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لفتت إلى أن التشريع موجه إلى مليون ومائتي ألف عامل منهم 4% فقط كويتيون 

»األنباء« تنشر رأي غرفة التجارة والصناعة في قانون العمل بالقطاع األهلي:
التعديالت المقترحة تفرض أعباء جديدة على صاحب العمل وتضر باقتصاد البالد 
باهظة جتعله ينصرف عن تش����غيل النساء ملا ينطوي عليه من تكلفة 
عالية بال مردود مواز، وثانيهما ان املش����روع في هذه احلالة يكون قد 
اضر بقضية عمل املرأة من حيث اراد ان ينفعها، وظلمها من حيث اراد 
ان ينصفها. هذه مناذج مختارة اليضاح فداحة التكاليف التي ميكن ان 
يتحملها صاحب العمل اذا مت ترجمة جميع التفاوتات التش����ريعية الى 

فروق في التكلفة.

رابعًا: وقفة مع حق التشاور

� تشكل القرارات الوزارية التي يصدرها السيد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل تشريعا موازيا ومكمال لقانون العمل، من هنا تكتسب اهميتها 
وضرورة التحسب النعكاساتها على اصحاب العمل، وكل ما تتطلع اليه 
الغرفة ان تأخذ هذه القرارات حقها من الدراسة والتشاور، حرصا على 
اس����تقرار عالقات العمل، وحفاظا على متانة االقتصاد الكويتي وقدرة 
املنتج الكويتي على املنافسة داخليا وخارجيا، واذا كانت التشريعات 
القائمة واملواثيق الدولية فضال عن اصول املمارسة الدميوقراطية تفرض 
عليها ابداء الرأي، وتلزم اجلهات الرس����مية بالتش����اور معها في كل ما 
يتعلق بدوائر اختصاصها فإن الغرفة كمنظمة متثل اصحاب العمل في 
الكويت تس����عى جاهدة الى تعزيز وانعاش آليات التشاور والتنسيق 
مع وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل في مختلف االمور التشريعية 
والتنظيمية التي تهم اصح����اب العمل في الكويت والتي تؤثر بالقطع 
ف����ي كفاءة اداء القطاع اخلاص ودوره احملوري في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية للبالد.
� وجتدر االش����ارة في هذا السياق الى ان منظمة العمل الدولية منذ 
تأسيسها عام 1919 اعتمدت ثالثية التنظيم والتشكيل والتمثيل هيكلة 
وتشريعا، وجاء ميثاق املنظمة املعروف باسم ميثاق فيالدلفيا الذي مت 
قبول عضوية الكويت في املنظمة عام 1961 على اساس االلتزام به مؤكدا 
ان جهود حتس����ن ظروف املعيشة داخل كل امة وعلى املستوى الدولي 
البد ان يسهم فيها ممثلو اصحاب العمل والعمال على قدم املساواة مع 
ممثلي احلكومات، مشتركن معهم في النقاش احلر واحلوار الدميوقراطي 

بغرض حتقيق الرفاه للجميع.
وفي اطار هذا املفهوم كان توجه الغرفة للمطالبة بتضمن مشروع 
القانون نصا يؤكد تفعيل مبدأ التش����اور كحق اصيل ملنظمات اصحاب 

العمل والعمال.
� وفيما يتعلق باملادة 139 والتي تنص على ان تشكل بقرار من الوزير 
جلنة استش����ارية لش����ؤون العمل تضم ممثلن عن الوزارة ومنظمات 
اصحاب االعمال والعمال ومن يراه الوزير تكون مهمتها ابداء الرأي فيما 
يعرضه عليها الوزي����ر من موضوعات ويتضمن القرار اجراءات دعوة 

اللجنة والعمل فيها وكيفية اصدار توصياتها.
وكما يتضح من قراءة النص فإنه جاء مفرغا من اي مضمون فاللجنة 
مشكلة بقرار من الوزير وتضم في عضويتها من يراه الوزير ومهمتها 
اب����داء الرأي فيما يعرض����ه عليها الوزير، وجتتمع متى ش����اء الوزير 
ويتضمن قرار الوزير اجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية اصدار 
توصياتها، لذا ت����رى الغرفة ان مثل هذه اللجنة ال تلبي مطلب الغرفة 

