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وصول الملحقة اإلعالمية الجديدة
في السفارة األميركية ريتشيل ماكيسكا 

أعلن مكتب العالقات العامة في السفارة 
االميركية عن وصول امللحق االعالمي اجلديد 

ريتشيل ماكيسكا في 11 اجلاري.
ريتشيل ماكيسكا حتمل شهادة ماجيستير 
في علوم التاريخ من جامعة تيكساس اوسنت، 
قبل ان تنضم الى السلك الديبلوماسي في 
اخلارجية االميركية ف���ي عام 2008 عملت 
ريتش���يل في معهد الدراسات الكالسيكية 
لآلثار القدمية في اليوكرين، وفي الفترة بني 
عام 1999 و2001 عملت مع قوات حفظ السالم 

في مدينة بيتسبرغ في روسيا.
وستكون امللحق االعالمي اجلديد في السفارة 
االميركية اآلنسة ريتشيل ماكيسكا مسؤولة عن 
جميع االمور االعالمية والعالقات الصحافية 
والديبلوماسية بني السفارة االميركية وجميع 
االعالمي����ني الدوليني او احمللي����ني، ولالجابة 
على االس����ئلة املتعلق����ة بالصحافة واالعالم 
 ميكن االتصال بريتشيل على االرقام التالية: 
هاتف: 1128 � 2259 او الفاكس 1294 � 2259 او 
عن طريق البري����د االلكتروني على العنوان: 

mikeskars@state.gov
ه���ذا، ويق���وم مكتب العالق���ات العامة 
ف���ي الس���فارة االميركية ب���إدارة وتنفيذ 
برامج الديبلوماس���ية االميركية العامة في 
الكويت، ومهمتنا العمل على زيادة التواصل 
الثقافي واالجتماعي واالعالمي وشرح القيم 
والسياسات االميركية من خالل برامج ثقافية 
واعالمي���ة وتعليمية مختلف���ة مبا يخدم 
املصلحة املشتركة في زيادة التواصل بني 

شعبي البلدين الصديقني.

رفض أي مساس بالثروة النفطية وقطاعات التعليم والصحة واإلعالم

العجمي: نطالب بضم ممثل اتحاد العمال 
للمجلس األعلى للتخصيص ووجوبية السهم الذهبي

أدلى رئيس االحتاد الع���ام لعمال الكويت 
م.سالم العجمي بتصريح صحافي أكد فيه ان 
قانون اخلصخصة الذي أقره مجلس األمة في 
املداولة األولى نهاية األسبوع املاضي مخالف 
لدس���تور الكويت بصورة واضحة وصريحة، 
وتساءل: كيف ان مجلس األمة املكلف باألمانة 
على املصالح العلي���ا للوطن، وعلى االقتصاد 
الوطني، وعلى مصالح الش���عب واملواطنني، 
وعلى السلم األهلي بصورة عامة، يسمح لنفسه 
بخرق الدس���تور على هذا النحو دون ان يرف 

له جفن.
واضاف: تنص املادة 20 من الدستور على 
ان االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية 
وقوامه التع���اون العادل بني النش���اط العام 

والنشاط اخلاص، وهذا ال يعني بأي شكل من األشكال بنظرنا 
بيع القطاع العام للقطاع اخلاص بل التعاون العادل بينهما، فهل 

يفهم نواب األمة عكس ذلك؟
أما املادة 21 فقد نصت عل���ى ان الثروات الطبيعية جميعها 
ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغاللها 
مبراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، ونحن ندرك 
ان تعبير »حفظها وحسن استغاللها« ال ميت بصلة الى عملية 
البيع. هذا باالضافة الى ما نصت عليه املادة 152 بأن كل التزام 
باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من املرافق 
العامة ال يكون إال بقانون ولزمن محدود، مما يعني ان البيع ال 

يجوز وان االلتزام يكون مقننا وملدة محددة.
من هذا املنطل���ق يرفض االحتاد العام لعمال الكويت قانون 
اخلصخصة، حتى ال يكون هذا القانون مبثابة تفويض تشريعي 

من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية يتيح 
لها القيام مبا هو مخالف للدستور. كما يرفض 
االحتاد باملطلق أي مساس بالثروة النفطية جلهة 
اج���راء أي عمليات خصخصة في هذا القطاع، 
س���واء بالنس���بة إلنتاج أو تكرير أو تصنيع 
هذه املادة األولية أو مشتقاتها، كما يرفض أي 
مساس بقطاعات التعليم والصحة واإلعالم ألنها 
تتعلق بعملية التنمية البش���رية وهي الثروة 
األهم واألكثر قيمة من أي ثروة طبيعية، والتي 
ينبغي على الدولة حفظها وحسن استغاللها 

حسب نص الدستور.
أما وقد أقر مجلس األمة هذا القانون املسخ، 
فإننا نطالب بأن يضم املجلس األعلى للتخصيص 
ممثال عن االحتاد العام لعم���ال الكويت، لكي 
تتمكن الطبقة العاملة واحلركة النقابية من ابداء رأيها باملشاريع 
املنوي تخصيصها، انطالق���ا من مبدأ احلوار االجتماعي ثالثي 
األطراف املعمول به مبوجب اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل 
الدولية، حيث ان العمال هم الطرف الثالث في عملية االنتاج وال 
يجوز ان يقوم بتقرير مصيرهم الطرفان اآلخران وحدهما، أي 
احلكومة وأصحاب العمل. مع املطالبة بتعزيز الضمانات واملزايا 
املطلوبة لضمان أوضاع العاملني الكويتيني في املشروعات العامة 
التي تتم خصخصتها، اضافة الى ما نصت عليه املادة التاسعة 
عش���رة في الفقرة الثانية منها.  كم���ا اننا نطالب بتعديل نص 
املادة اخلامسة عشرة جلهة ان يكون السهم الذهبي للدولة في 
ملكية الشركات التي تأسست نتيجة التخصيص واجبا وليس 
جائزا، لكي تتأمن املش���اركة الفعلية للدولة في هذه الشركات 

واشرافها عليها.

سالم العجمي


