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نقل إلى منشأة أغوانا العسكرية تمهيدًا إلطالق سراحه.. وذووه اطمأنوا عليه هاتفيًا

العودة لـ »األنباء«: نتوقع عودة الربيعة للكويت 
الشهر الجاري بعد نقله من غوانتانامو

إضراب 800 عامل في »المواصالت«

ومتهيد لتسليمه الى الكويت.
ولفت العودة الى انه مت تأمني 
ارقام هواتف من����زل الربيعة له 
عبر الصليب االحمر، حيث اتصل 
بهم ام����س وطمأنهم على أحواله 

وصحته.
وأرج����ع العودة ع����دم إبالغ 
احلكومة الكويتية والسفارة في 
واشنطن بهذا التطور الى نسيان 

اداري أو قلة انتباه.
أما بخصوص املعتقلني املتبقني، 
فقال العودة: احملاكم قائمة وهي 
تسير في مستوى مواز للتحركات 
الديبلوماس����ية، مش����يرا الى ان 
احملادثات بني احلكومتني الكويتية 
واالميركية وصل����ت الى مراحل 
متقدمة ف����ي التفاهم على عملية 
تس����ليم املعتقلني فايز الكندري 
وفوزي العودة، متوقعا االنتهاء 

من هذا امللف نهاية هذا العام.
اما بخصوص خالد املطيري 
فبني العودة انه مت نقله الى املركز 
التأهيلي اخلميس املاضي ويخضع 
اآلن لسلسلة البرامج التي أعدت 
لتأهيله، مشيرا الى انه يتجاوب 

مع البرنامج بشكل جيد.

الى ذلك، توقع رئيس اللجنة 
الش����عبية ألهال����ي معتقلينا في 
العودة خروج  غوانتانامو خالد 
الربيعة وعودته  ف����ؤاد  املعتقل 
ال����ى ارض الوطن خالل الش����هر 
اجلاري. وقال العودة في اتصال 
مع »األنباء« ان الربيعة مت نقله 
من العنبر اخلامس الى »أغوانا« 
وهذا يعتبر من افضل االماكن حيث 
يستطيع املعتقل ان يتصل بأهله 
ويتكلم معهم ويلبس لباسا مدنيا، 
مشيرا الى ان االنتقال خطوة لألمام 

السابق الى اخلارج.
وكان قرار اإلفراج عن الربيعة 
قد اتخذ قبل بضعة اسابيع بعد 
ان قررت وزارة العدل انه ال يوجد 
ما يبرر مواصلة اعتقاله بعد قرار 

قاضية اميركية باالفراج عنه.
وعلمت »األنباء« ان النية كانت 
تتجه الى نقل الربيعة الى منشأة 
بحرية متاخمة ملدينة شارلستون 
في والية س����اوث كارولينا اال ان 
القرار تعدل الى نقله الى اغوانا 

قبل ايام.

بيان عاكوم - واشنطن ـ أحمد عبداهلل
علمت »األنب����اء« ان املعتقل 
الكويت����ي ف����ي غوانتانامو فؤاد 
الربيعة قد نقل الى منشأة اغوانا 
خارج املعتقل. وتقع املنشأة في 
قاعدة غوانتانامو ولكنها ليست 
جزءا من املعتقل، وقالت مصادر في 
وزارة العدل االميركية ان املنشأة 
تختلف جوهريا عن املعتقل من 
حيث حرية التنقل واالطالع على 
التلفزيون  الصحف ومش����اهدة 
وتناول الوجب����ات وكل جوانب 

احلياة اليومية املعتادة.
الربيعة  ان  وقالت املص����ادر 
س����ينقل الى الكويت »بعد ايام« 
اال انها لم حتدد على وجه الدقة 
الوقت الذي سيسلم فيه الربيعة 
ال����ى الس����لطات الكويتية، وقال 
مس����ؤول في الوزارة ل� »األنباء« 
ان اللجن����ة املختصة بالنظر في 
اإلفراج عن املعتقلني بالكونغرس 
قد أحيطت علما بعزم السلطات 
على إطالق سراح الربيعة، بيد ان 
املسؤول رفض حتديد تاريخ إخطار 
اللجنة. يذكر انه ينبغي مرور 15 
يوما بعد إبالغ اللجنة لنقل املعتقل 

فرج ناصر
أضرب ما يقارب ال� 800 عامل من العمالة اآلس���يوية الذين يعملون بوزارة 
املواصالت في كل القطاعات املختلفة بحجة انهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر 
من 4 أش���هر، حيث لم يحضروا إلى أماكن عمله���م بالوزارة مكتفني بالبقاء في 

منازلهم.
وكشف مصدر مسؤول في »املواصالت« الوزارة تقوم بإعطاء املبالغ املستحقة 
»رواتب العمال« للشركة املسؤولة عن هذه العمالة كل شهر ولكن مقاول الشركة 
ه���و الذي ال يصرف ومياطل في صرف رواتب العمالة، مش���يرا الى ان الوزارة 

ملتزمة كل االلتزام بصرف مستحقات الشركة التي لديها عقود معها.
وأضاف ان إضراب وغياب العمالة تسبب في إعاقة العمل في جميع القطاعات 
من حيث النظافة وتقدمي املشروبات األمر الذي جعل املوظفني يخدمون انفسهم 

بأنفسهم..
وقال ان العمالة هددوا باس���تمرار اإلضراب واالعتصام وعدم احلضور الى 
اعمالهم ما لم يتم اعطاؤهم رواتبهم املتأخرة أو عمل تسوية بينهم وبني مقاول 

الشركة تضمن لهم حقوقهم.

فؤاد الربيعة

أدوات النظافة بال عمال

خالد العودة


