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الشيخ سالم العلي للمواطنين: تمسكوا
بالوحدة الوطنية تحت القيادة الحكيمة لألمير

برلنيـ  كونا: طمأن سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ ســــالم العلي الكويت وأهلها على حالة 
ســــموه الصحية وذلك بعد رحلة عالج طويلة 
تكللت بالنجاح قضاها سموه خارج البالد لم تغب 
الكويت وأهلها عن باله طول هذه الفترة. وأكد 
سموه في حديث خص به »كونا« من العاصمة 
األملانية برلني انه سيعود الى ارض الوطن العزيز 
يوم االربعاء املقبل بعد ان مّن اهلل سبحانه عليه 

بالصحة والعافية.
وقال سموه ان اشتياقه الى الكويت وأهلها 
وناسها حتول الى عامل اساسي عجل بشفائه، 
متمنيا املزيد من التقدم واالزدهار للبالد حتت 
قيادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد. 
ودعا سموه اهل الكويت الى التالحم والتآزر ونبذ 
اخلالفات والطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية 

حتت القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير.

 »11/11« تدعو لتنظيم
استقبال رسمي وشعبي

عبرت قوى 11/11 عن فرحتها وسعادتها الغامرة مبناسبة 
قرب عودة سمو الش��يخ سالم العلي الى ارض الوطن 
ساملا معافى داعية جميع املؤسسات الرسمية ومؤسسات 
املجتمع املدني لتنظيم استقبال رسمي وشعبي حاشد 
مبناسبة عودة سموه ساملا معافى وعرفانا وامتنانا ملا 
قام به سموه من ايادي بيضاء جتاه الضعفاء واملساكني 
واحملتاجني من ابناء وطن��ه الغالي حتت قيادة صاحب 

السمو االمير وسمو ولي عهده االمني.

سموه يعود إلى الكويت األربعاء المقبل

سمو الشيخ سالم العلي

الشيخ مشعل األحمد مستقبال صاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز بحضور سفيرنا في الرياض الشيخ حمد 
جابر العلي والسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز والشيخ مبارك احلمود

نائب رئيس الحرس الوطني السعودي 
وصل إلى البالد في زيارة رسمية

وصل الى البالد مســـاء امس صاحب السمو 
الملكي االمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية 
بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة والوفد 
الرســـمي المرافق لســـموه في زيارة رســـمية 

للبالد.

وقد كان في استقباله على ارض المطار نائب 
رئيس الحرس الوطني الشـــيخ مشعل االحمد 
ورئيس بعثة الشرف المرافقة محافظ الجهراء 
الشيخ مبارك الحمود وســـفيرنا لدى المملكة 
العربية السعودية الشقيقة الشيخ حمد جابر 

العلي وكبار القادة في الحرس الوطني.

»هيومان رايتس ووتش«: على الكويت توسيع ضمانات 
حماية العمالة ووقف إجراءات التمييز ضد »البدون«

احلريات الشخصية، مؤكدا ان 
احلديث عن هذه القوانني ال يعني 

احلديث عن احلكومات.
بدورهـــا انتقدت د.ســـهام 
الفريح في مداخلـــة لها اتهام 
الكويت باالنتهـــاكات للعمالة 
قائلـــة ان هذا األمـــر يجب أال 
يكون شامال وذلك ألن طبيعة 

املجتمعات مختلفة.
وأوصت »هيومان رايتس 
الكويتية  الســـلطات  ووتش« 
التالية في  باتخاذ اخلطـــوات 

عام 2010 وهي:
ـ توســـيع ضمانات حماية 
العمال بحيث تشـــمل عامالت 
املنازل والتخلص من املعوقات 
القانونية والعملية على مسار 

تغيير أرباب العمل بحرية.
ـ التحقيـــق في اإلســـاءات 
بحق عامالت املنازل بهمة أكثر 
واملالحقة القضائية على اإلساءات 
مع توفير املأوى للعامالت الالتي 

يتعرضن لإلساءة.
ـ يجب اتخاذ خطوات سريعة 
من أجل وضع حد للتمييز ضد 

البدون.
ـ وقف املالحقات القضائية 
في تهم التشهير والقذف وإلغاء 

القوانني التي جترم التشهير.
ـ يجب وضـــع حد للتمييز 
ضد املرأة في حقوق اجلنسية 
الكويتية واإلقامة وقانون األسرة 

وحقوق التملك.