في تأكيد مبدأ التشاور الثالثي.
� ان كل ما تتطلع اليه الغرفة هو ان يتضمن القانون نصا يؤكد مبدأ 
التشاور كحق اصيل ألطراف االنتاج باعتبارهم اطرافا رئيسية في عالقات 
العمل في القرارات الوزارية الت����ي ترتب التزامات على صاحب العمل 

وتؤثر في عالقته بالعاملن لديه، وذلك في ضوء االعتبارات التالية: 
ان الغرفة س����تكون سندا للحكومة من خالل التشاور وتبادل الرأي 
واحلوار، اذا ما تس����نى له����ا الوقوف على الدواف����ع واملبررات إلصدار 
القرارات ورمبا تس����هم في تهيئة اصحاب العمل لقبولها وااللتزام بها 
رغم ما قد يترتب عليها من تأثير س����لبي في الظاهر على نشاطهم. ان 
القوانن والقرارات املنظمة للعمالة لها بعدها االقتصادي وانعكاساتها 
املباش����رة على نش����اط اصحاب العمل من التجار والصناعين ومن ثم 
يصبح م����ن حق الغرفة ومن واجبها في آن معا ان تطالب بإعمال مبدأ 
التش����اور واحلوار في مثل هذه االمور بصفتها مؤسس����ة ذات نفع عام 
غايتها تنظيم املصالح التجاري����ة والصناعية ومتثيلها والدفاع عنها، 
وف����ق نص املادة األولى من قانون الغرفة. مع ان احلوار املطلوب يبقى 
مجرد تشاور وللسلطة املسؤولة بعد ذلك ان تأخذ اوال مبا اسفر عنه، 
اال انه س����يضفي نوعا من التفاهم واالنس����جام على العالقة بن سلطة 
اتخاذ القرار واالطراف املتأثرة به حتى وان تضررت منه. قد يكش����ف 
احلوار والتش����اور للجهات املس����ؤولة عن امور غابت عنها او اشكلت 
عليها، وقد يسفر عن اقتراحات وحلول بديلة تؤدي الغرض وال تلحق 
ضررا بأح����د. هذه رؤية غرفة جتارة وصناع����ة الكويت تطرحها بكل 

الشفافية والوضوح.

سامح عبدالحفيظ
حصلت »األنباء« على نسخة من تعديالت غرفة التجارة والصناعة 
على قانون العمل في القطاع االهلي والتي جاء فيها: منذ طرحه للنقاش 
امام مجلس االمة قبل اسابيع ومشروع قانون العمل في القطاع االهلي 
يحظى باهتمام كبير لدى مختلف االوساط وعلى مختلف املستويات، 
وتعرض وس����ائل االعالم املسموعة واملرئية واملقروءة يوميا اسهامات 
متنوعة تتناول عناصر املشروع بالتقييم والتحليل والتعديل، وغرفة 
جتارة وصناعة الكويت اذ تؤكد تقديرها الكامل لالهداف النبيلة التي 
قصدها مشروع القانون بداية والتي تعززها هذه االسهامات بعد ذلك، 
جتد من واجبها � حيال مثل هذا التشريع البالغ االهمية � ان تلقي الضوء 
على أبعاده االقتصادية والتنموية عموما، وفي اطار التركيبة الهيكلية 
للعمالة في القطاع االهلي على وجه اخلصوص. لعل في ذلك ما يساعد 
املشرع على اصدار قانون يحقق اهدافه االجتماعية والتنموية، وينسجم 
مع الطبيعة اخلاصة لهيكل العمالة في البالد ويجتذب العمالة الوطنية 
الى القطاع اخلاص في آن معا. وفيما يلي حتاول الغرفة ان تسلط الضوء 

على ابعاد املوضوع من خالل وقفات اربع:

أوال: وقفة مع المنطلقات

كانت الغرفة والتزال في مقدمة الداعن � وفي مناسبات عدة � الصدار 
قانون جديد للعمل في القطاع االهلي لعالج ما ش����اب القانون احلالي 
من تشوهات وثغرات رصدها اصحاب االعمال قبل غيرهم، ليس فقط 
بس����بب ما احلقته بالقانون من قص����ور، بل ألنها كانت ايضا � والتزال 
� مصدر حرج بالغ ملمثلي الكويت من رس����مين واصحاب عمل وعمال 
ف����ي احملافل الدولية، ومث����ار انتقاد من قبل جلن����ة تطبيق االتفاقيات 
والتوصيات مبنظمة العمل الدولية، لهذا كان من الطبيعي ان يلقى اي 
تسريع الصدار القانون ترحيب الغرفة، شريطة اال ينقلب التسريع الى 

