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تنطلق بدءا من 
الثامنة  الس����اعة 
الي����وم  صب����اح 
البطولة  انش����طة 
العربي����ة لصي����د 
االسماك بالتقسيط 
التي ينظمها النادي 
الرياضي  البحري 
الكويتي بالتعاون 
مع االحتاد العربي 
لصي����د االس����ماك 
حتت رعاية رئيس 
االدارة  مجل����س 
الع����ام  واملدي����ر 

للهيئة العامة للش����باب والرياضة 
فيصل اجلزاف ومبش����اركة االحتاد 
العربي لصيد االس����ماك ومبشاركة 
خمس دول عربية هي االردن ومصر 
ولبنان والس����عودية واالمارات الى 

جانب الكويت.
وكانت اللجنة املنظمة عقدت مساء 
امس اخلميس اجتماعا تنويريا للفرق 
املش����اركة مت من خالله استعراض 
لوائح ونظم البطولة والتي ستقام 
على امتداد اليوم اجلمعة وغدا السبت 

س����تتوجه  حيث 
القوارب الى منطقة 
الركس����ة البحرية 
من الساعة الثامنة 
حت����ى  صباح����ا 
عصرا،  الرابع����ة 
فيما سيقام في متام 
السادسة  الساعة 
اليوم  من مس����اء 
في فندق هوليدي 
ان الساملية اجتماع 
اجلمعية العمومية 
العربي  لالحت����اد 
لصي����د االس����ماك 
بحضور رئيس اللجنة العليا املنظمة 
ورئيس النادي البحري اللواء فهد 
الفهد ورئيس االحتاد العربي لصيد 
السمك مختار حسني ورئيس االحتاد 
املصري علي عبداملنعم، وسيشهد 
يوم غد السبت اقامة املرحلة الثانية 
من البطولة وذلك من الساعة الثامنة 
صباحا حت����ى الرابعة عصرا حيث 
سيتم رصد النتائج النهائية الى جانب 
اقامة احلفل اخلتامي وتوزيع اجلوائز 

الساعة السادسة والنصف مساء.

)سعود سالم(د.وليد الطبطبائي ود.عادل الدمخي ود.غامن النجار وثابت الهارون خالل الندوة 

شعار البطولة

جانب من توزيع حلوم األضاحي

اللواء فهد الفهد

»البحري«: البطولة العربية لصيد السمك بالتسقيط اليوم

1474 شخصًا استفادوا من مشروعي عيدية المريض واألضاحي
ليلى الشافعي

قال مدير اللجنة الطبية في 
اعانة املرضى  جمعية صندوق 
د.صباح املنصور ان اللجنة الطبية 
بجمعية صندوق اعانة املرضى 
قامت بتنفيذ مشروعي »عيدية 
املري���ض« وتوزي���ع االضاحي 
على أس���ر احلاالت املس���تفيدة 
من خدمات اجلمعية، وقد نفذت 
توزيع العيدية قبل حلول عيد 
املبارك للمساهمة في  االضحى 
ادخال البهجة والسرور على قلوب 
املرضى وأس���رهم ومشاركتهم 
فرحة العيد، مشيرا الى ان ديننا 
االس���المي احلنيف قرر التكافل 
االجتماعي بني اغنياء املسلمني 
وفقرائهم، ورتب على ذلك أجورا 

عظيمة.
ان  املنص���ور  وأوض���ح 
املس���تفيدين من املشروع اكثر 
من 1474 شخصا، مضيفا ان هذا 
املشروع امنا يأتي في اطار السياق 
العام ألهداف اجلمعية الداعية الى 
تقدمي العون لكل محتاج، مشيدا 
بالتفاعل االيجابي للمحسنني واهل 
اخلير من املتبرعني مع املشاريع 

االنسانية التي يقدمها الصندوق 
لصالح املرضى املعسرين داخل 
الكوي���ت وخارجه���ا. وأوضح 
املنص���ور ان مش���روع توزيع 
العيدية على أسر املرضى الذي 
تقيم���ه اجلمعية يع���د احد اهم 
املشاريع االنسانية التي تقوم بها، 
حيث تعمل على مساعدة املرضى 
الفقراء ومحاولة تخفيف العبء 

النفس���ي الواقع عليهم وادخال 
البهجة والسرور الى قلوبهم من 
خالل مشاركتهم فرحة العيد. وأكد 
املنصور حرص جمعية صندوق 
اعانة املرضى على اغتنام نفحات 
هذه االي���ام املباركة وعطاءاتها 
الروحية، مثني���ا على دعم اهل 
اخلير واحملس���نني وشاكرا لهم 
جهودهم ف���ي دعمهم املتواصل 

للمحتاج���ني. وبعد العيد قامت 
اللجنة الطبية بالتعاون مع بيت 
الزكاة بتوزيع حلوم االضاحي 
على املرضى املعسرين وأسرهم، 
وذلك لتخفيف معاناتهم ودعمهم 
نفس���يا واجتماعيا، مشيرا الى 
ان عدد االسر التي استفادت من 
حلوم االضاحي لهذا العام قد بلغ 

228 أسرة.