لكن هـــذه القضايا كانت محل 
نقاش لسنوات دون حتويلها 

الى قانون معمول به.
الى حرية  التقرير  وتطرق 
الكويت  التعبير املوجودة في 
حيث ان احلرية اإلعالمية تفرض 
عليهـــا بعض القيـــود. بدوره 
حتدث كريستوف ويلكي عن 
فكرة املنظمة التي تغطي اكثر 
من 90 دولة في تقريرها األخير، 
ووظيفتها مراقبة حقوق اإلنسان 
انتهاكات  العميق في  والبحث 
حقوق اإلنسان واصدار التقارير 

الدورية عنها أسبوعيا.
وأكـــد أن املنظمـــة ال تقبل 
التمويل من أي جهة حكومية 
أو دولية ويتـــم التمويل عبر 
األفراد فـــي معظم دول العالم. 
أبرز تطورات حقوق  ان  وقال 
اإلنسان في عام 2009 كانت حرب 
غزة وانتخابات إيران الى جانب 
النزاعات الداخلية في اليمن، كما 
يرصد التقرير حاالت السجون 
والعمالة الوافدة وحقوق املرأة 
وغيرها من الشؤون التي تضمن 

حقوق اإلنسان.
من جانبه، أشار علي البغلي 
الى ان هناك العديد من القوانني 
التي حتد من احلريات وحقوق 
اإلنسان صادرة عن مجلس األمة 
كالضوابط الشرعية وقانون عدم 
االختالط وغيرها من القوانني 
التي يجـــب ادانتها حلدها من 

األبحاث تشير الى ان هذه الفئة 
تتعرض للكثير من االنتهاكات 
وان عامالت املنازل في الكويت 
معرضات بشكل خاص لإلساءة 
ألنه ال يوجـــد قانون أو هيئة 
حكومية حلمايتهن، مضيفة ان 
النظام احلالـــي ال يقصر فقط 
في تأمني حقوق هذه الفئة بل 
يساهم في بعض احلاالت بهذه 
االنتهاكات من خالل عدم التفاعل 
مع شـــكواها، وعلى الرغم من 
إصدار مجلس األمة قانونا جديدا 
للعمل فيه عقوبات مشددة منها 
احلبس على الشركات اخلاصة 
التي تسيء الى عامليها اال انه 
ال يغطي نحو 600 ألف عاملة 

منزلية في الكويت.
وأشـــارت بريانـــكا الى انه 
العالقات  املهـــم توســـعة  من 
االقتصادية خارج الدولة بشكل 

أكبر.
وتابعت بريانكا ان التقرير 
يشـــير الى ان هناك مجموعة 
أخـــرى من األفـــراد املعرضني 
للضـــرر تبلغ نحـــو 120 ألف 
شخص دون جنســـية تنتهك 
الزواج وتأسيس  حقوقهم في 
األسر. وقد اســـتأنف مجلس 
األمة في وقت مبكر هذا الشهر 
مناقشته مشروع قانون يحصل 
مبوجبه البـــدون على حقوق 
مدنية أوســـع ومنها احلق في 
شهادات امليالد والزواج الرسمية 

رندى مرعي
شـــهد الســـجل الكويتـــي 
احلقوقي حتسنا العام املاضي، 
املرأة  خاصة في مجال حقوق 
التي استطاعت ان متارس حقها 
السياسي من خالل وصولها الى 
البرملان واحلق في حصولها على 
جواز السفر دون موافقة الزوج، 
الى جانب حق النواب النساء 
في ممارســـة العمل السياسي 
الى جانب ممارســـة عقائدهن 
الدينيـــة، وذلك بعـــدم فرض 
احلجاب عليهن ملمارسة العمل 
السياسي. ولكن على الرغم من 
هذا التطور، إال ان االنتهاكات ذات 
الفئات  الطابع الشمولي بحق 
املهمشة التزال مستمرة منهم 
املنازل والبدون. وقد  عامالت 
عـــرض واقع ســـجل الكويت 
احلقوقي خالل مؤمتر صحافي 
 Human Rights Watch ملنظمة
أعلن خالله عن تقرير املنظمة 
املتعلق بالكويت للعام 2010 عن 
أحداث 2009 وذلك مبشاركة كل 
من كريستوف ويكلي، باحث 
رئيسي متخصص في الشرق 
األوسط وشمال افريقيا، وبريانكا 
موتابارثي باحثة متخصصة 
بحقوق املرأة ورئيس اجلمعية 
الكويتية حلقوق اإلنسان علي 
البغلي، وأمني ســـر اجلمعية 
عامر التميمي، وعضو اجلمعية 
د.ابتهـــال اخلطيـــب وحضور 
بعض الناشطني في مجال حقوق 

