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أكد النائب شعيب املويزري ان 
قرار وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة، وزير املواصالت د.محمد 
البصيري بإحالة ملف مخالفات 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى 
النيابة العامة غير كاف، محذرا 
من ان تخصيص املؤسسة قبل 
محاسبة املفسدين بها سيؤدي 

الى هروبهم من العقاب.
وقال املويزري في تصريح 
صحاف����ي: يج����ب عل����ى وزير 
املواصالت اإلس����راع في اتخاذ 
جميع اإلج����راءات بحق كل من 
دمر املؤسسة وكبدها نحو 200 

مليون دينار خسائر قبل ان تتم خصخصتها، الفتا الى ان اخلطوط 
اجلوية الكويتية صرح كنا نفخر به كلنا وكان نبض الكويتيني حول 
العالم. وأوضح ان البعض مم����ن ارتكبوا املخالفات املالية واإلدارية 
التي س����جلها ديوان احملاس����بة في تقاريره يترقبون صدور قانون 
اخلصخصة وحتويل املؤسسة الى شركة مساهمة للتهرب من املساءلة 
وجتاهل أس����ئلة النواب ومالحظات اجلهات الرقابية وهو ما أدى الى 

انهيار وتدهور أسطول طائرات املؤسسة.

سفير سنغافورة: العالقات مع الكويت متينة منذ أكثر من 25 عامًا
سنغافورة � كونا: قال السفير 
السنغافوري الذي اختير ليكون 
س���فيرا جلمهورية سنغافورة 
لدى البالد تان سينج امس »ان 
العالقات الكويتية � السنغافورية 
بنيت على اسس متينة وعميقة 
ما س���اعدها على االستمرار ملا 

يزيد على ال� 25 عاما«. واضاف 
سينج في لقاء خاص ل� »كونا« 
س���نغافورة  جمهوري���ة  »ان 
والكويت متشابهتان لدرجة كبيرة 
فمساحتهما صغيرة كما ان عدد 
املواطنني في سنغافورة مماثل 

لعددهم في الكويت«.

السفارة اللبنانية تحيي ذكرى 
استشهاد الحريري غدًا

يتشرف سفير لبنان لدى الكويت د.بسام النعماني 
بدعوة اجلالية اللبنانية للمشاركة في احياء الذكرى 
اخلامسة الستشهاد الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
وذلك مس����اء غد 14 اجلاري الساعة السابعة مساء 

في السفارة اللبنانية قاعة الدعية.

حصة الصباح: كوااللمبور المحطة األخيرة لجولة »ذخيرة الدنيا«
الدنيا - فنون املصوغات الهندية في العصر املغولي 
اإلسالمي مع بداية العام القادم الى الكويت ليتم عرضه 

في املتحف الوطني.
وبينت ان الزي����ارات التي قام بها الوفد الكويتي 
لكبار املس����ؤولني في س����نغافورة من شأنها تنمية 
سبل التعاون الثقافي والفني بني البلدين والشعبني 

الكويتي والسنغافوري.
واش����ارت الشيخة حصة الصباح الى ان اجلانب 
الس����نغافوري رحب بإقامة هذا املعرض لدعم عرى 
الصداقة والتعاون بني البلدين وحتى يتعرف الشعب 
السنغافوري على التحف الكويتية التي تهتم بالشأن 

اإلسالمي.
وأكدت ان دار اآلثار اإلس����المية س����تواصل بناء 
اجلسور الثقافية مع الدول واملتاحف العاملية وستشارك 
)الدار( في معرض الفن ال����ذي يقام مبدينة ميالنو 
االيطالية بعد ان وجه����ت احلكومة االيطالية دعوة 
رسمية للدار للمشاركة بهذا املعرض. واوضحت ان 
املعرض اجلديد الذي يزور كال من مدن ميالن وروما 
االيطالية يتمثل في عرض مجموعة أخرى من حتف 
)الدار( وس����ينتقل بعد ذلك الى كل من كندا وكوريا 

اجلنوبية على التوالي.

وستكون كواالملبور هي احملطة األخيرة جلولته في 
املتاحف العاملية.

