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نقابتا »الشؤون« و»املواصالت« 
تشاركان في املؤمتر الطارئ 

الحتاد العمال 10 اجلاري

»الشؤون« انتهت من تصفية 3 مبرات

بشرى شعبان

أعلن رئيس نقابة العاملني بوزارة الشؤون يحيى 
الدوسري، ورئيس نقابة العاملني بوزارة املواصالت عيد 
العازمي بأن النقابتني ستشاركان بفاعلية في املؤمتر 
العام الطارئ املقبل لالحتاد العام لعمال الكويت يوم 
اخلميس املوافق 10 سبتمبر اجلاري، بناء على طلب أكثر 
من ثلثي املنظمات األعضاء، وذلك نظرا الرتكاب املجلس 
التنفيذي االنتقالي العديد من املخالفات الدس���تورية 
القانونية، كما أنهما تشاركان من واقع احلرص على 
مصلحة العمل النقابي واس���تمرار تالحمه ووحدته 
بعد أن تعرض مؤخرا النتكاسة مؤثرة بسبب املواقف 

الالمسؤولة للمجلس التنفيذي االنتقالي لالحتاد.
وأشار الدوسري والعازمي إلى أن املجلس االنتقالي 
رفض مد يد التعاون للجميع من أجل مصلحة الطبقة 
العاملة التي يعم���ل اجلميع على خيرها والدفاع عن 
حقوق العاملني، ولكنه دأب على إحداث املشاكل وبث 
روح اخلالفات واخلروج عن أحكام دس���تور االحتاد 
العام والنظام األساسي للنقابات األعضاء مخالفا كل 
القوانني وضاربا بكافة األعراف النقابية عرض احلائط 
غير مبال باحترام النظم والتقاليد النقابية العريقة التي 

تكرست عبر مرحلة طويلة من البذل والعطاء.

بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
ف�ي وزارة الشؤون منيرة الكندري أن الوزارة انتهت 
م�ن تصفي�����ة ث�الث م�برات ل��عدم التفرغ إلدارتها 
وهي: مبرة العقيلة ومبرة اجلود ومبرة املؤسسة 
العربية للقيم املجتمعية حيث متت مخاطبة البنوك 
ملعرفة أرصدتها متهيدا لتحويلها إلى اجلهات املختصة 
حس����بما تقرره الوزارة بناء على املادة 11 من قرار 
مجلس الوزراء 1999/74 بشأن نظام املبرات اخليرية 
والتي نصت على أن ت����ؤول موجودات املبرة إلى 

الشؤون لتقوم بتحديد اجلهة املستفيدة.
وأوضحت في تصريح صحافي أن جلنة تصفية 
وحل جمعية فهد األحمد اإلنس����انية انتهت تقريبا 
من إجراءاتها مع التمديد لها كرئيس للجنة ونائبها 
بال مكافأة الستكمال اإلجراءات من خالل التراسل 

وحتويل األموال إلى اجلهات املختصة.
وأش�ارت الكندري إلى أن هناك بعض املشاريع 
م�ن حفر آب�ار وبن�اء مس����اجد س����تؤول إلى بيت 
الزكاة الستكمال هذه املشاريع بقيمة 119.470 ألف 
دينار ح�يث إن بقي�ة املبال�غ سيت�م ت��وزيعه�ا على 
مطال�ب����ات امل�برة ومس����تحق�ات امل��وظفني وإنهاء 
خ�دمتهم باإلض�افة إل����ى توصيات لوكيل الوزارة 
للب����ت فيه�ا م�ن ضمنه�ا حص����ول بعض موظفي 
اجلمعية على قروض مالية وعدم تسديدها بسبب 

وجود عجز.

جانب من أنشطة املركز    )محمد هاشم(

مركز اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقني اختتم »67 دقيقة عطاء«
كريم طارق

أكدت نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية مؤسس���ة سند 
الطفل املعاق الكويتية م.منى 
بروس���لي أن مركز اخلرافي 
ألنش���طة األطف���ال املعاقني 
باعتب���اره أح���د املش���اريع 
اخليرية جلمعية سند يحرص 
عل���ى توفير بيئ���ة ترفيهية 
آمنة ومتخصصة تكفل حق 
اللعب احلر على مدار العام، 
وذلك اعتم���ادا على منهجية 
حديثة ومتطورة تتناسب مع 
احتياجاتهم، الفتة الى حرص 
املركز على دمجهم في املجتمع 
ومواكبة احداثه االجتماعية.

