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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

من كاتب هذه السطور الى كل الشباب 
«في وطني»

إليكم، وأنا أعلم ماذا يدور اآلن من 
«صراع» داخل أنفســكم من محاولة 
التوازن نتيجة ابراز االعالم والسوشيال 
ميديا ملومياوات الفساد الذين تصدروا 
املشهد ما قبل «كورونا» وحتى اليوم، 
ألن بعضهم الزال يكابر ويصر على ان 
اموالهم حالل وحصلوا عليها بطريقة 
شرعية وحتت مرمى احلكومة! ومثلما 
وجدنا من يقول: انه وجد في «َكبَت» امه 
ماليني! وجدنا آخر يقول: انه «يقبّل» 

قدم امه كل يوم ليرزق باملاليني!
دعوني افسر لكم أوال ماذا أقصد 

بالشهوات!
«الشــهوة» تعني كل ما متيل اليه 
النفس كاملال واجلــاه، وايضا هناك 
«شــهوة» الفرج او ما يســمى اليوم 

باملصطلح املعاصر شهوة اجلنس!
انا اليوم متعاطــف مع كل اولئك 
الشــباب الذين اظهر لهم االعالم ان 
الرجــال او النســاء اذا دخلوا «عالم 
الفاشنيســتا» يستطيعون ان ميلكوا 
ماليني وڤلال وشــاليهات وكل انواع 
السيارات وجميع املاركات من ساعات 
وهدايا واساور وارصدة باملاليني احلرام 

لألسف!
جننوا الشباب، وقد ساعدهم االعالم 
وصفق لهم كل الشباب املغرر بهم ممن 
هم دون الـ٢٠ عاما، وهم اكثرية، واهللا 
ما تعي اللعبة القذرة اللي تدور خلف 
الكواليس وتســتهدفهم كستار واق 
يدعمهم شياطني االنس الذين جرهم 
الشيطان الى طريقه، فكانوا اداته التي 

ال تعصاه!
رأينا امس في ٨/٢ الذكرى الـ ٣٠ 
لالحتــالل العراقي الصدامي للكويت 
ملــا أراد االعالم احلكومــي ان يظهر 
للشــباب واملجتمع اظهر  «القدوات» 
«بناتنا وعيالنا الشهداء» الذين دفعوا 
حياتهم ثمنا حلريتنا وعودة الكويت، 
وما كان همهم جمع «املال احلرام»، بل 
الفوز بحصاد اآلخرة بطهر وعفاف، 
رحمهم اهللا جميعا، وال وجه للمقارنة مع 
«مناذج ال تسري في شرايينها الدماء 
الكويتية» وامنا هم «حملة جنسية»، 
ولعل اجلهات املسؤولة عن ملفهم اآلن 
تفتح جميع امللفات ليخزيهم اهللا شر 
ما عملوا! فمن باع اجلنسية باع وفرط 

في كل شيء!
في زمن كورونــا ١٤٤١هـ املوافق 
٢٠٢٠م، انكشف املستور واتضح حجم 
املؤامرة التي تستهدف الكويت، ونحن 
ال نعتقد ابدا ان هــذه هي امكانيات 
افــراد! االمر اكبر، هــي قصة دول 
واحزاب ضالعة في هذه املؤامرة التي 
تستهدف الكويت وشعبها وربنا يعني 
«ولي األمر» وكل العاملني معه لقصم 
ظهور هذه الفئة الباغية التي استهدفت 
الكويت وركزت على اغواء شبابنا مبا 
بني ايديها من وسائل شيطانية لتدمير 
الكويتي، وحاولت من خالل  املجتمع 
«املال احملرم» ان تظهر وتقفز على كل 
«البالد والعباد»  «املمنوع» مستبيحة 
خذلهم اهللا وقصم ظهورهم واخذهم 
اخذ عزيز مقتــدر.. يا اهللا! اللهم ارنا 

فيهم عجائب قدرتك!
ان حبائل «جن اإلنس» كثيرة، ومنها 
اشعال الشــهوات احملرمة في الوطن 
وهدفهــم اوال هذا الكم من الشــباب 
الواعد الذين حاولوا خطفه عبر أالعيبهم 
الشــيطانية والغوائية بخداع الشباب 
وتهييجهم وتزيني صور احلرام واحملرم! 
وساعدهم االعالم وحقق لهم ما يرغبون 

لالسف الشديد!
لقد فضحهم اهللا وهتك ســترهم 
بانكشــاف امرهم كله وما خفي حتى 
اليوم اعظم، ألنهم صنعوا ألنفسهم «هالة 
اعالمية» وكأنهم هم سطوة املجتمع وال 
يجرؤ احد حتى على سؤالهم من اين 
لك هذا؟ وظهروا كاملالئكة االبرياء في 
صور متعددة، كلها لو بحثت لوجدتها 
مبنتهى القذارة والتآمر على االقتصاد 

الكويتي، قبحهم اهللا!
الشباب اليوم بحاجة ماسة الى «جهد 
حكومي وجهد شــعبي»، ففي وزارات 
الدولة ومؤسساتها يكمن الدواء، وهناك 
شق شعبي تتحمله جمعيات النفع العام 
والقطاع املدني في بيان احلالل من احلرام 

في جمع املال!
اوال: على حكومتنا املوقرة اآلن عاجال 
غيــر آجل ان تضــع «االحالل» موضع 
التطبيق، فالشباب الكويتي املتخرج على 
احلكومة مشكورة توفير وظيفة له حاال!

وعلى جمعيات النفع العام ومؤسسات 
القطــاع املدني «عمــل برامج» لهؤالء 
الشباب وتدريبهم وتأهيلهم ليمارسوا 
هواياتهم ويخرجوا ابداعاتهم ويطوروا 
خبراتهم ويعينوا في وظائفهم التي تكفل 
مســتقبلهم ملعاجلة ظاهرة االختالل 

السكاني!
ما اكثر ما تعرض له شبابنا الكويتي 
الواعد من «غواية» واضالل من ناس 
ال يخافون اهللا ويجاهرون بكل صفاقة 
بأنهم هم «النجــوم» وباملال املدنس! 
وهم واهللا ولألسف.. كان من املفروض 
ومنذ خروجهم علينا بكل هذا «العار» 

الذي فوق رؤوسهم يجرون الى «أمن 
الدولة» وكل مراتب التحقيق لينالوا جزاء 
جرأتهم باملجاهرة باحلرام والكســب 
العادل  غير املشروع ولينالوا اجلزاء 
مبا كســبوا من هذه الفواحش اآلثمة 
من غسيل اموال وتبييض وساختهم!

سلم على الدولة يوم ان ترى الفساد 
علنيا ومير وكأنه امر صحيح، وهذا 

واهللا ينخر في اعماق الدولة!

٭ ومضة: على شبابنا ان يأخذوا اليوم 
الدرس البليغ، وهو احذروا سوء العاقبة 
من الكســب احلرام! وما رأيتموه من 
«ڤيديوهات» هذه كلها ضد هذه الشرذمة 
العميلة! علينا ان نخرج بنتيجة واضحة: 

اجلزاء من جنس العمل!
انها قاعدة شرعية وسنة كونية ال 
تتخلف، أيظن االنسان ان طلق العنان 
لشهوته «يسرق ويزور ويحتال ويغسل 

امواال حراما» دون عقاب!
يقول الشافعي، رحمه اهللا:
عفوا تعف نساؤكم في احملرم

وجتنبــوا ما ال يليق مبســلم
مــا رأينــاه من ظهور بــكل هذه 
املجوهرات والقصور والڤلل والقسائم 
والشاليهات واليخوت بيد رجال األمن 

والعدالة!
ان من يتجرأ على التآمر على الكويت 
وانتهــاك كل احملرمات وال يبالي مبا 
حرم اهللا عز وجل ويخرج هو وزوجته 
ليجاهر باحلرمنــة والغش والتحايل 
والتالعب دون واعز من ضمير، فهذا 
مصيره في الدنيا اخلزي والسجن وفي 
اآلخرة نار جهنم وبئس املصير، وال 
تأخذنا بهم شــفقة وال تعاطف ألنهم 
باعوا الكويت للشــيطان وحق عليهم 

القصاص!