بمشاركة األردن واإلمارات ولبنان ومصر

الطبطبائي: سأستجوب وزير الداخلية إذا لم تتراجع الوزارة
عن إجراءاتها التعسفية تجاه 6000 عامل مسجلين على شركات وهمية

خالل ندوة بعنوان »واقع حقوق اإلنسان في الكويت لعام 2009«

أسامة دياب
مبناسبة اليوم العاملي حلقوق 
الذي يوافق 10 ديسمبر  اإلنسان 
م����ن كل ع����ام أقام����ت اجلمعية 
الكويتي����ة للمقومات األساس����ية 
حلقوق اإلنسان مساء أمس األول 
ندوة استضافتها جمعية احملامني 
الكويتية بعن����وان »واقع حقوق 
الكويت لعام 2009«  اإلنسان في 
مبشاركة رئيس اجلمعية د.عادل 
الدمخي، أستاذ العلوم السياسية 
بجامع����ة الكويت د. غامن النجار، 
ممثل منظمة العمل الدولية بالكويت 
ثابت الهارون، رئيس جلنة الدفاع 
عن حقوق اإلنسان مبجلس األمة 
النائب د.وليد الطبطبائي والنائب 
السابق د.فهد اخلنة بحضور لفيف 
الديبلوماسي،  السلك  من أعضاء 
الدولية وعدد  املنظم����ات  ممثلي 
من الناش����طني واملهتمني بالشأن 

العام.
أع����رب رئيس جلنة  وبدوره 
حقوق اإلنسان البرملانية النائب 
د.وليد الطبطبائي عن اس����تيائه 
من سياسة التعسف التي تنتهجها 
وزارة الداخلية سبيال في التعامل 
مع 6000 عام����ل مقيم على أرض 
الكوي����ت، من خ����الل مالحقتهم 
املستمرة للقبض عليهم وإبعادهم 
إداريا، مشيرا إلى أن هؤالء العمال 
إقام����ات عمل صحيحة  يحملون 
وسارية، ومش����ددا على ضرورة 
مالحقة ومحاس����بة م����ن منحوا 
الش����ركات  التراخيص ملثل هذه 

الوهمية ال العمال البسطاء.
وأكد أن جلنة حقوق اإلنسان 
البرملانية س����وف تستدعي وزير 
الداخلية الش����يخ جاب����ر اخلالد، 
خالل اجتماعها املزمع عقده يوم 
األحد القادم، لوضع النقاط على 
احلروف وتوضيح األمور، مشيرا 
إلى أنه س����يقدم استجوابا لوزير 
الداخلية على خلفية هذا املوضوع 
في ح����ال عدم تراجع الوزارة عن 

هذه اإلجراءات التعسفية. 

وأوض����ح أن جلن����ة حق����وق 
البرملانية هي أقل جلان  اإلنسان 
املجلس إقباال من جانب النواب، 
كون أعضائه����ا يواجهون الكثير 
م����ن العداءات، مبين����ا أن اللجنة 
تول����ي اهتمام����ا بالغ����ا ألوضاع 
العمالة في الكويت وما يخصهم 
من أجور وساعات عمل وتأخير 
احلصول على املستحقات، إضافة 
إلى اهتمامها البالغ بإقرار قانون 
العمل في القطاع األهلي الذي يضم 
الكثير من امل����واد التي تصب في 

مصلحة العمال.
وذكر د.الطبطبائي أن اللجنة 
قامت بزيارات عدة لسجون اإلبعاد 
املتكدسة باحملبوس����ني، والذين 
وصلت مدة حبس بعضهم نحو 40 
شهرا من دون حكم قضائي، معتبرا 
أن مشكلة اإلبعاد في الكويت باتت 
ملفا أسود يجب أن يحل سريعا، 
متمنيا إنشاء مجلس وطني حلقوق 
اإلنس����ان، يكون مبثابة مؤسسة 

حكومية تتلقى الشكاوى.