واوضحت الشيخة حصة الصباح في لقاء خاص 
ل� »كونا« انه سيتم نقل معروضات معرض ذخيرة 

ما دار من حديث في مجاالت التعاون بني البلدين.
وبدورها قالت املشرف العام لدار اآلثار اإلسالمية 
الش����يخة حصة الصباح ان معرض »ذخيرة الدنيا« 
في سنغافورة سينتقل الى ماليزيا في يوليو القادم 

سنغافورة � كونا: أكد وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل ان معرض دار اآلثار اإلسالمية 
)ذخيرة الدنيا( املقام في سنغافورة حقق فرصة فريدة 

من نوعها لاللتقاء بكبار املسؤولني في سنغافورة.
وقال ل� »كونا« انه التقى الرئيس الس����نغافوري 
سيالبان راماناثان والوزير االول ووزيري اخلارجية 
والتجارة والصناعة لبحث س����بل التعاون الثنائي 

بني البلدين.
واض����اف ان مجمل احلدي����ث كان حول العالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية سنغافورة وأوجه 

التعاون.
واشار الى انه مت سابقا توقيع 3 مذكرات تفاهم بني 
الكويت وسنغافورة معربا عن أمله أن يتم ترجمتها 
في القريب العاجل. وأوضح انه مت بحث كيفية توطيد 
العالق����ات وتقويتها بني الطرفني في مجمل املجاالت 

سواء الثقافية او الصحية او االعمال التجارية.
ولفت الى ان احلديث كان »برؤوس اقالم وبشكل 
عام« مبينا انه سيقدم تقريرا شفهيا الى مجلس الوزراء 

لبحث تلك النقاط التي مت التطرق اليها.
واوضح ان س����فيرنا لدى سنغافورة عبدالعزيز 
العدواني سيقوم بإعداد تقرير مفصل حول كل لقاء وكل 

العبداهلل: المعرض حقق لنا فرصة لاللتقاء بكبار المسؤولين في سنغافورة

شعيب املويزري

 الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة حصة الصباح والرئيس السنغافوري خالل افتتاح معرض ذخيرة الدنيا

صورة زنكوغرافية لكتاب مجلس الوزراء الذي ينص على تكليف الوزراء بالرد على األسئلة املوجهة لسمو الشيخ ناصر احملمد

)فريال حماد(كليوباترا هنري مصافحة محمد الكندري 

»العمل الدولية«: تدني نسبة العمالة الوطنية في »الخاص« 
وخصخصة بعض القطاعات مصدر قلق يجب معالجته

أيض���ا عم���ل تاريخ���ي واننا في 
منظمة العمل الدولية سنعمل على 
معاجلة ظاهرة العمالة املنزلية مع 
مراع���اة خصوصية ه���ذه العمالة 
واألنظمة الدولية ستس���اعدنا في 
حل هذه املش���كلة العاملية. وقالت 
علمنا كذلك انه يتم حاليا دراس���ة 
ملف الب���دون، وأعتقد انه بحاجة 
ملزيد من الدراسة ونأمل ان يساهم 
القانون في احلد من هذه الظاهرة. 
وأضافت هنري انها خالل زيارتها 
في األيام املاضية الى غرفة التجارة 
والصناعة تعرفت الى مصادر القلق 
بالنسبة ملسؤولي الغرفة ومن أهمها 
تدني نس���بة العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص، مشيرة الى أهمية ان 
تعاجلها الهيئات الثالثية الستيعاب 

الكويتيني في هذا القطاع.
وذكرت انه���ا تعرفت ايضا الى 
أكبر التحديات التي تواجه أعضاء 
احتاد النقابات العمالية في الكويت 
وأهمها سياسة اخلصخصة اجلارية، 
مضيفة ان هذه السياس���ة »تشكل 
مصدر قلق لهم ويجدون ان هناك 
قطاعات يجب أال يتم خصخصتها 
اضاف���ة الى اصالح س���وق العمل 
والتدريب املهني للكوادر الوطنية«. 
وبينت هن���ري ان الكويت تواجه 
التحدي األكبر مع العمالة الوافدة، 
السيما املنزلية ألن مشكالتهم حتتل 
صفحات اجلرائ���د واإلعالم ونحن 
كمنظمة عمل دولية نود املساعدة 

في مواجهة هذا التحدي.

بهذا الش���أن، ألن مش���كلة االجتار 
بالبشر ليست محلية فقط، بل هي 
مش���كلة عاملية ونعم���ل على بناء 
مؤسس���ة عاملية ملواجهة االجتار 
بالبش���ر، ونحن بحاجة الى حلول 

عاملية لهذه املشاكل العاملية.
وأضاف���ت كليوبات���را: علمت 
ان لدى الكويت مش���روعا لقانون 
العمال���ة املنزلية وهنا أقول مثلما 
تساهم العمالة الوافدة في التنمية 
املنزلية  العمالة  ف���إن  االقتصادية 
تساهم في اعمال املنازل وتنظيمها 
املنزلية ايضا،  العمالة  ومش���كلة 
مشكلة عاملية ليست محلية فأوروبا 