٭ آخر الكالم: ان االميــان هو الضمانة 
والوقاية من كل هذه املعاصي والبالوي 
التي  واحلرام، واالميان هو الصخرة 
الشــهوات اجلائحة  تتحطم عليهــا 
واجلانحة، وتطبيق القانون على الصغير 
والكبير هو املنجاة لهذا الوطن العزيز 

النظيف!
ما احوج شــبابنا في االعالم الى 
القدوات من امثال الرموز الوطنية التي 
بنت ســمعتها وجتارتها على املثابرة 
واحلالل ومحاولة كشف اهمية الصديق 

ألنه ـ كما نقول ـ الصاحب ساحب!
والصديــق اما ان يكــون صديقا 
الــى اخلير او يكون  صدوقا يجرك 

كنافخ الكير!
أفكار شبابنا  ابليس في  لقد عبث 
وهم احوج ما يكونون اليوم لقتل الفراغ 
مبا هو نافع ومفيد، وعليه يكون العالج 
بالوقاية قبل العالج ببتر الشياطني وقبر 
خططهم مع الرقابة الصارمة وتطبيق 

احلدود والقانون.
الى قادة املجتمع الكويتي وموجهيه، 
نذكركم اليوم بأهمية االهتمام مبجاميع 
الشباب ودوركم في حمايتهم من «كيد 
الشيطان»، وكلنا نذكر حديث الرسول 
ژ «كلكم راع وكلكم مســؤول عن 
رعيته»، الشباب بحاجة الى برامج توعية 

مستمرة!
وعلــى اآلباء واألمهــات ضرورة 
«احلصانة واحلماية» لشــبابكم من 
حيل الشــيطان، وعلينا ضرورة سد 
الذرائع «وأعلموهم وأفهموهم» خطأ ما 
زرع فيهم عن الكسب احلرام، واالولى 
واالجدر ان ينحازوا الى «املال احلالل» 
دائما في حياتهم ألن فيه مرضاة للرب 
وبركــة في الرزق وهــذا هو الوضع 

الطبيعي.
ال ادعوكم لزرع ســوء الظن لكن 

عليكم بالقاعدة «أّمنهُ وال تخّونهُ»!
كما ان الرفقــة ضرورية، هذا ما 
احببت ان اضعه بــني ايديكم اليوم، 
انه جهد املقــل وبعض ما يجب نحو 
«شــبابنا احللوين» ورمبا تعليقاتكم 

تثري املوضوع!
ما حدث في الفترات الســابقة من 
ظهور محموم لهذه العناصر الفاسدة 
املتآمرة اخلائنة للكويت يجب أال مير 
العقوبة اساء  الكرام، فمن أمن  مرور 

االدب!
لقد اساءوا الى الكويت وشعبها واصبحنا 
حديث الناس في بلدانها، والكويت وشعبها 
للطهــارة والنظافة  طول عمرهم مناذج 

واخلير!
ان الشعب الكويتي ينتظر نتائج هذه 
املوبقات على احر من اجلمر، ألن فئة باغية 
باعت نفسها للشيطان اشتركت «علنا» في 
كل املمنوع واحملرم، فماذا انتم فاعلون؟! 
والشعب الكويتي كله من اقصاه الى اقصاه 

منتظرون!
قبــح اهللا وجــوه شــاهت بعظم ما 
فعلت وارتكبت، فــال تأخذكم بهم رأفة 
القانــون عاجال غير  وطبقوا عليهم كل 
آجل، حتى ال ينفذوا بفعلتهم الدنيئة املخزية!

الكويت تنتظر عقابهم عاجال غير آجل.. 
تكفون نبي ارجاع ارصدتهم «صفر» وهم 
وقوف وراء القضبان منكسري الرؤوس، 
وليعلم كل اولئك الذيــن خانوا الكويت 
مصيرهم االسود بيد كويت احلزم والقانون.

في أمان اهللا.

