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)كرم دياب(د.عادل الدمخي متوسطا املتحدثني في املؤمتر الصحافي امس

ندوة »حرية اإلعالم في دول الخليج العربي« تنطلق 3 مايو المقبل
رندى مرعي

أعلن رئيس اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان د.عادل 
الدمخي عن انعقاد ندوة إقليمية بعنوان »حرية اإلعالم في دول اخلليج العربي 
من أجل إعالم مستقل ومتعدد«، وذلك بالتعاون مع قسم احلريات العامة وحقوق 
اإلنسان بشبكة اجلزيرة ومنظمة األمم املتحدة للعلم والتربية والثقافة )اليونسكو( 

في 3 و4 مايو املقبل تزامنا مع مرور ذكرى اليوم العاملي حلرية الصحافة.
وتستضيف الندوة نخبة من املختصني والناشطني في مجالي اإلعالم وحقوق 
اإلنس����ان وذلك لتعزيز حرية اإلعالم كونها األساس في بناء التقدم احلضاري 

واإلنساني.
وخ����الل مؤمتر صحافي لإلعالن عن الندوة مبش����اركة نائب رئيس حترير 
شبكة اجلزيرة أمين جاب اهلل وممثل شركة اخلطوط اجلوية الكويتية يوسف 
العبدالكرمي حتدث الدمخي عن اهداف الندوة وهي تبادل الرأي واخلبرات حول 
واقع ومستقبل التعددية اإلعالمية ومدى إسهامه في تعزيز الدميوقراطية وحقوق 
اإلنس����ان وحرياته العامة وحمايتها بني اجلمهور، وتشجيع املشاركة الواسعة 
في العملية االعالمية ألجل ترسيخ احلوار والتفاهم بني الثقافات واحترام الرأي 
والرأي اآلخر وبيان شمولية الشريعة حلقوق اإلنسان وحمايتها لها، وحتقيق 
أفضل املمارس����ات من اجل انظمة مواتية حلرية اإلعالم وتعدد وتنوع وسائل 
التعبير عنها، واملساهمة في بناء القدرات املهنية للمؤسسات اإلعالمية التي تعزز 
حرية اإلعالم والتعدد والتنوع، مع تشجيع التداول احلر للمعلومات وابراز قيم 

ومبادئ حقوق اإلنسان الراسخة في تراث شعوب املنطقة.
وس����يتناول املشاركون في الندوة حرية االعالم في دول اخلليج العربي من 
خالل التطرق لعدة محاور وهي حرية االعالم في منظور حقوق االنسان وقضايا 
حقوق االنسان واحلريات في وسائل االعالم العربية، والواقع والطموح، واثر 
النظم السياسية العربية على مضمون احلالة االعالمية ومدى ممارسة وسائل 

االعالم العربية هامش احلريات املنصوص عليها في الدساتير وكيفية تأسيس 
معايير عاملية ضامنة حلماية الصحافيني ومقومات حتقيق الشراكة االستراتيجية 

بني وسائل االعالم واملنظمات واملراكز احلقوقية.
وقال الدمخي ان الندوة س����تحاول االجابة عن اس����ئلة في غاية األهمية في 
دول املنطقة وهي: الى اي مدى عززت وس����ائل االعالم املعرفة بشمولية رسالة 
االسالم في مجال حقوق االنسان واحلريات العامة؟ وما اهم العناصر املطلوبة 
لتحويل اخلطاب االعالم����ي عن احلريات العامة وحقوق االنس����ان من خطاب 
نظري الى خطاب عملي؟ وملاذا ال تس����لط وس����ائل االعالم العربي الضوء على 
أحداث وقضايا حقوق االنسان باعتبارها مادة بناء وتربية للمشاهدين وليس 
باعتبارها حدثا اعالميا عاديا؟ وعلى من تقع مس����ؤولية تطبيق حرية االعالم؟ 
وكيف نحقق افضل ممارسة حلرية االعالم املنصوص عليها في مواثيق حقوق 

االنسان على الصعيد الوطني؟
وأكد الدمخي ان جمعية مقومات حقوق االنسان حرصت في مسيرتها على 
عقد املؤمترات والندوات احلقوقية وذلك لنشر الوعي حول حقوق االنسان التي 
كفلتها الشريعة واملواثيق الدولية مبينا ان هذه الندوة تسير وفق استراتيجية 
اجلمعية إلقامة شراكات مؤسسية مع اجلهات املختصة واملهتمة بحقوق االنسان 
الفتا الى ان هناك قدرا كافيا بني حقوق االنسان من منظور االسالم الذي اعتبرها 

من الضروريات اخلمس وبني حقوق االنسان من منظور االعالن العاملي.
بدوره، اكد امين جاب اهلل ان هذه الندوة تكتسب اهمية قصوى كونها تنعقد 

مع مرور الذكرى السنوية لليوم العاملي حلرية الصحافة.
وقال ان الشراكة بني اجلزيرة واليونس����كو واجلمعية الكويتية للمقومات 
االساسية حلقوق االنسان تهدف الى املساهمة في تعزيز وحماية حرية االعالم 
باعتبارها االساس في بناء مجتمع دميوقراطي تترسخ فيه قيم العدالة والتنمية 

واملساواة.