وأميركا تواجها نفس املشكلة.
الكويت دولة عمالقة  وأضافت 
وأمتنى ان تبقى هي القدوة ويلحق 
بها اجلميع فإجن���از قانون خاص 
بالعمال���ة املنزلية يعد عمال جبارا 
واس���تكمال قان���ون العمل اجلديد 

بشرى شعبان
أكدت مديرة قسم معايير العمل 
الدولي���ة في منظمة العمل الدولية 
في جنيڤ كليوباترا دومبيا هنري 
انها ملس���ت خالل زيارتها للكويت 
التي استمرت أسبوعا والتقت فيها 
الكثير من الفعاليات الكويتية اصرار 
الكويت على االلتزام بقضايا حقوق 
اإلنسان ومعاجلة كل القضايا املتعلقة 
بها. وقال���ت خالل مؤمتر صحافي 
عقدته في نهاية الدورة التدريبية 
التي نظمتها وزارة الشؤون حول 
إعداد الردود على التقارير اخلاصة 
الكويت  ان  الدولي���ة:  باالتفاقيات 
بإقرار قانون عم���ل جديد للقطاع 
األهلي أحرزت تقدما ملموسا وان 
املنظمة ستعمل الى جانب الكويت 
للتطوير مبوجب االتفاقيات الدولية. 
كما أشارت الى انهم سيعملون الى 
جانب الكويت لتوفير املعلومات حول 
تدابير التوعية بقانون العمل اجلديد 
وتطبيقه، موضحة ان كلها أمل في ان 
هذا القانون سيعالج الثغرات التي 
كانت موجودة ويساعد في القضاء 
على مشكالت نظام الكفيل. وأضافت 
كليوباترا ان االسبوع الذي قضته 
في الكويت كان حافال حيث التقت 
بعدد كبير من الفعاليات الكويتية 
بدءا من وزارة الشؤون ممثلة بوكيل 
الوزارة محمد الكن���دري الذي أكد 
للمنظمة ان احلكومة لديها اإلرادة 
السياسية لالنخراط في منظمة العمل 
الدولية وتطبيق االتفاقيات واملواثيق 

وبدورن���ا أكدن���ا له���م ان املنظمة 
س���تمد الكويت مبختلف اخلبرات 
التي حتتاجها. كما ملس���ت حرص 
الكويت عل���ى معاجلة كل القضايا 
التي تعيق مس���يرة التنمية. وعن 
ورشة العمل أوضحت كليوباترا انها 
ورشة تدريبية لعدد من الوزارات 
)اخلارجي���ة والش���ؤون والعدل 
والداخلية وغيرها( والهدف منها رفع 
الكفاءة والقدرات في إعداد التقارير. 
وقالت هناك أجندة قوانني جار العمل 
عليها وعلى الكويت اجنازها حيث 
ستساعدها على املدى البعيد على 
مواجهة حتديات العوملة أهمها اعتماد 
تشريع حول االجتار بالبشر وبناء 
شبكة األمان االجتماعي، خاصة ان 
املنظمة صارمة بهذا الشأن واعتماد 
تدابير رادعة بشأن االجتار بالبشر، 
والكويت ال ميكن ان تعمل مبفردها 
بل عليها التنسيق مع الدول األخرى 

»الداخلية« تحظر استقبال أي معامالتفي ختام ورشة عمل حول الردود على التقارير الخاصة باالتفاقيات
جديدة لعراقيين وحملة المادة 24

ملك ليسوتو يصل البالد بعد غٍد

المويزري:  نرفض خصخصة »الكويتية« 
قبل محاسبة المتجاوزين 

أمير زكي ـ محمد الدشيش
كشف مصدر امني مطلع ان تعليمات صدرت الى مراكز اخلدمة 
مؤخرا تتضمن عدم جواز استقبال اي معامالت تخص الوافدين 
العراقيني سواء كانت تلك املعامالت مرتبطة بتجديد او استخراج 
زيارات مبختلف انواعها، مشيرا الى ان هذا االجراء جاء بعد رصد 
تزايد في اعداد جوازات السفر العراقية املزورة واقتصر استقبال 
املعامالت اخلاصة بالعراقيني داخل ادارات الهجرة الى جانب حظر 
استقبال الوكاالت العامة فيما يتعلق مبلكية املركبات على ان يذهب 