جاء ذلك في كلمة لها مساء 
أمس األول على هامش فعاليات 
»67 دقيقة عطاء« التي أطلقها 
مركز اخلرافي مع إمتام األنشطة 
الصيفية لعام 2015، وذلك في 
مقر مركز اخلرافي مبش���رف 
وبحض���ور س���فير جنوب 
أفريقيا في الكويت مزوليسا 

بون���ا وممث���ل برنامج األمم 
الكويت  املتحدة اإلمنائي في 
د.مبشر ش���يخ، حيث تخلل 
الفعاليات العديد من األنشطة 
والبرامج الترفيهية والتأهيلية 

والتعليمية والتدريبية. 
إلى أن فعاليات  وأشارت 
»67 دقيقة عطاء« جاءت اقتداء 
بقائد اإلنسانية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
الفتة إل���ى ان تلك الفعاليات 
هي مبنزلة تعبير عن استمرار 

العمل التطوعي املشترك، وأن 
ما مييز كرنڤال صيف هذا العام 
هو التعاون البناء مع برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وسفارة 

جنوب افريقيا.
وأضافت بروسلي أن هذه 
الش���راكة املثمرة متثلت في 
دعوة أفراد املجتمع إلى تكريس 
»67 دقيقة عط���اء وتطوع« 
من أوقاتهم ف���ي العمل على 
مساندة ومساعدة األشخاص 
من ذوي اإلعاقة وقضاياهم، 
الفت���ة إلى أن ه���ذه الدقائق 
الكثير  التعبير عن  تش���مل 
من املعاني التي أقرتها األمم 
املتحدة، متوجهة بجزيل الشكر 
والتقدير للجهات املش���اركة 
الفعالي���ات، وعلى وجه  في 
اخلصوص البنك األهلي على 
رعايته الكرمية لهذا احلفل، إلى 
جانب مختلف اجلهات الداعمة 
إلجناح الفعالية ورسم البسمة 
على وج���وه األطفال املعاقني 
وإدخال البهجة والسرور في 

نفوسهم.

خالل إطالق حملة »معاً ضد االجتار بالبشر« تنظمها »املنظمة الدولية للهجرة« بالتعاوم مع »اإلعالم«

اجلار اهلل: قضية »خلية العبدلي« في يد القضاء وال نستطيع التدخل فيها

مؤكدا على دعمه���م الكامل لهذه 
املبادرة التي تق���وم بها املنظمة 
الدولية للهجرة وحكومة الكويت، 
وشدد على ضرورة وضع عقوبات 
مش���ددة على املتاجرين بالبشر. 
من ناحيتها، قالت رئيسة مكتب 
بعثة املنظمة الدولية للهجرة إميان 
عريق���ات ان فكرة إطالق احلملة 
جاءت لرفع الوعي بني اجلمهور 
العرب���ي حول تعري���ف االجتار 
باألش���خاص وتعريف الضحية 
وكيفية حتديدها، وكما تصدرت 
الكويت املشهد اإلنساني في األعوام 
القليلة املاضية مبا يختص باألزمة 
السورية فقد تصدرت مرة أخرى 
املش���هد التوعوي على مستوى 
املنطقة العربية، فكان إطالق هذه 
احلملة الرائدة من الكويت تزامنا 
مع الذكرى السنوية األولى لتكرمي 
األمم املتحدة لصاحب السمو االمير 
مبنحه لقب قائد إنساني وإطالق 
لق���ب مركز إنس���اني عاملي على 
الكويت.  وتهدف احلملة باإلضافة 
الى ترس���يخ الش���راكة الدولية 
اإلنس���انية مع حكومة الكويت، 
الى تسليط الضوء على اجلهود 
الوطنية املتقدمة في مكافحة هذه 
اجلرمية من خالل س���ن القوانني 
والتشريعات باإلضافة الى انشاء 
وحدة متخصصة ف���ي مكافحة 
االجت���ار باألش���خاص والتابعة 
لوزارة الداخلية، علما ان الكويت 
اصدرت في يولي���و املاضي اول 
قانون مختص بالعمالة املنزلية 
على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي.  وتنطلق هذه احلملة، 
االولى م���ن نوعها ف���ي املنطقة 
العربية، من الكويت املركز االنساني 
العاملي، حيث تتطرق لقضية عاملية 
تعاني منها كل بلدان العالم قاطبة 
اال وهي جرمية االجتار باألشخاص، 
وكيفية عقد الشراكات احلقيقية 

