و�أ�ض��اف النائب الكندري قائال «وكما اق�س��مت امامكم هنا وقت اال�ض��راب وا�س��تمريت حتى عادت
حقوق العمال  ,فانا اق�سم امامكم اليوم اننى �ساقف معكم اىل ابعد مدى».
وتابع قائال«ان القطاع النفطي لي�س للخ�صخ�صة ولن نقبل بخ�صخ�صته م�شددا على ان االنتاج والغاز
واملختربات مرتبطني ببع�ضهم البع�ض فلماذا تريدون خ�صخ�صته واين درا�سات اجلدوى».
وزاد بقوله «يا وزير النفط نقول لك :ال ت�س��تعجل يف هذا االمر حتى ال تكون مبواجهة نواب االمة وهم
داعمني رئي�سني للقطاع النفطي النه ثروة البلد وم�صدر دخلنا االول ولن نقبل بخ�صخ�صته».

تطفي�ش العمالة الوطنية

 بينم�ا �أو�ض�ح نائب رئي��س نقابة نفط الكوي�ت عبا�س عو�ض ان جتمع العم��ال اليوم مناق�س��ام خمتلفة �س��واء االنت��اج او الغاز او املختربات الفتا اىل ان ما يح��دث حاليا يف خمترب املناقي�ش
وثانيا :عزل الغاز وثالثا :هيكلة االنتاج تهدف جميعا لت�سهيل عملية اخل�صخ�صة.
و�شدد عو�ض على ان القرار االول واالخري �سيكون للعمال الفتا اىل ان ما حدث يف ميناء االحمدي كان
من عمال قطاع خا�ص همه االول واالخري هو الربحية وال ينظر حلقوق العمال.
ولفت �إىل ان ال�سيا�سة املتبعة حاليا هي تطفي�ش العمالة الوطنية وتاخري الرواتب من اجل خ�صخ�صة
القطاع النفطي ,م�شددا على ان مواد الد�ستور والقوانني متنع اخل�صخ�صة.
واك��د على ان �ش��ركة نف��ط الكويت هي ال�ش��ركة الرابح��ة االوىل يف الكويت فكيف يتم خ�صخ�ص��تها
ومل�صلحة من هذا العبث يف القطاع النفطي.

تنفيذ م�شاريع دون خطط

النائب الكندري:
ملاذا تبد�أ اخل�صخ�صة
من القطاع النفطي؟
عبا�س عو�ض:
القرار االول واالخري
�سيكون للعمال
فهد العجمي:
�ضد اخل�صخ�صة و�ضد
من يحاول بيع القطاع
النفطي وت�سهيل
اال�ستيالء عليه
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العامــل

 وم�ن جهته ،قال ممثل �شرك�ة البرتول الوطنية الكويتية فهد على العجمي ان اخلطةالتي و�ض��عوها للخ�صخ�ص��ة منذ فرتة كان هدفها افراغ القطاع النفطي يف اخلربات الوطنية بعدها
اعطاء امل�ش��اريع للمقاولني بعدها اخل�صخ�ص��ة بكل �س��هولة واعطاء �ش��ركات غري خمت�ص��ة مل�شاريع
نفطية .ولفت اىل ان القانون رقم  37ل�س��نة  2010ا�س��تثنى امل�ص��ايف واالنتاج والغاز من اخل�صخ�صة
م�ضيفا القول « ولكن ما نراه هو االلتفات على القوانني وتنفيذ م�شاريع دون خطط عمل وا�ضحة».
واعلن العجمي دعم نقابة البرتول الوطنية لعمال �ش��ركة نفط الكويت م�ش��ددا على القول «ولو ن�ص��ل
العلى مدى �ضد اخل�صخ�صة و�ضد من يحاول بيع القطاع النفطي وت�سهيل اال�ستيالء عليه».

النائب العتيبي:
خ�صخ�صة هذا القطاع
حماولة ج�شعة لتنفيع
املتنفذين