ومضات

كيف نحمي الشباب 
من وهج الشهوات؟

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

عائلة الفقيد محمد طاهر البغلي تطالب احلكومة 
بالضغط على اجلانب الروماني حلّل لغز اختفائه

حتــل اليــوم، املوافق ٥ 
الذكــرى  أغســطس ٢٠٢٠، 
اخلامسة لفقدان رجل األعمال 
الكويتي محمد طاهر البغلي 
فــي رومانيــا أثنــاء قضاء 
اجازته الصيفية مع العائلة.
وأصــدرت عائلة البغلي 
بيانا قالت فيه انها تعد األيام 
لفقــده، حيث مضــى ١٨٢٧ 
يوما حتى اآلن على فقدانه، 
ومازالت اجلهود متواضعة 
الرومانــي،  اجلانــب  مــن 
واضافــت: نطلــب اجلهات 
املعنيــة الكويتية بالضغط 
على اجلانب الروماني لبذل 
املزيد من اجلهود حلل لغز 
االختفــاء، ووفقــا للعائلــة 
ومع توكيل مكتب محاماة، 
يعتقدون أن القضية يسهل 
حلها اذا ما توافرت اجلدية 
من اجلانب الروماني. وزاد 
البيان: نأمل بعد انتهاء أزمة 
وباء كورونا أن يتشكل وفد 
عالي املســتوى من اجلانب 
الكويتــي ممثــال بوزارتــي 
الداخليــة  أو  اخلارجيــة 
أو االثنتــني معــا للتوجــه 
الى رومانيــا ومقابلة كبار 
املسؤولني الرومانيني بشأن 

هذا األمر.
وأوجــزت عائلــة الفقيد 
محمد طاهر البغلي احلادثة 
مستعرضة الوقائع كالتالي:
العطلــة  أثنــاء قضــاء  ٭ 
الصيفيــة مــع العائلــة كل 
عام في قريــة كيا برومانيا 
كعادتــه، خرج الوالد محمد 
طاهر البغلي للمشــي ظهر 
يوم ٢٠١٥/٨/٥ حســب آخر 
من شاهده ولكنه لم يعد منذ 
ذلك اليوم، ويكون قد مضى 
على اختفائه ١٨٢٧ يوما حتى 
اليوم ٢٠٢٠/٨/٥، والغامض 
في األمر أنه وحتى هذا اليوم 
لم يتم العثور على أي أثر أو 
دليل أو حتى مشتبه به على 
الرغم مــن اجلهود املبذولة 

للبحث.
٭ مــن خــالل تواجدنا في 

وأن الوالد عالقته طيبة مع 
اجلميع سواء في الكويت أو 
خارجهــا، من خالل عالقاته 
االجتماعية أو عمله التجاري، 
وتعلمنا منه حسن التعامل 
مع اآلخرين مهما كان مستواه 
االقتصادي أو االجتماعي أو 
توجهه الديني، وكان دائما 
يقــول لنــا عاملــوا الناس 
كمــا حتبــون أن يعاملوكم 
بإنســانيتهم  وعاملوهــم 
وليــس بخلفياتهم الفكرية 
أو االقتصادية املختلفة عنكم.
٭ عرضنا مكافأة ملن يدلي 
مبعلومات تؤدي للعثور على 
الوالد ومتت زيادتها تدريجيا 
إلــى أن وصلــت إلى نصف 

مليون يورو.
٭ فــي احلقيقــة الحظنــا 
اهتمــام القيــادة الكويتيــة 
اليوم  الوالد منــذ  بقضيــة 
األول لالختفاء وعلى رأسهم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد، حفظه اهللا 
ورعاه، ومتابعته وســؤاله 
الشخصي مع من يلتقي بهم 
من رجال العائلة مبناسبات 
مختلفة، واالهتمام احلكومي 

الداخليــة  ٭ قامــت وزارة 
مشــكورة بإرســال ٦ وفود 
الشــهر األول  أمنيــة منــذ 
لالختفاء وحتى بداية العام 
املاضي تقريبا، وعقدت هذه 
الوفود لقاءات مع الشــرطة 
الرومانيــة ملناقشــة آخــر 
املســتجدات، وتقدمنا بعدة 
التحقيــق  طلبــات إلعــادة 
بالقضية ولكن مت رفض هذه 
الطلبات، وما زلنا نأمل بإعادة 
التحقيق بالقضية لفك هذا 
الغموض، ونحن واحملامية 
نعلم بأن قضية الوالد كان 
من املمكن حلها بوقت أقصر 

وبسهولة نسبية.
٭ نحن نؤمــن بقضاء اهللا 
وقدره، وفي الوقت نفسه ما 
زلنا متمسكني بأمل العثور 
علــى الوالــد ســاملا معافى 
وليــس علــى اهللا ببعيــد، 
ووالدنــا ترك فراغــا كبيرا 
بغيابه لدى عائلته وجميع 
معارفه الصغير قبل الكبير، 
ونشعر بألم غيابه بعيدا عن 
أســرته والقلــق عليه نظرا 
لكبر سنه واحتياجه ألدوية 

خاصة ورعاية.