ملكافحة هذه اجلرمية .

لبرنامج االمم املتحدة االمنائي لدى 
الكويت د.مبشر شيخ ان االجتار 
باالشخاص يعتبر ثاني أكبر جرمية 
في العالم ويجب تضافر اجلهود في 
مكافحتها وذلك ألنها موجودة في 
كل دول العالم بأشكال متعددة، لذا 
فهي مشكلة جدية وعلى كل من هو 
في موقع مسؤولية وقيادي العمل 

على التصدي لهذه اجلرمية.
بدوره، أشاد سفير بريطانيا 
لدى الكويت ماثي���و لودج بهذه 
املب���ادرة، مؤكدا أن ك���ون بالده 
عضوا رئيسيا في مجلس األمن 
فإنها تتحمل مس���ؤولياتها جتاه 
هذه القضي���ة املهمة التي تعتبر 
حتديا دوليا كبيرا للجميع، الفتا 
إلى أن أكثر من 36 مليون شخص 
حول العال���م يعانون من ظاهرة 
االجتار بالبشر بحسب إحصائيات 
املنظمات املعنية باألمم املتحدة، 

حتى يتم حل مشكلته ومساعدته 
في املغادرة إلى بلده.

وأش���ار إلى أن الكويت أقرت 
قانون مكافحة االجتار بالبشر رقم 
91 لسنة 2013 في خطوة جديدة 
الوافدة  العمال���ة  حلفظ حقوق 
وحمايتها، كما وقعت على كثير 
من االتفاقات الدولية إميانا منها 

بأهمية ذلك.
واختتم قائال: ال يسعني إال أن 
أتوجه بالشكر والتقدير لكم على 
قيامكم بتكرمي املؤسسة األمنية 
تقديرا للشراكة اإلنسانية والدعم 
املستمر من قبل وزارة الداخلية 
جلهود ومشاريع املنظمة الدولية 
للهجرة، مؤكدين لكم إننا سنواصل 
العمل معا ب���كل اجلهد واملثابرة 
واإلخالص ويدنا في أيديكم دائما 

لنحقق األهداف املرجوة.
وفي كلمته، قال املمثل املقيم 

وتقليدا داخل املجتمع باإلضافة 
إلى التزامها مبا جاء في املواثيق 
الدولية. وشدد العميد احلشاش 
على أن الدستور الكويتي حرص 
على حفظ كرامة اإلنسان وعدم 
اس���تخدامه في أعمال تسيء إلى 
كرامته سواء باالختيار أو اإلكراه. 
وأوضح حرص الكويت بوصفها 
من ال���دول املس���تقدمة للعمالة 
املنزلية على أن تراعي من خالل 
الوطني���ة والقرارات  القوان���ني 
املكملة لها مكافحة االجتار بالبشر 
واحملافظة عل���ى حقوق العمالة 
املنزلية وألزمت مكاتب استقدام 
العمالة املنزلية بإبرام عقد ثالثي 
األطراف يتضمن جميع االمتيازات 
للعمال���ة املنزلية، باإلضافة إلى 
تخصيص مرك���ز إليواء العمالة 
املنزلية الستقبال من له أي شكوى 
منهم وتوفير الرعاية الكاملة له 

كما نقل حتيات نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش���يخ محمد اخلالد، للحضور 
متمنيا بأن تكلل جهودهم بالنجاح، 
وتأكيده على التعاون املستمر بني 
وزارة الداخلية واملنظمة الدولية 
للهجرة واألمم املتحدة والسفارات 
الكويت ملكافحة  ل���دى  املعتمدة 

االجتار بالبشر.
وأش���ار إلى أن هذا التعاون 
ينطلق من التوجيهات املستمرة 
لنائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
الداخلية الش���يخ محمد  ووزير 
اخلالد، والذي يؤكد دائما أن البشر 
جميعا متساوون لدى القانون في 
احلق���وق والواجبات العامة وال 
ميكن التمييز بينهم بس���بب أي 
اختالف���ات أو فوارق، خاصة أن 
الكويت التزمت صيانة احلقوق 
والكرامة اإلنسانية حتى صار عرفا 

وعن اقتراب تاريخ االحتفال 
بذكرى إعالن صاحب السمو االمير 
قائدا لإلنس���انية، قال مصطفى 
ان وزارة اإلع���الم قد قامت بكل 
االستعدادات لهذه املناسبة التي 

تعتبر عيدا وطنيا في الكويت.
وفي كلمة بهذه املناسبة، أكد 
مدير إدارة اإلعالم األمني في وزارة 
العميد عادل احلشاش  الداخلية 
ان هذه االحتفالية مبادرة طيبة 
ولفتة كرمية تستحق كل الثناء 
والتقدير خاص���ة انها تأتي في 
مناسبة الذكرى السنوية األولى 
لتك���رمي صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد كقائد للعمل 
اإلنساني وإطالق لقب مركز العمل 
اإلنساني على الكويت وذلك في 
التوعوية حول  إطار »احلمل���ة 
مكافحة االجتار بالبش���ر« التي 
تقيمها املنظمة الدولية للهجرة.

رندى مرعي

أك���د نائب وزي���ر اخلارجية 
خالد اجلاراهلل أن موضوع خلية 
العبدلي برمته بيد القضاء »وال 
نستطيع أن نتدخل فيما يتواله 

القضاء«.
جاء ذلك ردا على سؤال حول 
بيان السفارة اإليرانية بشأن خلية 
العبدلي خالل مشاركته في حفل 
التوعوية حول  إطالق احلمل���ة 
مكافح���ة االجتار بالبش���ر التي 
نظمتها املنظمة الدولية للهجرة 
في األڤنيوز وذلك برعاية وزير 
الدولة لش���ؤون  اإلعالم ووزير 
الشباب الش���يخ سلمان احلمود 
وحضور حشد من ممثلي الوزارات 

والشخصيات الديبلوماسية.
وأشاد اجلاراهلل بالدور الكبير 
الذي تقوم ب���ه املنظمة الدولية 
للهج���رة ف���ي مج���ال التعريف 
مبكافحة االجتار بالبشر واجلهد 
املتميز ال���ذي تقوم به باإلضافة 
جله���ود الكويت وحتديدا وزارة 
اخلارجي���ة لدعم ه���ذه املنظمة 
والتعاون معها في قضية حساسة 

ومهمة تقدم بعدا إنسانيا.
الكويت تشرفت  وأضاف أن 
العام املاضي بتس���مية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
قائدا للعمل اإلنساني وأصبحت 
الكويت مركزا لإلنسانية، مشيرا 
إلى أن هذه االستحقاقات لم تأت 
من فراغ بل من حرص الكويت على 
البعد اإلنساني. وأعرب عن أسفه 
ملا يحدث للمهاجرين في أوروبا، 
مستشهدا بصورة الطفل السوري 
الذي مّس وجدان اإلنسانية ومدى 
تعبيرها وتوضيح صورة جلية 
لالجتار بالبشر ومحاولة البعض 
لالستفادة من مأساة هؤالء الالجئني، 
مؤكدا دعم وتأييد جميع اجلهود 
الظاهرة  املبذولة للحّد من ه����ذه 

بجميع مستوياتها.