تنظمها الجمعية الكويتية لمقومات حقوق اإلنسان بالتعاون مع قسم الحريات العامة بشبكة الجزيرة تزامنًا مع يوم حرية الصحافة العالمي

الدمخي: نستهدف تشجيع المشاركة الواس�عة في العملية اإلعالمية ألجل احترام الرأي والرأي اآلخر وبيان شمولية الشريعة لحقوق اإلنسان وحمايتها له

نقابة »اإلطفاء« تطالب بزيادة عدد أجهزة التنفس وتثبيت كشافات اإلضاءة على الخوذة 
صرح رئيس مجل����س ادارة نقابة العاملني ب����االدارة العامة 
لالطفاء أحمد العجمي بعد مقابلته مع اللواء جاس����م املنصوري 
مدير عام االدارة العامة لالطف����اء بأنه طالب بزيادة عدد اجهزة 
التنف����س مبراكز االطفاء، وكذلك وجود جه����از لتعبئتها في كل 
املراكز على مستوى الدولة وذلك حتى ال يخاطر ابناؤنا واخواننا 
رجال االطفاء بالدخول الى مواجهة احلرائق واملجهول في بعض 
االماكن املغلقة من دون اجهزة التنفس بس����بب عدم توافرها أو 
ق����د تكون غير ممتلئة بالقدر الكافي مما يعرض حياتهم للخطر 
بس����بب االختناقات الناجتة عن الدخان وانبعاث الغ��ازات ف��ي 
بعض احلاالت وتواجده����م لفترات طويلة في مثل هذه االجواء 

اخلانقة مما يس����توجب ان تكون تلك االجهزة متوافرة دائما من 
حيث العدد والكفاءة.

كما طال��ب العجم��ي ب��أن تثبت كش����افات االضاءة اخلاصة 
برجال االطف��اء عل��ى الهلمنت )اخلوذة( مما يسهل حركة رجال 
االطف�اء اثناء مكافح��ة احلرائ������ق ب��دال من أن يحمل االطفائي 
الكشاف بإحدى يديه مما يتسبب في اعاقة حركته وبالتالي تقل 
كفاءة رجل االطفاء في املهمة املوكلة اليه بانش����غال احدى يديه 

لغرض ما.
واكد العجمي ضرورة وجود جهاز السلكي مع كل رجل اطفاء 
اثناء مكافحة احلرائق حتى ال يتعرضوا للحصار بسبب النيران 

الكثيفة، وكذلك للتنسيق فيما بني رجل االطفاء وفرقته مما يسهل 
مهمته����م ومينع بعض حاالت احلصار الت����ي يتعرض لها رجل 

االطفاء في كثير من االحيان.
وأفاد العجمي بأن هذه املطالب العادلة »أقل ما نقدمه لرجال 
يضحون بحياتهم كل يوم من اجل حماية االرواح واملمتلك��ات، 
وبالتالي البد ان تقابل تضحياتهم بتوفير أقصى درجات األم��ن 
والسالمة م��ن خالل توفير وسائل احلماية لهم، حيث انه��م دائما 

على استعداد للتضحية بأرواحهم من اجل وطنهم الغالي«.
وفي النهاية قال العجمي انه وجد تفهما كامال واستجابة فورية 
من جانب اللواء املنصوري يشكر عليه ملطالب النقابة العادلة.

»السكنية«: توزيع بطاقات االحتياط
»C« لقسائم مدينة صباح األحمد قطاع 

قامت املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية صباح 
امس االثنني بتوزيع بطاقات االحتياط لدخول القرعة 
 »C« للقسائم احلكومية في مدينة صباح األحمد قطاع

والتي تشتمل على 231 قسيمة مبساحة 600م2.
هذا وتؤكد املؤسس���ة ان صباح غد االربعاء 28 
اجلاري في متام الس���اعة التاسعة صباحا سيكون 
موعدا إلجراء القرعة على هذه القس���ائم في مسرح 

املؤسسة بجنوب السرة.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

لالإيج�ار �سق�ة يف الع�دان
غ�رف�ة + �س�ال��ة + حم��ام + مط�ب�خ

مع الكهرباء واملاء واملوقف = الإيجار 150 دينار

99309569 اأبو حممدتلفون:


