوم لن تكون خ�ص��ما ام��ام النقابات والعمال
ولكنك �ستكون خ�صما لنا داخل قاعة عبد اهلل ال�سامل «موجها حديثه للعمال
بانكم» �ستظلون العني التي نرى بها ونحن باذن اهلل �سنكون اليد التي حتا�سب
كل من يتطاول على القانون وعلى املال العام ومقدرات ال�شعب».

�سلب حقوق العمال

 وم�ن جانبه ،ق�ال النائ�ب في�صل الكن�دري «وقفت هن��ا منذ فرتةوقت اال�ض��راب واكرر ما قلته �س��ابقا بانني ع�ض��و جمعية عمومية يف القطاع
النفطي ,وهذا �ش��رف يل ,فانا احد ابناء هذا القطاع واعرف متاما كيف يتم
�سلب حقوق العمال بطريق اخل�صخ�صة».
ووج��ه الكندري �س���ؤاله م�س��تغربا للحكوم��ة ووزي��ر النفط وامل�س���ؤولني بهذا
القطاع «ملاذا تبد�أ اخل�صخ�ص��ة من القطاع النفطي؟  ,نحن اع�ض��اء جمل�س
االمة نريد االجابة على هذا ال�س���ؤال قبل عمال القطاع النفطي الننا �س��نقف
وراءهم ولن نرتكهم ونبحث دائما عن ا�س��تقرارهم الوظيفي واملحافظة على
مقدرات الوطن».
و�شدد على ان هناك بالفعل من يريد اال�ستيالء على الرثوة الوحيدة يف البلد
الفت��ا اىل ان كل الكويت تعتمد على  % 96-95م��ن دخلها على النفط والذي
اثبت على مدى  50عاما على ان العمالة الكويتية هي االجدر وهي اف�ض��ل من
يدير هذا القطاع .
ولفت اىل انه وقت ان كان عامال يف االنتاج والغاز واالدارة بهذا القطاع وكان
هناك حتدي بني العمال على من ينتج اكرث «وهذا �ضمري الكويتي احلي وهذا
�ضمري العامل الكويتي يف القطاع النفطي».
وت�ساءل قائال «ما م�صري القطاع النفطي �سواء يف االنتاج او الغاز او املختربات
اذا مت خ�صخ�صتها وتعرثت ال�شركات وا�ضربت العمالة الوافدة كما ح�صل يف
ميناء عبد اهلل ،فما م�صري اقت�صادنا الكويتي ودخل الدولة االول ؟!» ,
واكد ان هذه ال�سيا�س��ية احلكومية اخلاطئة والفا�ش��لة �س��تدمر البلد م�شددا
على ان جتربة خ�صخ�صة حمطات الوقود اثبتت ف�شلها.
ووج��ه حديث��ه لوزير النفط قائال «اذا كان وزير النف��ط يعتقد ان عمال نفط
الكويت لقمة �س��ائغة فانت غلطان  ,وهذا حال الوزراء ال�سابقني ,واذا تعديت
على اي عامل من عمال القطاع النفطي فواهلل لن ن�سكت لك ,انت وزير جديد
ونروح معاك ال بعد مدى للتعاون ولكن ال تيجي �ص��وب عمال النفط فلن نقبل
امل�سا�س بحقوق عمال النفط».