لرئيــس الــوزراء من خالل 
وزارتي اخلارجية والداخلية 
وما ملسناه من اهتمام النائب 
اخلارجيــة،  وزيــر  األول 
ويحرص خــالل لقاءاته مع 
الروماني  وزير اخلارجيــة 
بإثارة قضية اختفاء الوالد 
معهــم في احملافل املختلفة، 
وال ننســى االهتمام الكبير 
لنائب وزير اخلارجية خالد 
اجلاراهللا واستقباله لنا عدة 
مرات للتشــاور وبحث آخر 
املســتجدات فيمــا يخــص 
قضية اختفاء والدنا ووعد 
بزيــارة رومانيــا برحلــة 
خاصة ملناقشة القضية مع 
كبار املسؤولني الرومانيني، 
وكذلك نذكر اهتمام النائب 
الثاني وزير الداخلية السابق 
واحلالي، ولقائنــا بالوزير 
ومع وكيــل الوزارة الفريق 
عصــام النهــام ومتابعتهما 
لقضيــة الوالــد منــذ األيام 
األولى لالختفــاء، وال أغفل 
اهتمــام أهــل الكويت ومن 
املقيمــني كذلــك وتفاعلهــم 
والدعاء بالفــرج لوالدنا ما 

خفف من معاناتنا.

في الذكرى اخلامسة على اختفائه

محمد طاهر البغلي

رومانيــا، ملســنا اهتمــام 
السلطات الرومانية املختصة 
في بداية األمر ولعدة أشهر 
من خالل كثافة التحقيقات 
وعمليــات البحــث، ولكــن 
لألســف الحظنا االنخفاض 
التدريجــي لهــذا االهتمــام 
ووصــل حلــده األدنــى في 
الفترة احلالية، ونأمل ببذل 
املزيد من اجلهود حلل لغز 
االختفــاء، حيــث نعتقد أن 
القضية يسهل حلها، وعلى 
الرغم مــن لقائنا برئيســة 
الــوزراء الرومانيــة أثنــاء 
زيارتها للكويت بنهاية عام 
٢٠١٨ وعلى الرغم من لقاءات 
سفير الكويت برومانيا مع 
كبار املسؤولني الرومانيني مت 
رفــض طلبنا ألكثر من مرة 
بإعــادة التحقيق بالقضية، 
وكذلك مت رفض طلبنا بنقل 
ملــف القضيــة إلــى مكتب 
النائب العام في بوخارست.
٭ كانت عالقتنا مع ســكان 
القريــة والوالــد بالتحديد 
واحتــرام  طيبــة  عالقــة 
متبــادل ويعرفونه بكنيته 
(أبو فهــد) وينادونــه بها، 

الشطي: على احلكومة 
عدم التساهل ومتابعة القضية

قال رئيس اللجنة التشريعية مبجلس األمة النائب خالد الشطي: نحن 
اليوم امام الذكرى اخلامسة مللف ذي اهمية انسانية واجتماعية وهو ملف 
اختفــاء العم محمد طاهر البغلي والذي اختفى في جمهورية رومانيا في 
ظروف غامضة وغير منطقية. وتابع الشــطي: هذا املوضوع وهذا امللف 
احلساس والشــائك واملهم قد عملنا عليه في السنوات السابقة، ودعونا 
السلطات املعنية في دولتنا احلبيبة التخاذ االجراءات الالزمة للوصول الى 
نتيجة نهائية جتاهه، وقد عملت السلطات وتعاونت مع اجلهات الرومانية 
حلل لغز اختفاء هذا املواطن الكويتي واعادته الى اهله وذويه ولكن حتى 
اليوم لم تصل جهودهم الى نتيجة. واضاف: ومن هنا ونحن على أعتاب 
السنة اخلامسة، أدعو احلكومة بعدم التساهل ونسيان املوضوع ومتابعته 
حتى الوصول الى النتيجة النهائية، كما أبتهل الى الباري عز وجل واطلب 
منه ان يكون العم محمد طاهر البغلي بخير وصحة وعافية وان تقر عيون 

أهله وذويه ومحبيه برؤيته معافى بني أحبائه في القريب العاجل.

