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طالل املطيري

محمد الرشيدي

سمو نائب االمير مستقبال الشيخ علي اخلليفة

سمو نائب االمير خالل لقائه السفير الشيخ حمد جابر العلي سمو نائب االمير خالل لقائه السفير الشيخ عزام الصباح

سمو نائب االمير مستقبال الشيخ سعود الناصر سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

أكد أن لجنة مهندسي النفط ماضية في جهودها مع إدارة المؤسسة الجديدة

الكويت تطالب مجلس حقوق اإلنسان باتخاذ 
التدابير الالزمة لحماية الشعب الفلسطيني

الرشيدي: حقوق المهندسين خط أحمر 
وال يحق ألحد التالعب فيها أو المساس بها

االحتياجات األساسية«.
وأكد املستشار املطيري أن 
التقرير »كشف عن مستوى غير 
مقبول من الوحشية ومثل هذا 
الس���لوك الذي ال ميكن تبريره 
أو التغاضي عنه ألسباب أمنية 

أو أي أسباب أخرى«.
كما شدد على إدانة الكويت 
»قيام السلطات اإلسرائيلية مبنع 
خبراء مجلس حقوق اإلنسان 
من دخول أراضيها والتحقيق 
مع السلطات املسؤولة مباشرة 
عن هذا االعتداء السافر ونطالب 
بتحديد هوية الذين تورطوا في 

العنف ومقاضاتهم«.
وأضاف أن الكويت تعبر عن 
تقديرها للجهود املخلصة التي 
بذلتها جلن���ة تقصي احلقائق 
بإعداد تقرير موضوعي ومهني 
القوات  ومستقل بشأن هجوم 
العسكرية اإلس���رائيلية على 
أواخر  »أس���طول احلرية« في 
مايو املاضي ما أسفر عن مقتل 
عدد من النشطاء املشاركني في 
القافلة التي كانت تقل مساعدات 

إنسانية لقطاع غزة احملاصر.

النقابي او عنده طموح بنقابة 
هندس����ية وال يريد ان يصرح 

بذلك.
ولم يس���تبعد الرشيدي ان 
يقوم من يدعي القيام بدراسات 
حول كادر وحقوق املهندسني ممن 
يوجههم اصحاب القرار في بعض 
ادارات مؤسسة بترولية لتقدمي 
هذه التسريبات التي مت وضعها 
من قبلهم كحل لتسكير موضوع 
كادر املهندسني والتي تنتقص 
حقوق املهندسني مقابل جناح 
هذا املقترح )ما يسمى دراسة( 
س���لفا كدعم معنوي إلجنازات 
انتخابية لهؤالء املسربني لهذه 

االرقام خالل املرحلة املقبلة.
واشار رئيس جلنة مهندسي 
القطاع النفط���ي الى ان جهود 
اللجنة من خالل جمعية املهندسني 
ليس���ت موضع���ا للمهات���رات 
والتراشقات االنتخابي، والنتائج 
هي التي تثبت هذا او ذاك مشيرا 
الى ان جه���ود اللجنة انطلقت 
منذ 4 مايو املاضي بورشة عمل 
حضرها اكثر من 500 مهندس 
من العاملني في القطاع النفطي 
واتفقوا على ان حقوق املهندسني 
ليست للمساومة او النقصان، 
مشددا على ان اجلهود مستمرة 
م���ع إدارة املؤسس���ة اجلديدة 
البترول  العامل���ني في  واحتاد 
والكيماويات إلقرار كادر مهندسي 
القطاع النفط���ي، وأنه لن يتم 
الرد على من يعملون في الظالم 
ويحاولون النيل من مسيرة قافلة 
املهندس���ني املتطورة واملؤمنة 
بالتنمية الشاملة ومنها التنمية 

البشرية من خالل الكوادر.