اصحاب الوكاالت العامة تلك الى ادارات املرور.
واضاف املصدر ان هذه التعليمات اجلديدة ش���ملت كذلك منع 
استقبال املعامالت اخلاصة بحملة االقامة مادة 24، مشيرا الى ان 
مراكز اخلدمة اصبح مينع عليها اس���تقبال معامالت خاصة بهذه 
الشريحة سواء كانت استخراج ڤيزا لعمالة منزلية وحتديد مدة 
االقامات وعل���ى اصحابها مراجعة ادارات الهجرة. واعرب املصدر 
عن اس���تغرابه من تعطل معظم اجهزة التبصي���م املتواجدة في 
مراكز اخلدمة، مش���يرا الى وجود موظفني مدربني على استخدام 
هذه االجهزة ولكن لم يس���مح سوى ملراكز قليلة جدا بالعمل بها، 
رغم ان س���عر اجلهاز الواحد يقدر ب���آالف الدنانير. وحول ما اذا 
كانت هناك تعليمات جديدة بش���أن صحيفة احلالة اجلنائية قال 
املص���در ان القرار الوزاري لم يتم اجراء تعديل عليه ونطلب من 
وافدين دون غيرهم حس���ب سمة احلضور اال انه قال ان عددا من 
هذه الصحف خصوصا الصادرة من دول آسيوية غالبا ما تكون 

مزورة رغم كونها معتمدة من سفارات الكويت في اخلارج.
واكد املصدر ان س���مات الزيارة جلميع اجلنسيات باستثناء 5 
جنسيات يتم اس���تخراجها خالل ساعات وهناك جنسيات اخرى 

حتتاج الى موافقة امن الدولة.
على صعيد آخر وفيما يتعلق بجواز حتويل الزيارة العائلية 
الى زيارة عمل قال املصدر هذا االمر يتوقف على وزارة الش���ؤون 

واذا وافقت وزارة الشؤون نوافق كوزارة داخلية.

يقوم ملك مملكة ليس���وتو ليتسي الثالث بزيارة للبالد بعد 
غد االثنني تستغرق يومني. وصرحت مصادر بأن ملك ليسوتو 
س���يجري خالل الزيارة مباحثات مع اجلان���ب الكويتي تتناول 
س���بل دعم وتطوير العالقات الثنائية ب���ني البلدين في مختلف 

املجاالت.

البرجس: حريصون على تخفيف معاناة النازحين والمتأثرين من أحداث صعدة 
توجهت 6 شاحنات عبر األراضي السعودية وصوال الى صنعاء باليمن محملة مبواد إغاثية 
مختلفة وم����واد غذائية وأغطية يرافقها عدد من متطوعي جمعية الهالل األحمر. وقال رئيس 
جمعي����ة الهالل األحمر برجس البرجس في تصري����ح ل� »كونا« ان هذه هي الدفعة الثالثة من 
املساعدات اإلنسانية املتنوعة التي تفضل بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لألشقاء 
في اليمن الذين تضرروا من األحداث األخيرة. وأضاف ان املساعدات اإلنسانية من جمعية الهالل 
األحمر ستسلم مباشرة الى الصليب األحمر اليمني الذي سيقوم بتوزيعها مبشاركة متطوعي 
اجلمعية على املتضررين من األحداث الداخلية في اليمن. واعتبر صدور توجيهات من القيادة 
السياس����ية بتسيير هذه الشاحنات الى اليمن انها جتسد حرص الكويت الشديد على تخفيف 
معاناة النازحني واملتأثرين من أحداث صعدة وحتسني ظروفهم اإلنسانية والوقوف بجانبهم 
في محنتهم الراهنة في إطار العالقات األخوية احلميمة التي تربط الكويت مع الشقيقة اليمن. 

وأكد البرجس في هذا الصدد ان القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو األمير لن تدخر 
جهدا في س����بيل تقدمي كل ما من ش����أنه ان يحد من تداعيات األحداث اجلارية في صعدة على 
حياة املواطنني، وذلك انطالقا من متانة العالقات بني البلدين والصالت القوية بني الش����عبني 
الشقيقني. وأشار الى ان جمعية الهالل األحمر ستعمل على ترجمة هذه التوجيهات مبا يسهم 
في حتس����ني حياة النازحني ورعايتهم خالل الفترة املقبلة حتى تنجلي محنتهم، داعيا الدول 
العربية الى املساهمة أيضا بإيصال املساعدات اإلنسانية الى األشقاء في اليمن. ولفت البرجس 
الى ان كارثة النازحني تتطلب مساندة كبيرة من جمعيات الهالل األحمر اخلليجية والعربية، 
مؤكدا أهمية تفاعل وجتاوب املنظمات الدولية مع األشقاء في اليمن، خاصة النازحني من أحداث 
صعدة.  وقال ان اإلغاثة لنازحي صعدة باتت ضرورية وحتمية لوضعهم املأساوي لذا يتطلب 

من اجلميع التكاتف، مشيرا الى ان عددهم يتجاوز 150 ألف نازح.