«السالم اخليرية» لتوفير ٢٨٠٠ جهاز تنفس للشعب القرغيزي
ليلى الشافعي

تنفيذا حلملة «تنفس» التي 
تقوم بها جمعية السالم لالعمال 
االنســانية واخليريــة وضمن 
املتعــددة، قدمــت  مشــاريعها 
اجلمعية ٥٤٠ جهاز تنفس النقاذ 

مرضى كورونا في قرغيزيا.
في هذا الصدد، قال مدير عام 
جمعية الســالم د.نبيل العون 
ان حملــة تنفس انهت املرحلة 
االولى بتوفير ٥٤٠ جهاز تنفس، 

ويبلــغ ســعر اجلهــاز الواحد 
٣٣٠ دينــارا لتقدميهــا ملرضى 
قرغزيا، حيــث ان هناك كثيرا 
من املرضــى بكورنا في أشــد 
احلاجــة اليه، وقد ســارع أهل 
اخلير في الكويت وأهل اخلليج 
فــي تقــدمي األجهــزة لتوزعها 
الســالم على املستشفيات في 
كل مدن قرغيزيا. ولفت العون 
الى ان اجلهاز الواحد يستفيد به 
بعد شفاء من استعمله مرضى 
آخرون، مشيرا الى أن اجلمعية 

لنداء االنسانية، ولذا ركزنا على 
تقدمي املساعدات داخل الكويت ما 
بني احملاجر والسالت الصحية 
والغذائيــة وتقدميهــا لالســر 
املتعففة واملتضــررة والعمالة 
ومســتمرون في ذلك، فرسالة 
اجلمعية االساسية اغاثة امللهوف 
واحملتاج، ولذا كلما انتهينا من 
مشروع بدأنا في آخر ملساعدة من 
داخل الكويت وخارجها في كل 
من اليمن وسورية وطاجيكستان 

وألبانيا والفلبني وقرغيزيا.

اطلقت املرحلــة الثانية والتي 
من خالل هذه احلملة «تنفس» 
والتي تهدف لتوفير ٢٨٠٠ جهاز 
وذلك لتلبية نداء االستغاثة من 
الشعب القرغيزي ومن سفاراتهم 
لــدى الكويت فــي طلب اجهزة 
تنفــس. ودعــا اهــل اخلير في 
الكويــت واخلليــج لتقــدمي ما 
يستطيعونه للشعب القرغيزي، 
الفتا الى انه منــذ بداية االزمة 
و«السالم» تعمل دون يوم عطلة 
حتى فــي االعياد وذلــك تلبية  د.نبيل العون

توجيه ٥ تنبيهات لشركات مخالفة بحولي
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام 
إدارة السالمة بفرع بلدية محافظة حولي بـ٥ جوالت 
ميدانيــة في عموم احملافظة بهدف التأكد من ســريان 
تراخيص التشــوين للشــركات واحلد من اســتغالل 

أمالك الدولة.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة السالمة بفرع 
بلدية محافظة حولي م.فيصل العنزي أن اجلوالت التي 
نفذها املفتشــون باإلدارة خالل تلك اجلوالت أسفرت 

عن توجيه ٥ تنبيهات لعدد من الشــركات تضمنت ٣ 
تنبيهات الستغالل أراضي أمالك الدولة وتنبيه لوجود 

انقاض، تنبيه لعدم وجود ترخيص لدى املقاول.
وأشــار إلى إصدار ١٠ تقارير بالكشف على مواقع 
تشوين للتأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات 
واحلد من اســتغالل أمالك الدولة فضال عن الكشــف 
على مساحة، مؤكدا على أن املفتشني باإلدارة يقومون 
باتخــاذ كل اإلجراءات القانونية قبل حترير املخالفة، 

حيث يقومــون بتوجيه إنذارات للشــركات املخالفة، 
وبعــد انتهاء الفترة القانونيــة لوضع ملصق اإلنذار 
يتم حترير املخالفة. من جانبها، دعت إدارة العالقات 
العامة املواطنني واملقيمني االتصال على اخلط املباشر 
١٣٩ الــذي يعمــل على مدار الســاعة أو التواصل عبر 
حسابات البلدية kuwmun@ مبواقع التواصل االجتماعي 
أو عبر الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ في حال وجود أي شكوى 

تتعلق بالبلدية.

العجمي: وثيقة شرف من نواب «األمة» إلنصاف «النفطي اخلاص».. 
وعريضة حقوقية غير مسبوقة على مستوى البالد

الفريــق  رئيــس  طالــب 
التطوعــي للعاملني في القطاع 
النفطي اخلاص سالم العجمي 
وزير النفــط د.خالــد الفاضل 
بتنفيــذ القانون وحكم محكمة 
التمييز الصادر سنة ٢٠١٧ مبنح 
العاملني فــي «عقود املقاولني» 
جميــع حقوقهــم وامتيازاتهم 
املشــروعة  ومكتســباتهم 
ومساواتهم بزمالئهم في القطاع 
احلكومي والتعامل مع اجلميع 
مبســطرة العدالــة، وحــذر أي 
جهة كانت مــن اإلجحاف بهذه 
املكتسبات أو االنتقاص من تلك 
احلقوق املفروضة بقوة القانون 
رقــم ٢٨ /١٩٦٩ والعــدول عــن 

بتوقيــع أعضــاء مجلس األمة 
احلاليني واملرشــحني للمجلس 
املقبل، معلنا عن البدء في تنفيذ 

احلكومي، مشيرا إلى أن هؤالء 
النــواب ناقشــوا مــع الفريــق 
التطوعي جميع احلقوق واملزايا 
ة وتفضال من أحد،  التي ليست منَّ
إمنا جاءت منصوصا عليها في 
القانون كــون جميع املوظفني 
في القطاعني مواطنني كويتيني.

واختتم تصريحه بأن الفريق 
القطاع  التطوعي للعاملني في 
النفطــي اخلــاص ســيواصل 
متابعتــه لهذا امللــف احلقوقي 
إلى أن يحقق أهدافهم ويطمئن 
إلــى احلصــول علــى حقوقهم 
ومكتسباتهم كاملة واستخدام 
جميع األدوات املمكنة لتحقيق 

ذلك.

عريضة شــعبية وعمالية غير 
مســبوقة لدعــم هــذه املطالب 
وجمع آالف التواقيع، والتي قد 
تصبح أطول عريضة حقوقية 
عمالية فــي الكويت إن لم تكن 
على مستوى العالم، ما يرشحها 
للدخول في قائمــة «غينيس» 
لألرقام القياسية. ودعا العجمي 
نواب األمة إلى تسجيل موقف 
تاريخي إزاء هذه املطالب، مثنيا 
على الوقفة الشجاعة من بعض 
نواب مجلس األمة الذين رفضوا 
الظلــم الواقع على العاملني في 
القطاع النفطي اخلاص ومحاولة 
«قضم» حقوقهم والتمييز بينهم 
وبــني موظفي القطــاع النفطي 

١٤ ألف عامل ينتظرون تنفيذ احلكم القضائي والقانون النفطي ٢٨ /١٩٦٩

سالم العجمي

مساواتهم بزمالئهم في القطاع 
النفطي احلكومي، وذلك ملا لديهم 
من خبرة في هذا امليدان والذي 
يتسم بطبيعة عمل مجهدة وذات 
مخاطر يعلمها اجلميع، مؤكدا أن 
١٤ ألف عامل في القطاع النفطي 
اخلاص ينتظرون إنصافهم بفارغ 
الصبر، لذا فقــد مت إرجاء عدد 
من اخلطوات التصعيدية بداعي 
حســن الظن باجلهة املسؤولة 
وأنهــا ســتحقق لهــم جميــع 
مطالبهم وحقوقهم املشروعة. 
وأفاد بأن الفريق التطوعي في 
القطــاع النفطي اخلاص أجرى 
الترتيبات الالزمة لعمل وثيقة 
شرف بهذا اخلصوص ممهورة 