اإلنسان.
فـــي البداية قالـــت بريانكا 
ان  التقرير  موتابارثـــي عـــن 
اجلانب املتعلـــق بالكويت في 
التقرير ركز على انتهاك حقوق 
العمالة املنزلية الذي كان محور 
البحث مع العديد من جمعيات 
النفع العام، الى جانب قضايا 
البدون واملرأة وحرية التعبير. 
وقالت انه في العام 2009 كان 
هناك تطـــور في مجال حقوق 
الكويت، خاصة  اإلنســـان في 
فـــي مجال حقوق املـــرأة التي 
استطاعت الوصول الى البرملان، 
ولكن هذا ال يلغي بعض القصور 
الذي اليزال موجودا في حصول 
املرأة الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي على حق إعطاء اجلنسية 
لشريك حياتها. وفيما يتعلق 
بالعمالة املنزلية قالت بريانكا ان 

خالل لقاء لوفد المنظمة في جمعية حقوق اإلنسان

عامر التميمي وعلي البغلي وكريستوف ويلكي خالل اللقاء

وزراء اإلعالم العرب: رفض التضييق على الفضائيات 
والتفرقة بين اإلرهاب ومقاومة االحتالل

القاهرة ـ كونا: اعتبر عدد من 
وزراء االعالم العرب امس مشروع 
قرار مجلـــس النـــواب األميركي 
بتصنيف مشغلي األقمار الصناعية 
كمنظمات ارهابية في حالة تعاقدها 
مع قنوات فضائية متهمة أميركيا 
باإلرهاب يعـــد تدخال في االعالم 

العربي.
وشدد هؤالء الوزراء املشاركون 
الدورة االســـتثنائية ملجلس  في 
وزراء االعـــالم العـــرب على عدم 
القبول بالتدخل من قبل اآلخر في 

االعالم العربي.
وقال وزيـــر االتصال املغربي 
رئيس الدورة االستثنائية ملجلس 
وزراء االعـــالم العـــرب د.خالـــد 
الناصري في اجللسة االفتتاحية 
ان االعالم العربي يتناول القضايا 
االعالمية ويعاجلهـــا من منطلق 

التشريعات العربية مؤكدا رفضه 
جلوء الفضائيات العربية للتحريض 

على العنف واالرهاب.
واضـــاف الناصري أننا نعول 
على جهود بعثة اجلامعة العربية 
ومجلس السفراء العرب في واشنطن 
الحتواء أي تصعيد مع التأكيد على 
ثوابت املوقف العربي. وفيما يخص 
انشـــاء مفوضية لالعالم العربي 
وهي النقطة احملورية ملناقشـــات 
العربي  الوزاري لالعالم  املجلس 
عبر الناصري عن تقديره جلهود 
جامعة الدول العربية وأمينها العام 
لدراسة مقترحه النشاء مفوضية 
تقوم مبهامها لتنظيم اجلهد االعالمي 
العربي وتطوير مضمونه بعيدا عن 

السيطرة على االعالم.
وطالـــب بتضمـــني مالحظات 
ومقترحات عدد من الدول العربية 

حول هذا املشروع ضمن الدراسة 
املقترحـــة خاصـــة أن املالحظات 
تتضمن هيكل املفوضية وعالقتها 
بالهياكل املوجودة وهو األمر الذي 
يثير أسئلة كثيرة. وحول مقترح 
اليمن تنظيم حملة اعالمية عربية 
القـــدس واألقصى طالب  لنصرة 
الناصري مبواصلة الدعم االعالمي 
املستمر لقضية فلسطني والقدس 
الترويج  واألقصى واالمتناع عن 
ألي خطاب اعالمي يروج للخالفات 

الفلسطينية.
من جانبـــه أكد األمـــني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
في كلمته أن مشـــروع املفوضية 
يأتي في اطار تكليفه من قبل القمة 
العربية في عمان عام 2001 بتطوير 
هياكل العمل العربي ومنها قطاع 

االعالم.