6 شاحنات محملة بمواد إغاثية غادرت إلى اليمن عبر األراضي السعودية

جانب من املساعدات الكويتية إلى اليمن

مريم بندق
ال����وزراء قرارا  اعتمد مجلس 
بتكليف الوزراء بالرد على األسئلة 
البرملانية املوجهة الى سمو رئيس 
الدولة لش����ؤون  الوزراء ووزير 
مجلس الوزراء في املوضوعات التي 

تدخل في اختصاص كل منهم.

واس����تند القرار الى اعتبار ان 
الوزير هو املسؤول سياسيا عن 
هذه املوضوعات وان عرضت على 
مجلس الوزراء أو صدر فيها قرار 

منه.
واتخ����ذ املجل����س ق����راره في 
االجتماع رقم 5 بتاريخ 24 يناير 

املاضي بناء على توصية اللجنة 
القانونية الوزارية � وبالنظر الى 
كتاب ادارة الفتوى والتش����ريع � 
التي نصت على »كون األس����ئلة 
البرملانية التي توجه الى الوزراء عن 
موضوعات تدخل في اختصاصات 
وزاراتهم وذلك حتى لو كان موضوع 

الس����ؤال قد عرض على املجلس 
وبالتالي يظل املوضوع داخال في 
اختصاص الوزير املعني، كما انه 
يتم اخطار الوزارة املعنية مبا قد 
يتخذه املجلس في هذا الشأن من 
قرارات لتنفيذها باعتبارها الوزارة 

املختصة دستوريا وقانونيا«.

تكليف الوزراء بالرد على األسئلة البرلمانية 
الموجهة لناصر المحمد وفقاً الختصاص كل منهم

باعتبار أن الوزير هو المسؤول سياسياً عن هذه الموضوعات

رئيس األوروغواي الجديد 
يعرب عن أمله في تعزيز 
عالقات بالده مع الكويت

أعرب رئيس جمهورية األوروغواي اجلديد خوسيه 
موخيكا عن أمله في تعزيز العالقات الثنائية بني بالده 

والكويت.
جاء كالم موخيكا خالل لقائه مع سفيرنا لدى األرجنتني 
سعود عبدالعزيز الرومي على هامش احتفال في مدينة 
بونتا دي الستي في االوروغواي بدعوة من غرفة جتارة 
األرجنتني واالوروغواي املشتركة أقيم يوم األربعاء على 
شرف الرئيس املنتخب وأعضاء حكومته اجلديدة حتت 
شعار »التنمية وتخفيض معدل الفقر«. وأشارت سفارتنا 
لدى األرجنتني في بيان الى أن السفير الرومي نقل إلى 
الرئيس موخيكا حتيات وتهاني صاحب السمو األمير 
وولي العهد ومتنياتهما له بالنجاح في مهامه لتحقيق 
مزيد من التقدم واالزدهار لشعب االوروغواي الصديق، 
كما نقل رغبة القيادة الكويتية في توطيد أواصر التعاون 

بني الكويت وجمهورية االوروغواي«.
واضاف أن السفير الرومي »حتدث مع وزير خارجية 
االوروغ����واي اجلديد لويس أملاغرو عن أهمية تطوير 
العالق����ات الديبلوماس����ية وفتح س����فارة جلمهورية 
االوروغواي في الكويت الس����يما بعد أن أبدى أملاغرو 
دهشته لعدم فتح االوروغواي سفارة في الكويت مع 
وجود س����فارتني لها في اململكة العربية الس����عودية 

وقطر«.
وقال البيان ان اجلانبني اتفقا على تنظيم لقاء رسمي 
خالل الشهر األول أو الثاني من تسلم أملاغرو ملهامه في 
االوروغواي ملناقش����ة آلية تطوير التعاون والعالقات 

الديبلوماسية بني بالده والكويت.
وذكر البيان أن الس����فير الرومي تطرق أيضا خالل 
حديثه مع وزير الصناعة والطاقة اجلديد في االوروغواي 
دانيي����ل مارتينيز الى االجنازات الكويتية االقتصادية 

التي حققتها الكويت على جميع األصعدة.
من جهته أش����ار مارتينيز إل����ى اإلمكانات الكبيرة 
للتعاون بني بالده والكويت في مجاالت متعددة نظرا 
لتنوع االقتصاد في البلدين وإمكانية حتقيق التكامل 

بينهما.