قافلة أس���طول احلرية كانوا 
يؤدون مهمة إنسانية لتقدمي 
املساعدات للشعب الفلسطيني 
احملاصر في غزة الذي يعيش 
حتت وطأة ظروف غير إنسانية 
وهذا ما أكد عليه التقرير املذكور 
على الرغم من تبرير السلطات 
اإلسرائيلية بأن هذا احلصار 
يأتي لدواع أمنية لكن لألسف 
يذهب ضحية هذا السلوك غير 
اإلنس���اني العديد من األطفال 
والنساء وكبار السن لعدم توافر 

يلفت النظر لنفسه بالهجوم على 
اجلمعية وما تقوم به من جهود 
العاملني في  تنسقها مع احتاد 
البترول والبتروكيماويات والتي 
تتم وفق القنوات الرسمية والتي 
من املؤكد ان تؤتي ثمارها ان شاء 

اهلل في القريب العاجل.
واضاف الرش����يدي: انه ال 
يحق ألحد وباسم دراسات يدعي 
كمالها وقيامه بها التنازل عن 
حقوق املهندس����ني إال اذا كان 
ذلك من ماله اخلاص، فحقوق 
املهندسني في النفط حق متكامل 
واسس وقواعد احلصول عليه 
لها قنواتها التي نعمل من خاللها 
حتت الشمس وليس في اخلفاء 
ودون التصريح باسم من يقوم 
بذلك في الغرف املظلمة، مشيرا 
الى ان بعض من يشارك ويقوم 
بحمالت جلمع التواقيع ويحمل 
صفات نقابية اعتبارية ميكنه 
من خاللها العمل حتت الضوء 
وال يحتاج حلملة تواقيع اال اذا 
كان يعاني من خلل في كيانه 

جنيڤ � كونا: طالبت الكويت 
أمس مجلس حقوق اإلنس���ان 
بض���رورة اتخ���اذ كل التدابير 
الالزمة لصون وحماية حقوق 
اإلنسان التي تنتهك في األراضي 
الفلسطينية من جانب السلطات 
اإلس���رائيلية الت���ي ال تلت���زم 
بالقرارات الدولية ذات الصلة.

ووصفت الكويت في كلمتها 
أمام مجلس حقوق اإلنسان في 
جلسة ملناقش���ة األوضاع في 
األراضي الفلسطينية ممارسات 
السلطات اإلسرائيلية بأنها تشكل 
انتهاكا جسيما للقانون الدولي 

اإلنساني.
وق���ال املستش���ار بالبعثة 
الدائمة ل���دى األمم املتحدة في 
جنيڤ طالل املطيري »ان تقرير 
جلن���ة تقص���ي احلقائق حول 
االعتداء اإلسرائيلي على قافلة 
احلرية املتجهة الى قطاع غزة 
و يعتبر وثيق���ة جديدة مهمة 
تؤكد لنا انتهاك إسرائيل املستمر 

للقانون الدولي اإلنساني«.
وأوضح »نبني لكم مجددا 
أن األفراد الذين قاموا بتنظيم 

أكدت جلنة مهندسي القطاع 
النفطي بجمعية املهندسني ان 
حقوق اعضائها ليست موضعا 
للمساومة وانها خط احمر لن 
تس���مح ألحد بالتالعب فيه او 
مساسه موضحة ان محاوالت 
البعض تهميش دور اجلمعية 
في الذود عن اعضائها العاملني 
في القط���اع النفطي وتقدميهم 
ملقترحات تنتقص هذه احلقوق 
مدعني انه لن ميكن حتقيق هذه 
املطالب التي تقدمت بها اجلمعية 
للرئيس التنفيذي اجلديد والذي 
كان متجاوب���ا مع اجلمعية الى 
ابعد احلدود ونحن باجلمعية 
متفائل���ون بوجوده على رأس 

مؤسسة البترول.
وقال رئيس اللجنة م.محمد 
الرشيدي: انه وكما تعودنا كل 
عام م���ن بعض الذين يتخفون 
حتت مسميات تطوعية وهم اصال 
يتطلعون الى مكاسب انتخابية 
يقومون بشن الهجوم على جهود 
اجلمعية وخاصة جلنة مهندسي 
القطاع النفط���ي والتي اثبتت 
االيام ومنذ العام 2007 انها تسير 
وفق عمل مدروس لطاملا اعلنته 
على املأل في ح���ني ان البعض 
يتخفى حتت مسميات يبتدعها 
لنفسه رغم ان من هو منهم في 
موضع نقابي ميكنه من خالله 
ان يظهر هذا العمل، إال أنه وبعد 
تقدمي ثالثة اعضاء من مجلس 
ادارته الستقاالتهم واستعدادا 
النتخاب���ات نقابته بعد اقل من 
شهرين نراه متعطشا ألي مكسب 
ولو كان على حساب مصلحة 
فئة املهندسني وشق الصف لكي 

وزيرة القوى العاملة المصرية: إلغاء نظام الكفيل 
يحسن العالقة بين أصحاب العمل والعمالة

البدر يزور البوسنة
لتقييم عدد من المشروعات

القاهرة � أ.ش.أ: أش���ادت وزيرة القوى 
العامل�����ة واله��جرة عائ���ش���ة عبدالهادي 
باملب���ادرة الت���ي اتخذتها الكويت بش���أن 
االستعداد إللغاء العمل بنظام الكفيل أوائل 

فبراير املقبل.
وقالت الوزيرة في تصريح صحافي امس 
إن القرار من ش���أنه املس���اهمة في حتسني 
واستقرار عالقات العمل بني العمالة الوافدة 
وأصحاب األعمال الكويتيني لكونه ييس���ر 
عملية انتق���ال العامل من صاحب عمل إلى 
آخر ومبا يصب ف���ي مصلحة طرفي عالقة 

العمل.

وأضاف���ت أن أوض���اع العمالة املصرية 
في الكويت مس������تقرة إل��ى حد كبير وان 
الطل���ب علي��ها مازال مس���تمرا وأن هناك 
تعاونا واستج��ابة كب��يرة من جانب اجلهات 
الكويتية املعنية بشأن أي موضوعات يتقدم 
بها مكتب التمثي���ل العمالي التابع للوزارة 

هناك.
ونوه���ت وزارة القوى العاملة والهجرة 
باملبادرة واإلجراءات املماثلة التي سبق وان 
اتخذته���ا وزارة العمل مبملكة البحرين في 
اجتاه إلغاء نظام الكفيل الذي وصفته بأنه 

إلى زوال.

سراييڤو � كونا: يقوم املدير العام 
للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عبدالوهاب البدر بزيارة عمل 
الى البوس����نة والهرس����ك تستغرق 
يومني يجري خالله����ا محادثات مع 
كبار املسؤولني البوسنيني حول تقييم 
عدد من املش����روعات التي رشحتها 
حكومة البوسنة بهدف تنشيط حركة 
االقتصاد في البالد. وقال املستشار 
االقتصادي للرئاسة البوسنية عدنان 
كابو ل����� »كونا« امس ان املدير العام 
للصندوق سيلتقي خالل زيارته مع 
البوسنية  الرئاس����ة  رئيس مجلس 

الذي سيطلعه  حارث سياليجيتش 
على خطط الصندوق املستقبلية في 
البوس����نة. وأضاف أن اخلطط التي 
يقترح أن ميولها الصندوق الكويتي 
تش����مل اس����تكمال بناء طريق دولي 
سريع عبر البوسنة وتقدمي قروض 
ميسرة للشركات اإلنتاجية البوسنية 
املتجه����ة للتصدير. وأعرب كابو عن 
تقدير البوس����نة والهرسك حلكومة 
الكويت التي تق����وم عبر الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
ومنذ عشرة أعوام بتمويل مشاريع 

بنية حتتية متنوعة في البالد.

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه وزير اخلارجية البريطاني وليم هيغ

أكد أنه ال شريك للجانب العربي في عملية السالم

محمد الصباح: على الحكومة العراقية الجديدة أن تؤكد 
فعاًل وليس قواًل فقط التزامها بتنفيذ القرارات الدولية

تلك السياس����ة يرم����ي باألجيال 
اإلسرائيلية املقبلة الى »مستقبل 
مظلم وغير معروف« ويتناقض 
مع ما يطالب العالم إس����رائيل به 
من الدخول في مفاوضات س����الم 

بصدق وحسن نية.
وقال »نحن نعتبر أنه ال يوجد 
شريك للجانب العربي في عملية 
السالم وهو أمر أطلعنا عليه بشكل 
مفصل رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس هنا السبت املاضي 
خالل االجتماع الس����نوي لوزراء 
اخلارجية العرب ونحن نؤيد املوقف 
الرافض ألي استئناف للمفاوضات 
في ظل استئناف بناء املستوطنات 
واغتصاب األراضي وتهويد القدس 

العربية املسلمة«.
وحول املؤمتر الدولي للمانحني 
في شرق السودان الذي ستستضيفه 
الكويت في ديس����مبر املقبل ذكر 
الشيخ د.محمد الصباح ان اهتمام 
العالم بأس����ره يتج����ه حاليا الى 
جنوب السودان ملتابعة االستفتاء 
الذي س����ينظم مطلع العام املقبل 
لتقرير بقاء اجلنوب ضمن الدولة 

السودانية أو انفصاله عنها.
الش����يخ د.محمد  واس����تبعد 
الصباح دعوة الرئيس السوداني 
عمر البشير حلضور ذلك املؤمتر 
قائال ان »املؤمتر اقتصادي ويهتم 

مبوضوع التنمية واالستثمار«.

نيوي����ورك � كونا: غادر نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
مدينة نيويورك األميركية في وقت 
متأخر أمس األول بعد مش����اركة 
ناجح����ة لوفد الكويت الرس����مي 
املش����ارك في اجتماعات اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة.
ووقع الشيخ د.محمد الصباح 
على هامش الزيارة اتفاقيتني مع 
وزي����ري خارجية مالطا وقبرص 
الديبلوماس����يني وحاملي  العفاء 
ج����وازات الس����فر الرس����مية من 

تأشيرات الدخول.
كما ت����رأس الش����يخ د.محمد 
الصباح اجتماعات مجلس التعاون 
اخلليجي مع اليمن والصني وروسيا 
واالحت����اد األوروبي ورابطة دول 
جنوب ش����رق آس����يا )آس����يان( 
ومجموعة ريو الى جانب مشاركته 
في اجتماع املجموعة العربية مع 
دول أميركا اجلنوبية واالجتماع 
اليمن ومثله  الوزاري ألصدق����اء 

لباكستان.
وكان نائ����ب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح قد بحث مع نظيره 
العالقات  البريطاني ولي����م هيغ 
الثنائية وسبل تعزيزها في املجاالت 
السياسية واالقتصادية اضافة الى 
عدد من امللفات الدولية على رأسها 

وفيما يتعلق باملرحلة املقبلة 
ودور مجل����س األمن ف����ي النظر 
العراق  الت����زام  ومراجعة م����دى 
بهذه القرارات ذكر الشيخ د.محمد 
أنه يجب على احلكومة  الصباح 
العراقية اجلديدة أن تؤكد »فعال 
وليس قوال فقط وعلى أرض الواقع 
احترامها للقرارات الدولية والتزامها 

بتنفيذها«.
وع����ن أم����ن منطق����ة اخلليج 
واملوق����ف الدول����ي ازاء البرنامج 
النووي االيران����ي قال »لقد أكدنا 
مرة أخ����رى أهمية حتقيق توافق 
دولي بهذا الشأن من خالل القنوات 
الس����لمية والتوصل الى تسوية 
تنسجم مع متطلبات قرارات مجلس 
األمن وكذلك مع متطلبات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وتوجد بادرة 
أمل في الوصول الى ذلك من خالل 
احملادثات التي نرجو أن جتري بني 
ايران واملجموع����ة الدولية خالل 

أكتوبر املقبل«.
وفيما يتعلق بقضية السالم في 
الشرق األوسط ذكر الشيخ د.محمد 
الصباح أن احلكومة االسرائيلية 
تعطي لقراراتها التكتيكية أولوية 
أعلى بكثير مما توليه للمتطلبات 
االستراتيجية لتحقيق السالم في 

املنطقة.
وأكد أن متادي رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في 

للحكومة اجلديدة رسالة تطمئن 
التزامه����ا بتنفيذ قرارات  وتؤكد 
الش����رعية الدولية، مضيفا »اننا 
ننظر الى بعض البيانات واملواقف 
التي تصدر من جهات مختلفة داخل 
العراق بش����يء م����ن القلق عندما 
يتعلق األمر مبدى التزام العراق 
بتنفيذ القرارات الدولية ولكن ما 
يهمنا في النهاية هو قرار احلكومة 

العراقية الرسمي«.

امللف العراقي الذي تطابقت حوله 
وجهات نظر الطرفني.

وأكد الشيخ د.محمد الصباح في 
تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع 
الذي مت على هامش أعمال الدورة 
ال� 65 للجمعية العامة لألمم املتحدة 
»وجود تطابق في وجهات النظر 
على أن العراق يحتاج الى أن يشكل 

حكومة في أسرع وقت«.
وق����ال ان����ه يج����ب أن تكون 

استقبل سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس الشيخ علي اخلليفة العذبي.

كما استقبل سموه الشيخ سعود الناصر 
الصباح.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس رئيس جهاز االمن الوطني الش����يخ 

محمد اخلالد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية 

الشقيقة الشيخ حمد جابر العلي.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس سفيرنا لدى مملكة البحرين الشقيقة 

الشيخ عزام الصباح.
واستقبل س����موه بقصر السيف امس 

الفريق اول متقاعد ناصر العثمان.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس كال من عبدالعزيز القطامي وعبداهلل 

القطامي ومحمد اجلاسم الغامن.
كما استقبل س����مو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد بقصر السيف 

صباح امس سالم احلماد.

سموه التقى علي الخليفة وسعود الناصر والعثمان والقطامي والحماد والغانم

نائب األمير استقبل الخالد
وسفيرينا في السعودية والبحرين

خالد اجلار اهلل

لتعزيز العالقات الثنائية والتشاور مع قادتها

الجار اهلل: سمو األمير يزور المغرب والجزائر وتونس أكتوبر المقبل
بشرى الزين

قال وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ان صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد س����يقوم بجولة ال����ى دول املغرب 

العربي: املغرب واجلزائر وتونس.
واض����اف اجل����ار اهلل ف����ي تصري����ح 
للصحافيني خالل حضوره حفل است���قبال 
اق���امه الس���فير الل���يبي مب���ناس���بة عيد 

ثورة الف���احت من سب��تمبر: ان ص���احب 
السمو س����يقوم بزي���ارات رس���مية الى 
ال���دول الثالث بع���د حضوره القمة العربية 

االست���ثنائية في مدينة سرت الليبية.
واش����ار الى ان زيارة سموه تهدف الى 
التباحث والتشاور والتنسيق مع قادة هذه 
الدول ملا فيه مصلحة االمة العربية والعمل 
العربي املش����ترك والرقي به الى مستوى 

الطموح البناء االمة العربية، وكذلك تعزيز 
العالقات الثنائية. وذكر ان احت��ضان لي��بيا 
للقمة العرب���ية الت����ي يتطلع اليها ابناء 
الوط���ن العربي واالش���قاء واالصدقاء في 
الق���ارة االفريقية سيس�������اهم في تعزيز 
العمل العربي � االفريقي وتنس��يق املواقف 
ومتكني الدول العربية من البناء والتنمية 

في هذه القارة العزيزة علينا.