تسرع وهذا ما حتاول املالحظات التالية تفاديه:
� في مواجهة ما يقال ان افراط املشروع في حتسن مستويات العمل، 
قصد به جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع اخلاص، نود ان نؤكد 
ان اآللية الطبيعية ألي رغبة صادقة او عاطفة مشروعة الصالح هيكل 
الق����وى العاملة واجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع اخلاص ال 
ميك����ن ان تكون من خالل قانون العمل في القطاع االهلي الذي يخضع 
دائما ملجهر خبراء منظمتي العمل الدولية والعربية واملنظمات الدولية 
االخرى املعنية بحقوق االنس����ان، التي ال تقبل التمييز في العمل بأي 

صورة من الصور، او ألي سبب من االسباب.
وقد يكون املجال متاحا بش����كل افضل من خالل اضافة مواد بديلة 
ضمن قان����ون دعم العمالة الوطنية وتش����جيعها للعمل في القطاعات 
غير احلكومية رقم 19 لس����نة 2000 تنص على ان تتساوى مستويات 
وش����روط عمل الكويتين العاملن في القطاع اخلاص مع نظرائهم في 
احلكومة كحد ادنى، على ان تصاغ االس����تحقاقات التي ستترتب على 
املواد املقترحة باعتبارها من حقوق املواطنة، وذلك على نسق املادة 3 
من قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لس����نة 2000 والتي تقضي بأن 
تؤدي احلكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى القطاع اخلاص او القطاع 
احلكومي عالوة اجتماعية وعالوة اوالد بالنسب والشروط والضوابط 
التي يضعها مجلس الوزراء، فهذه املادة تضع حكما ينسحب اثره على 
جميع الكويتين دون غيرهم من العمالة الوافدة ضمن حقوق املواطنة 

ودون ان ينطوي ذلك على اي شبهة متييز بسبب العمل.
� من الضرورة مبكان ادراك ان التش����ريع موج����ه الكثر من مليون 
ومئتي الف عامل يعملون في القطاع اخلاص وليس للعاملن في قطاعات 
بعينها، وال للعمالة الكويتية فقط، اننا من اجل منح امتيازات ومكتسبات 
لنسبة ال تزيد على 4% من اجمالي قوة العمل في القطاع اخلاص ميثلون 
العمالة الكويتية، سيتم االغداق بالقدر نفسه من السخاء على ال� %96 
الباقن دون حتسب ملدى اآلثار السلبية لذلك على تكاليف االنتاج واملزايا 

التنافسية، وهذا ما ال يستقيم مع اي قياس اقتصادي سليم.
� ان التش����ريع للعمل في القطاع االهل����ي ينبغي ان يكون ذا بعدين 
اقتصادي وهو االهم ثم يأتي بعد ذلك البعد االجتماعي، واالهمية النسبية 
للبعد االقتصادي تأتي من انه هو ال����ذي يحمل البعد االجتماعي على 
عاتقه ويجعل حتقيقه ممكنا، ومن ثم كان من الطبيعي ان نتعامل مع 
املشروع الذي بن ايدينا من منظور اقتصادي انتاجي مثلما تفعل دول 
اجل����وار، ألننا في النهاية نتنافس في س����وق خليجي واقليمي ودولي 
واحد، واذا كانت ظروف العمل في الدول التي نتنافس معها اقل ارهاقا 
لصاحب العمل وحترص على التخفيف من اعبائه والتزاماته بش����كل 
افض����ل مما هي علي����ه في الكويت، فإن ذلك يعني ببس����اطة اننا مننح 
تلك الدول � بوعي او من دون وعي منا � ميزات نس����بية في تكلفة اي 
منتج لكي تكون اكثر قدرة وكفاءة على منافسة منتجاتنا في االسواق 

مستويات وشروط العمل يترتب عليه فرض اعباء جديدة على صاحب 
العمل سيضعف تنافسيته ويضر باقتصاد البالد والشرائح االجتماعية 

التي استهدف مشروع القانون مصلحتها.

ثالثا: وقفة مع التكلفة

لتبيان بعض ما تنطوي عليه التفاوتات التشريعية من فروق باهظة 
في التكلفة فيما بن املشروع ومقترحات التعديل من جهة والنصوص 
املماثلة لها في تشريعات الدول االربع نسوق فيما يلي مناذج واضحة 

الداللة:
- من املقترحات املطروحة جعل ساعات العمل 40 ساعة في االسبوع 
بدال من 48 ساعة املطبقة في دول اخلليج العربية وفي معظم دول العالم 
واملقبولة عامليا، وينبغي ان ندرك هنا انه سيترتب على ذلك زيادة في 
تكلف����ة عنصر العمل تصل الى 20% من كلفتها احلالية وعلى فرض ان 
حجم العمالة الوافدة في القطاع االهلي حاليا يناهز 1.200.000 فسيكون 
حجم العمالة املطلوب استقدامها لتعويض النقص املترتب على تقليل 
ساعات العمل هو 240 الف عامل تصل تكلفتهم السنوية املباشرة نحو 

865 مليون دينار بخالف ما تتكلفه الدولة مقابل املرافق واخلدمات.
- ثم����ة اقتراح آخر يدعو الى احتس����اب االجر عن س����اعات العمل 
االضافي مضاعفا بدال من احتس����ابه على اساس 25% زيادة على االجر 
العادي املطبقة في كل الدول احمليط����ة، وهذا يعني ان العمل االضافي 
في حال االخذ بهذا االقتراح س����يكلف صاحب العمل اربعة اضعاف ما 
يدفعه في ظل القانون احلالي، وعلى س����بيل املثال فإن صاحب العمل 
ال����ذي اعتاد ان يدفع 1000 دينار مقابل العمل االضافي مبوجب القانون 
احلالي � وهو نفس املعدل الس����اري في دول اجلوار � سيكون عليه ان 

يدفع 4000 دينار سنويا وفقا للنص املقترح.
- ان كل هذا السخاء الذي حققه املشرع للمرأة العاملة مبنحها اجازة 
عدة ملدة اربعة اش����هر وعشرة ايام، واجازة وضع سبعون يوما تتمتع 
معها باجازتها االعتيادية كاملة، وساعتن للرضاعة، وجواز حصولها 
على اجازة ملدة ال تزيد على اربعة اش����هر لرعاية الطفولة، ولو قدر لها 
ان حتصل على اجازة وضع مع االجازة االعتيادية وس����اعتي الرضاعة 
فق����ط � وهو امر طبيعي ومعتاد � لبلغ اجمالي ايام انقطاعها عن العمل 
172 يوما في العام الواحد، هذا بخالف االجازات املرضية واحلج والعطل 
الرس����مية، وهذا يعني في النهاية انها تعمل بطاقة ال تتجاوز 52% من 
طاقة عمل الرجل، ومع وجود نص في املش����روع يقضي مبساواة املرأة 
بالرجل في االجر، ونص آخر ال يجيز لها العمل ليال، فاننا نخلص الى 
نتيجة ذات ش����قن: اولهما ان عمل امل����رأة يحمل صاحب العمل تكاليف 

احمللية واخلارجية.

ثانيًا: وقفة للمقارنة

قد تكون املقارنة ضرورية في مواجهة قناعات مبنية حصريا على 
االجتهاد والرغبة في االصالح دون غيرهما لتبيان مدى حاجة هذه القناعات 

الى منظور اوسع ومفهوم اشمل لضبط اجتاهها وتطوير موقفها.
وق����د اخترنا للمقارن����ة اربع دول تعتبر االكث����ر متاثال مع اوضاع 
الكويت: ثالث منها خليجية والرابعة من بن الدول العربية ذات النهج 

االقتصادي احلر.
وتتركز ابرز التفاوتات فيما يلي:

- بالنسبة لس����اعات العمل يقترح التعديل ان تكون 40 ساعة في 
االسبوع في حن تبلغ 48 ساعة في الدول االربع.

- بالنس����بة للتغيب عن العمل املوجب للفصل ينص التعديل على 
انه في ح����ال انقطاع العامل ملدة 15 يوما متصلة او 30 متقطعة، بينما 

في الدول محل املقارنة 7 ايام متصلة و15 يوم متفرقة.
- بالنسبة لساعات العمل االضافي في االقتراح يحسب االجر عنها 

مضاعفا، بينما في الدول االربع مقابل 25% زيادة في االجر.
- بالنس����بة لتشغيل العامل يوم راحته االسبوعية حسب االقتراح 
ضعف االجر + اجره االصلي + يوم راحة بديل اي ان تش����غيل العامل 
يوم راحته االسبوعية يكلف صاحب العمل ثالثة اضعاف االجر + يوم 

بديل، اما في الدول االربع مقابل 150% او يوم بديل.
- بالنس����بة الجازة احلج في االقتراح وفي املش����روع تبلغ 21 يوما 
براتب كامل، وبعد س����نة واحدة من االلتح����اق بالعمل بينما في الدول 
االرب����ع من دون راتب، وبعضها بعد خمس س����نوات واالخرى تربطها 

باالقدمية وظروف العمل.
- جمي����ع قوانن الدول االربع ال تتضم����ن نصوصا تتعلق بفصل 

العامل دون مبرر.
- كما ان قوانن العمل في الدول االربع ال تتضمن نصا بإعطاء املرأة 

العاملة اجازة عدة مدفوعة االجر.
- بالنسبة حلق صاحب العمل في انهاء عقد العمل غير محدد املدة، 
جعل املشروع ذلك بعد اخطار العامل بثالثة شهور على االقل، في حن 

جتعل القوانن االخرى مدة االخطار شهرا واحدا فقط.
ف����ي ضوء هذه النماذج التي ميك����ن القياس عليها في مختلف مواد 
القانون، يقتضي االمر اعادة دراسة نصوص املشروع والتعديالت املقترحة 
من خالل مقارنة موضوعية مع قوانن العمل في دول مجلس التعاون 
ودول اخ����رى ذات نهج اقتصادي حر، مع ادراك كامل ان اي تفاوت في 

قانون العمل في القطاع األهلي يستهدف 4٪ من املواطنني في مقابل 96٪ من الوافدين

العودة لـ »األنباء«: قلقون لعدم احترام حكومة أميركا 
قرار المحكمة بإطالق سراح خالد المطيري فوراً

الحويلة: رجال األمن صمام األمان  والدرع الواقية 
ضد من يفكر في العبث بأمن البالد

أسيل لتسمية شارع المأمون في الشامية 
باسم الراحل يوسف إبراهيم الغانم

اش����اد مراقب مجلس االمة النائب د.محمد هادي احلويلة بجهود 
رجال االم����ن بالقبض على اخللية االرهابية التي كانت تنوي العبث 
بأمن واستقرار البلد. وقال احلويلة ان رجال االمن بكل القطاعات هم 
صمام االمان والدرع الواقية لكل من تسول له نفسه االساءة للكويت 
وش����عبها، لذا فانه يجب على كل املس����ؤولن للدولة دعم وتشجيع 
املؤسسة االمنية من خالل توفير امليزانيات الالزمة التي تساعد على 
التأهيل والتدريب العالي لرجال االمن اضافة الى زيادة احلوافز املادية 
لهم وايفادهم بدورات خارجية لكي يطلعوا على آخر ما توصلت اليه 
العلوم االمنية ملكافحة اجلرمية واالرهاب. وناشد احلويلة كل افراد 
الشعب الكويتي أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا مؤكدا ان الوحدة 
الوطنية هي الس����ور الواقي ضد كل اشكال االرهاب الذي لن يجد له 
محال على هذه االرض الطيبة اذا تكاتفنا وتس����امينا على خالفاتنا. 
مختتما احلويلة تصريحه مبباركة جهود االدارة العامة المن الدولة 

بكل قيادييها ومنتسبيها على هذا االجناز الطيب.

قدم���ت النائبة د.اس���يل العوضي اقتراحا 
برغبة قالت فيه: في ش���هر يونيو 2009 فقدت 
الكويت رجال وعلما من اعالم املجتمع الكويتي 
املخلصن الذين افنوا حياتهم في العطاء املستمر 

للكويت.
واضافت: املرحوم يوسف ابراهيم الغامن هو 
احد الرجاالت الذين البد ان يب�����قوا في الذاكرة 
الكويت�����ي���ة النهم بذات�����هم قيم قامت عليها 
الكويت واس���تمرت ولقد كان املرحوم يوسف 
ابراهيم الغ���امن مؤثرا في مرحلة بناء الكويت 
احلديثة في مرحلة ما قبل النفط وما بعدها من 
خالل عمله في الق�����طاعن احلكومي واخلاص، 
ولم يقتصر تأثيره على اجلانب التنموي للكويت 

فحسب فاملرحوم يوسف ابراهيم الغامن كان من 
مؤسس����ي جمعية الهالل االحمر الكويتي وكان 
من اوائل املساهمن النشاء جامعة الكويت في 

الستينيات.
 ولقد خلف املرحوم العديد من املساهمات 
للكويت التي ال يسعني ذكرها في هذا امل���قام، 
وليس لدي اال ان اش���دد على ض�����رورة ابقاء 
ذكرى املرحوم يوسف ابراهيم الغامن حية وذلك 
تقديرا متواضعا لدوره الوطني الكبير من خالل 
مس���يرته. وينص االقتراح على تغيير مسمى 
شارع املأمون مبنطقة الشامية الى شارع يوسف 
ابراهيم الغامن وتسمية ش���ارع آخر باملنطقة 

باسم املأمون.

بشرى الزين
اعرب رئيس اللجنة الشعبية 
ألهال����ي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة عن قلقه العميق حيال 
عرقل����ة االدارة االميركية جهود 
احملامي العسكري االميركي كيفن 
بوغوكي الرامية الى تبرئة املواطن 
فؤاد الربيعة املعتقل في س����جن 

غوانتانامو.
وقال العودة ف����ي تصريح ل� 
»األنباء«: يقلقنا جدا وبعد مرور 
فترة زمنية على احلكم الذي صدر 
لصال����ح املواطن املعتق����ل خالد 
املطيري واطالق سراحه الفوري 
انه حتى هذه اللحظة هناك عرقلة 

المر الس����لطة القضائية الت����ي ال تتمكن من تطبيق 
قراراتها، مضيفا »لذلك نضم صوتنا الى صوت احملامي 
بوغوك����ي في هذا اخلصوص، موضحا ان جلس����ات 
االس����تماع التي بدأت الثالثاء واستمرت حتى امس 
كانت طويلة منوها من خالل تلك املرافعات باحملامي 
ديڤيد سينامون فيما لم حتترم احلكومة االميركية 
قرار احملكمة الس����ابق باطالق س����راح املواطن خالد 
املطي����ري على الفور، مذك����را بانتظار حكم احملكمة 
خالل اسبوعن لفوزي العودة، مبينا ان ذلك سيتطلب 
حتركا قضائيا جديدا ورفع قضية تسمى في العرف 
القضائي االميركي »قضية اهانة السلطة القضائية 
بعدم تنفيذ قراراتها«. واشار: نحن نراقب هذا االمر 
عن كثب ونتمنى عل����ى احلكومة االميركية ان تنفذ 
قرارات احملكمة الفيدرالية السيما اننا منشغلون جدا 
بالقضايا التي نرفعه����ا حاليا البنائنا الثالثة والتي 
ستس����تمر الى منتصف سبتمبر املقبل، موضحا ان 
املشكلة الرئيسية تتمثل في السلطة التنفيذية التي 

تعرقل تنفيذ احلكم.
واوضح العودة ان ع����دم تطبيق هذا احلكم يدل 
على وجود خلل واضح في املنظومة الدميوقراطية في 
الواليات املتحدة املتسبب االول في حتويل القضية 
عن مسارها الطبيعي واملتمثلة في الرئيس االميركي 

باراك اوباما. واضاف »نتمنى على 
االدارة االميركية ان تعود كسلطة 
تنفيذية منفصلة كباقي السلطات 

الثالث في الهرم الدميوقراطي«.
اللفتنان����ت  احملام����ي  وكان 
كوماندر كيف����ن بوغوكي قال ان 
وزارة اخلارجية األميركية رفضت 
اصدار إذن له للسفر يوم اجلمعة 
الى الكويت حيث كان يعتزم عقد 
مؤمتر صحافي يشرح فيه القضية 

اخلاصة مبوكله فؤاد الربيعة.
وكان الربيعة مهندسا لشركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية وقضى 
سبعة اعوام في املعتقل األميركي 
في خليج غوانتانامو بكوبا حيث 
يوجه الي����ه االتهام بالتآمر وتق����دمي دعم مادي إلى 
طالبان والقاعدة. وقال محاميه العس����كري ان التهم 
كاذبة وان املس����ألة تنطوي على خل����ط في الهوية. 
وقال بوغوك����ي ان وزارة اخلارجية طلبت اال يظهر 
هو وفريقه بزيهم العسكري او يشتركوا في مؤمتر 
صحافي اثناء وجودهم بالكويت لكنه رفض املوافقة 

على الشروط والغى الرحلة يوم األربعاء.
واضاف بوغوكي لرويترز »انهم يحدون من قدرتنا، 
على الدفاع عن موكلنا، والغرض األساسي من هذه 
الرحلة هو الذهاب ال����ى هناك لعقد مؤمتر صحافي 
لشرح براءة موكلنا والظروف التي أدت الى اعتقاله 
وحبس����ه«. واوضح ان موكله يريد »تطهير سمعته 
والسيما إفهام الش����عب الكويتي انه رجل برئ وان 
مجرد احتجاز الواليات املتحدة له في غوانتانامو ال 

يعني انه مذنب«.
وتتهم احلكومة األميركية الربيعة بتقدمي اموال الى 
زعيم القاعدة اسامة بن الدن واملساعدة في تنسيق 
ودعم مقاتلي طالبان في منطقة تورا بورا اجلبلية في 

افغانستان التي يعتقد ان بن الدن فر خاللها.
وذك����ر بوغوكي »ان له تاريخ����ا ثابتا من العمل 
موظف اغاثة، ويشبه ذلك القصة التي نريد ان ننقلها 

في املؤمتر الصحافي لالعالم العربي«.

خالد العودة

مزيد ينتقد  التباطؤ في تسكين
كبيري المهندسين بالقطاع النفطي

طالب وزير النفط بإنصافهم

انتقد النائب حسن مزيد 
الت���ي ينتهجها  اخلط���وات 
التنفيذي ملؤسسة  الرئيس 
البترول سعد الشويب بشأن 
تباط���ؤه في ح���ل موضوع 
»تس���كن كبيري املهندسن 
على درج���ة 17« في القطاع 

النفطي.
وأبدى مزيد في تصريح 
للصحافين اس���تعداده ألن 
يك���ون اول املش���اركن في 
االعتص���ام النصاف حقوق 
القطاع  ابنائنا من مهندسي 
النفط���ي، مش���يرا الى انهم 
اتخذوا جميع اخلطوات من 
اجل حل املوضوع بعيدا عن 
ل���م ينصفهم  الضوء ولكن 
الش���ويب الذي ب���دأ يصول 
ويج���ول في القطاع النفطي 

بال حسيب وال رقيب.
ودعا مزيد وزير النفط الى 
التدخل السريع حلل قضية 
انهم  النفط، حيث  مهندسي 
بدأوا يشعرون بالظلم الذي 
الرئيس  وقع عليهم بسبب 
البترول  التنفيذي ملؤسسة 

سعد الشويب.
وأوضح مزيد ان على وزير 
النفط ان يضع حدا ملمارسات 

الشويب ووعوده التي دائما ما 
تذهب ادراج الرياح.

واشار مزيد إلى ان الكويت 
تعتمد على النفط كمورد أساسي 
لها والبد ان نعطي العاملن في 
هذا املجال حقوقهم كي يحافظوا 
على ثروة القطاع النفطي ألنهم 
شباب لديهم طاقات هائلة والبد 

ان نحافظ على هذه الطاقات.
وجدد مزيد انه سيكون من 
اول املشاركن في االعتصام الذي 
يرغب ابناؤنا واخواننا املهندسن 
الى ابعد  اقامته وسنذهب  في 
مدى من اجل اعطائهم جزءا من 

حقوقهم التي يستحقونها.

د.محمد هادي احلويلة

حسني مزيد 

سأكون أول المشاركين في اعتصام 
حقوقهم علـى  للحفـاظ  المهندسـين 

تخفيـض سـاعات العمل إلى 40 سـاعة يزيد تكلفـة العمل %20 
ويحتـاج 240 ألف عامـل إضافـي وبتكلفـة 865 مليون دينارسـنويًا