 ومن جهتـــه أكد وزير االعالم 
اللبناني طارق متري حرص بالده 
على احلريات العامة لالعالم ورفض 

فكرة التضييق على االعالم.
وقال متري فـــي كلمته ان 
مجلس الـــوزراء اللبناني أكد 
اعتراضـــه على قـــرار مجلس 
النواب األميركي بحق عدد من 
الفضائيات أو األقمار الصناعية 
الناقلة لهـــا مؤكدا أن القوانني 
اللبنانية ال تســـمح باحلض 
علـــى العنـــف أو الكراهيـــة. 
وطالب الوزراء بضرورة رفض 
التضييق على الفضائيات وأن 
هذا الرفض ال يعني التشجيع 
على العنف والتطرف أو االرهاب 
وضرورة التفريق بني االرهاب 
وحق الشـــعوب فـــي مقاومة 

االحتالل.

»المحاسبة« اختتم برنامجًا حول دراسة 
»الكهرباء« تتجه إلحالة من تخطواالجدوى للمشروعات الرأسمالية

خدمة الـ 35 عامًا إلى التقاعد اختتم ديوان احملاسبة برنامجا تدريبيا بعنوان »دراسة اجلدوى 
التســـويقية واالدارية والفنية واملالية والبيئية واالقتصادية 
للمشروعات الرأسمالية«، البرنامج موجه ملدققي الديوان وهو 
ضمن البرامج التدريبية املدرجة في اخلطة الســـنوية الدارة 

التدريب لعام 2009 ـ 2010.
استهدف البرنامج متكني املشاركني من التعرف على مفهوم 
وطبيعة وظائف دراســـات اجلدوى الفنيـــة واملالية واالدارية 
والتسويقية وتزويدهم بأدوات مالية ومحاسبية وادارية حديثة 
في اعداد دراسات اجلدوى وتنمية مهاراتهم في استخدام احلاسوب 
إلعداد دراسات اجلدوى باستخدام اساليب احصائية متقدمة مبا 
ينعكس على دقة التقديرات، كما هدف البرنامج الى اكســـابهم 
مهارات في التعامل مع مشـــكالت واقعية من املمارسة العملية 
والتطبيق العملـــي باالضافة الى كيفية اعداد التقارير بنتائج 

دراسات اجلدوى.
وتنـــاول البرنامـــج املفاهيم االساســـية لدراســـة جدوى 
املشروعات االســـتثمارية كالتعريف بالنشـــاط االستثماري 
واساليب االنفاق وخصائصه والفرق بني املشروع االستثماري 
والبرنامج االستثماري ووضع اخلطط واملوازنات االستثمارية، 
 باالضافة الى شرح مراحل انشاء املشروع االستثماري ومصادر
احلصـــول علـــى مقترحـــات املشـــاريع ســـواء الداخلية او 

اخلارجية.

دارين العلي
علمت »األنباء« من مصدر مطلع في وزارة الكهرباء واملاء أن 
الوزارة بصدد إحالة عدد من املوظفني إلى التقاعد ممن جتاوزت 
مدة خدمتهم 35 سنة ويشـــغلون مناصب إشرافية، حيث لفت 
الى أن قطاع شـــؤون املوظفني شرع بالتدقيق على ملفات جميع 
العاملني في الوزارة الذين أمضوا هذه املدة متهيدا التخاذ القرار 

املناسب بحقهم.
واوضـــح ان الهدف من ذلك ضخ الدماء الشـــبابية، مبينا ان 
الوزارة تريد احلصول على أكبر عدد من الدرجات الشاغرة ملنحها 
جيل الشباب واتاحة الفرصة امام العديد من الطاقات الشبابية 

التي تواجه عدم توافر شواغر لسنوات طويلة.
مـــن جانب آخر وافقت الوزارة علـــى ربط محطات التحويل 
400 ك.ف في الشبكة مع محطة اجلليعة املقترح انشاؤها خالل 
السنوات املقبلة عن طريق الكيبالت االرضية حفاظا على الشكل 

اجلمالي.
وتعتزم الوزارة قطع اخلطـــني الهوائيني بني محطة حتويل 
الصليبية »z« ومحطة توليد الزور الشمالية الكهربائية املقترحة مع 
وضع عازل للمغذيات املرتبطة باحملطة املذكورة حلني تشغيلها وذلك 

لتغذية مشروع مدينة صباح األحمد بصفة عاجلة ومؤقتة.

إليجاد شواغر في المناصب اإلشرافية لتعيين العنصر الشبابي