احترام حقوق اإلنسان

م���ن جانب���ه، ق���ال الوكيل 
املساعد لش���ؤون التلفزيون في 
وزارة االعالم يوس���ف مصطفى 
إن الكويت مركز إنس���اني عاملي 
يجمع األمميني املعنيني بالشأن 
اإلنساني وهي عنصر أساسي في 
كل االتفاقي���ات الدولية وأصبح 
يش���ار إليها بالبن���ان في كل ما 
يتعلق باحلضارة االنس���انية، 
وفيما يتعلق باالجتار بالبش���ر 
فإن الكويت قد أنشأت مراكز تعنى 
بقضايا اإلنسان، وأصبح ينظر 
للكويت نظرة خاصة باعتبارها 
من ال���دول التي تنهض بامللفات 
اإلنسانية في كل ما يتعلق بالعيش 
الكرمي لإلنسان دون تفرقة، وقال 
إن اطالق املنظمة الدولية للهجرة 
هذه احلملة من الكويت يدل على 
قيمة الكويت التاريخية في احترام 

حقوق اإلنسان والبشر.

)هاني عبداهلل(خالد اجلاراهلل والشيخة انتصار سالم العلي ويوسف مصطفى والعميد عادل احلشاش وإميان عريقات خالد اجلاراهلل ويوسف مصطفى يحمالن شعار معاً ضد االجتار باألشخاص  

السفارة اإليرانية: لم نبلغ بهوية اإليراني املتهم في قضية حيازة األسلحة
بعد بيان النيابة العامة بإحالة 26 متهما أحدهم 
إيراني اجلنسية في قضية »خلية العبدلي« الى 

احملكمة، أصدرت السفارة االيرانية بيانا ذكرت فيه 
انها لم تبلغ بهوية االيراني املتهم في تلك القضية 

وتأسفت ملا اعتبرته حتريضا ضد العالقات 
الكويتية ـ االيرانية من بعض وسائل االعالم.

وفيما يلي نص بيان السفارة: 
ان سفارة اجلمهورية االسالمية االيرانية في 

الكويت تعرب عن استيائها الشديد لزج ايران في 
قضية داخلية، ترتبط في أساسها بالكشف عن 

اسلحة وذخائر، كما اعلن عنه سابقا.
وأضاف البيان: انه نظرا ألن الكشف عن بعض 

التفاصيل وحيثيات القضية املعنية ومنها القاء 
القبض على احد املواطنني االيرانيني كما ادعى 

بيان النيابة العامة، قد مت االعالن عنه في وسائل 
االعالم قبل إفادة اجلهات الرسمية االيرانية 

باملوضوع، وذلك عبر القنوات الديبلوماسية، فإن 
السفارة تود اإلشارة الى النقاط التالية:

1- لم تتم إفادة السفارة عن هوية الشخص 
اإليراني املذكور في بيان النيابة العامة حلد اآلن، 

وكذلك دوره املزعوم في التهم املنسوبة إليه 
وتفاصيل اعتقاله من قبل اجلهات املعنية، فعليه 

تطلب السفارة من السلطات الكويتية ابالغها 
رسميا بأي معلومة وتوفير امكانية االتصال 

باملتهم.
2- ان اجلمهورية االسالمية االيرانية تعرب عن 

اسفها الشديد ملواصلة بعض وسائل االعالم 
الكويتية لتحريضها السلبي ازاء العالقات الثنائية 

بني البلدين وراحت تستهدف ايران مبنية على تهم 
واهية لم تثبت صحتها لدى املراجع القضائية حلد 

اآلن.
3- ان ساحة العالقات اإليرانية ـ الكويتية ال 

تتحمل مثل هذه التهم الواردة في البيان، كما ان 
اجلمهورية االسالمية االيرانية تؤكد على امن دول 

املنطقة بأجمعها وحترص على قيامها بدور بناء 
في تكريس االمن واالستقرار في ربوع املنطقة.

أعربت عن أسفها لتحريض بعض وسائل اإلعالم ضد العالقات بني البلدين

نؤيد جميع اجلهود 
للحّد من ظاهرة 

االجتار بالبشر

نأسف ملا يحدث 
للمهاجرين في 

أوروبا وصورة الطفل 
السوري مّست وجدان 

اإلنسانية وعكست 
بصورة جلية مأساة 

االجتار بالبشر

مصطفى: الكويت 
عنصر أساسي في 

كل االتفاقيات الدولية 

احلشاش: البشر 
متساوون لدى القانون 
في احلقوق والواجبات