حقوق االنسان

وبدوره أك����د رئيس اجلمعية 
الكويتي����ة للمقومات األساس����ية 
الدمخي  حلقوق اإلنسان د.عادل 
أن اجلمعية عكفت على رصد أهم 
قضايا حقوق اإلنس����ان املتعلقة 
بالش����أن الكويت����ي م����ن منطلق 
مس����ؤولية مجتمعية تسعى من 
خاللها إلزالة جميع انتهاكات حقوق 
الكويت،  اإلنسان تعزيزا لسمعة 
موضحا أن اجلمعية استندت في 
إعداد تقريرها عن حقوق اإلنسان 
في الكوي����ت الى مرجعية حقوق 
اإلنسان في الدولة، تواؤم القوانني 
الدولية،  احمللية مع االتفاقي����ات 
االهتمام بالفئات املستضعفة في 
املجتمع كعدميي اجلنسية والعمالة 
واملرأة، الشكاوى واالقتراحات التي 
تتلقاها اجلمعية ورصد االنتهاكات 
اإلنس����انية باإلضافة للدراسات 

والبحوث املتعلقة بهذا الشأن.

مجال حقوق اإلنسان كتغيير اسم 
جلنة حقوق اإلنسان إلى مجلس 
حقوق اإلنس����ان، معتبرا أن أبرز 
هذه التغيرات يتجسد في أن جميع 
دول العالم باتت معرضة للمساءلة 
عن حقوق اإلنسان عبر املراجعة 
الدولية الش����املة التي حتدث في 
كل عام، بعد اختيار 48 دولة في 
كل مراجعة، مبينا أن الكويت على 
موعد مع املراجعة والوقوف على 
املنصة لتقدمي تقريرها في شهر 

مايو من العام القادم 2010.

االتجار بالبشر 

وأضاف »أن ثمة اتفاقية دولية 
لالجتار بالبشر ولألسف الكويت لم 
تصدق عليها حتى اآلن، ويجب على 
نواب األمة الضغط على احلكومة 
إلقرارها والتصديق عليها«، مشيرا 
إلى أن تقرير االجتار بالبشر الصادر 
عن اخلارجية األميركية يعد من 
أفضل التقارير الصادرة رغم وجود 
7 تقارير أخرى تصدرها اخلارجية 
ذات عالقة مباشرة أو غير مباشرة 
بحقوق اإلنسان، موضحا أن أفضل 
التحسينات التي حدثت في الكويت 
في مجال االجتار بالبش����ر ناجتة 
عن تقري����ر اخلارجية األميركية، 
كونه يقيم الدول بدرجات والدول 
التي تقل عن درجة معينة حترم 
من امتيازات كانت تتمتع بها مثل 
املعون����ات املادية أو العس����كرية 
وغيرها، معتبرا أن ثمة مش����كلة 
قد تواجه الكويت ما لم تعدل من 
أوضاعها في مجال االجتار بالبشر 

كونها حليفا لصيقا ألميركا. 
وأوضح النجار أن ثمة قانونا 
خاصا بعدميي اجلنسية سيصدر 
قريبا في أميركا سيكون له تأثير 
قوي على جميع دول وبلدان العالم 
من بينها الكويت، كونه س����يمثل 
ورقة ضغط على احلكومة، السيما 
أن أوضاع عدميي اجلنس����ية في 
الكوي����ت مزرية وتعد من أس����وأ 
األوضاع في العالم، متمنيا إصالح 

الوضع الداخلي من دون أي ضغط 
خارجي، متسائال عن سبب عدم 
تضمن قان����ون العمل في القطاع 
األهلي العمالة املنزلية رغم وصول 

عددهم إلى 50 ألف عامل؟
ومن جهته أكد النائب السابق 
د.فه����د اخلن����ة أن قضايا حقوق 
اإلنسان يجب أن تكون على رأس 
أولوياتن����ا موضح����ا أن املجتمع 
املدني الكويتي جبل على الرحمة 
والتكاف����ل من ق����دمي األزل، إال أن 
احلراك املدني جتاه حقوق اإلنسان 
اليزال غير كاف لدعم هذه احلقوق 
وترسيخها، مشيرا إلى ان ما يعطي 
لهذا احلراك قيمة هو وجود بعض 
املتخصصني املرتبطني باملنظمات 
الدولية في صفوف����ه، معربا عن 
أسفه ألن حتركنا ليس نابعا من 
ذاتنا ولكن نتيجة ضغوط دولية 

وإعالمية.
وبدوره أكد ممثل منظمة العمل 
الدولية في الكويت ثابت الهارون أن 
التقرير الذي صدر عام 1995 يثبت 
انتهاكات صارخة حلقوق  وجود 
اإلنسان في الكويت، موضحا أنه 
عند توقيع أي دولة على اتفاقية 
دولية تصبح بديال للقانون احمللي 
وإذا كان القانون احمللي يتعارض 
معها وجب تعديله ملا يتوافق مع 
االتفاقيات، مشيرا إلى أن ما يحدث 
في الكويت هو عكس املتعارف عليه 
حيث توضع القوانني مبا يتعارض 

مع االتفاقات الدولية.
وأوض����ح اله����ارون أن قانون 
العمل في القطاع األهلي الذي أقر 
في مداولت����ه األولى قانون أعرج 
وبه العديد من املخالفات التي ال 
تتوافق مع معايير العمل الدولية 
وخاص����ة االتفاقات التي صادقت 
عليها الكويت وخاصة اتفاقيات 87 
– 100 – 111، داعيا احلكومة لتعديل 
القانون قبل إق����راره في مداولته 
الثانية، كم����ا أن عدم وجود باب 
الكويت  املنزلية سيضع  للعمالة 

حتت املجهر بعد إقرار القانون.

واستعرض الدمخي أهم بنود 
التقرير، معربا عن أس����فه لعدم 
وجود هيئة وطنية مستقلة حلقوق 
اإلنس����ان والتي تعد مطلبا هاما 
ملؤسسات املجتمع املدني، مطالبا 
احلكومة بس����رعة إقرار مشروع 
الهيئة ومنحها صالحيات  إنشاء 
واسعة بعد إنشائها، مشددا على 
ضرورة ضم منظم����ات املجتمع 
املدني ذات الصل����ة للجنة العليا 
العدل  حلقوق اإلنس����ان بوزارة 
وإشراك منظمات املجتمع املدني 
ذات الصلة في وضع التصورات 
التنموية  والدراس����ات واخلطط 
والرجوع إليها عند إعداد أي قانون 
أو عمل أي مشروع متعلق بحقوق 
إل����ى تعزيز  اإلنس����ان باإلضافة 
التفاعل احلكومي مع الش����كاوى 
التي تستقبلها منظمات املجتمع 

واالغتصاب وع����دم دفع الرواتب 
واحلبس والضرب، مش����يرا إلى 
أن اجلمعية رص����دت عددا هائال 
من هذه االنتهاكات، مطالبا بسن 
قانون ينظ����م العالقة بني اخلادم 
واملخدوم، تفعيل القوانني اخلاصة 
بانتهاكات حقوق العمالة املنزلية 
بالش����كل املطلوب وفقا للمعايير 
اإلنسانية والقانونية، باإلضافة إلى 
تطوير مقر إيواء العمالة املنزلية 
مبا يتناس����ب مع األعداد املهولة 
املستفيدة ووفقا للمعاير الدولية 
واإلنسانية املرعية والقيام بدور 
رقابي صارم على مكاتب استقدام 
العمال����ة املنزلية املنتش����رة في 
جميع أرجاء الكويت حيث تقوم 
املكاتب بانته����اكات فظيعة  هذه 
ضد ه����ذه الفئة قبل وأثناء وبعد 

االستقدام.

املدني، داعيا احلكومة إلى ضرورة 
اإلس����راع باالنضمام لالتفاقيات 
الدولي����ة  ذات الصل����ة بحق����وق 
اإلنسان وبخاصة اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، على أن 
يحدد إط����ار زمني معلن لالنتهاء 
من دراسة االتفاقيات الدولية ذات 
الصلة بحقوق اإلنسان من خالل 
جلنة تضم جمعيات حقوق اإلنسان 
القان����ون وممثلي  بجانب رجال 

الوزارات املعنية.
وشدد على أن كبرى مشكالت 
العمالة املنزلي����ة تتمثل في عدم 
وجود قان����ون يحميهم من الظلم 
واالنتهاك وينظم العالقة بني اخلادم 
واملخدوم مما أتاح املجال لكم غير 
محدود من االنتهاكات اإلنسانية 
ضد هذه الفئة املقهورة تصل في 
بعض األحيان إلى التعذيب واإلهانة 

ومن جانبه أكد أستاذ العلوم 
السياس����ية في جامع����ة الكويت 
النج����ار أن اخلريط����ة  د.غ����امن 
الدولية حلقوق اإلنسان تشتمل 
على مجموعة اتفاقيات أساسية، 
تبدأ بالعهد الدولي للحقوق املدنية 
والسياسية واحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية، مشيرا إلى أن اإلعالن 
العاملي للشرعية الدولية حلقوق 
اإلنس����ان صادقت عليه حتى 30 

سبتمبر 2008 نحو 168 دولة.
وذكر النجار أن الكويت عضو 
في غالبية هذه االتفاقيات وصادقت 
عليها، موضحا أن االتفاقيات تصدر 
من خ����الل مجلس األمة، وتصبح 
بعدها قانونا محليا ويلزم الدول 
األعضاء تنفيذها وال يجوز التراجع 
عنها، مشيرا إلى حدوث كثير من 
التغيرات على الساحة الدولية في 

النجار: ثمة قانون خاص بعديمي الجنسية سيصدر قريباً في أميركا 


