
محلياتالثالثاء 28 سبتمبر 2010 10

أسامة أبوالسعود
اعتبر القنصل العام املصري في 
الكويت السفير صالح الوسيمي قرار 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي بإلغاء نظام الكفيل 
املعمول منذ عام 1964 واستبداله 
العمالة  بهيئة حكومية الستقدام 
أنه »خطوة مهمة وإيفاء بالوعود 
التي قطعها األخوة املسؤولون في 

الكويت بإلغاء نظام الكفيل«.
وأشار الوسيمي في تصريحات 
خاصة لـ »األنباء« الى ان العمالة 
الوافــــدة ومنهــــا العمالة املصرية 
ستتأثر ايجابا بإلغاء نظام الكفيل، 

موضحا ان إنشــــاء هيئة الســــتقدام العمالة الوافدة أمر جيد لألوضاع 
االقتصاديــــة والعمل في الكويت، مضيفــــا ان هناك ما يقارب 450 ألف 
مصري في الكويت سيستفيد غالبيتهم ممن يعملون في القطاع اخلاص 
من هذا القرار وإنشاء الهيئة التي ستشمل جميع الوافدين على كفالتها، 
مشــــيرا الى ان األخوة الكويتيني يسعون ويخططون إلنهاء أي مشاكل 
للعمالــــة الوافدة ومن ذلك إقرار قانون العمل اجلديد في القطاع األهلي 

الذي مينح العمالة الوافدة في القطاع اخلاص كافة احلقوق.
وعن تأثر العمالة الوافدة بســــبب إلغاء نظام الكفيل وإنشاء هيئة 
استقدام العمالة اجلديدة التي لن يكون اختيار العمالة  فيها على أساس 
اجلنسية، ولكن اعتمادا على الكفاءة والشهادات العلمية املختلفة، قال 
الســــفير الوســــيمي »العمالة املصرية موجودة في الكويت منذ القدم 
وأثبتت وجودهــــا وعليها طلب كبير من الشــــركات الكويتية، وليس 
هناك خوف من تأثرها ســــلبا بإنشاء الهيئة اجلديدة، فمسألة املنافسة 
واردة في جميع األحوال وهــــذا يثبت ان العمالة املصرية لها األولوية 
في تخصصات كثيــــرة«. وتابع قائال »هناك طلب قــــوي على العمالة 
املصريــــة في كل الــــدول العربية واخلليج وبخاصــــة الكويت«. ونفى 
السفير الوسيمي وجود أي مشــــاكل مؤرقة في اآلونة األخيرة خاصة 
بعد تطبيق نظام امليكنة وربط اجلهات احلكومية املختلفة في الكويت 
بنظام الكتروني موحد مضيفا »كلها أمور عادية ومبجرد اخطار وزارة 
الشــــؤون االجتماعية والعمل بها حتل فورا، ولم نصادف خالل األشهر 
األخيرة امورا مستعصية، واملكتب العمالي يبذل قصارى جهده إلنهاء 

مشاكل العمالة أوال بأول«.
وأضاف قائال »لدينا أرشــــيف كامل بكل مشاكل العمالة املصرية في 

الكويت وال توجد مشاكل مزمنة وكلها أمور بسيطة وعادية«.

)قاسم باشا(الناشطة األميركية راندا كوزيز خالل اللقاء

جانب من اجتماع اللجنة

سعد الناهض خالل لقائه وفد الشركة

 لجنة شؤون الشرطة ترفض التجريح واالستهداف 
الشخصي والتشكيك في كفاءة قيادات »الداخلية«

ناقشت اللجنة العامة لشؤون الشرطة ما 
تتعرض له الوزارة وقيـــاداتها االمنية منذ فترة 
من هجوم شــــخصي وتشـــكيك في كفـــاءتها 
وطعن في نزاهـتها ومـــس بكرامتها من قبل 
البعض ســـواء كان ذلك من خالل التصريــحات 
او املقــــاالت او املقـــابالت الغــراض ومصالح 
خاصة لم تعد خــافية على احد، حيث بدا وكأن 
املقصود من ذلك كله هو اســـتهداف القيادات 
االمنية التي تؤدي واجبها في تطـــبيق القانون 
وفقا ملا يقتضيه الضميــــر والواجب الوطني 
اســــتهداء بتوصيات صاحب السمو االمير في 
تطـــبيق القانون على الكبير قبل الصـــغير، 
وفي هذا الصدد اكــــدت القــيادات االمنية انها 
تتقبل النقــد البناء بصدر رحب ولكنها ترفض 
التجريح واالستـــهداف الشخصي، واكدت في 
ذات الوقــــت ان ذلك االســــتهداف لن يفت في 
عضدها وانها ستؤدي واجبها الوطني واالمني 
دون االلتفات ملن يحاول عرقلة عمــلها مبثل 
تلك االساليب و مبثل تلك التصريحات واملقاالت 
واوصت اللجنة العامة لشؤون الشرطة باتخاذ 
جميع االجراءات القانونية للحفاظ على كرامة 
قياداتها ضد اي افتراءات تهدف الى النيل من 

سمعتها واحلط من كرامتها.

شركة الغانم سّلمت »الهالل األحمر«
تبرعات لمنكوبي باكستان

مدير  »الموانئ« بحث مع وفد
من »روتردام« التعاون المشترك

والشعيبة والدوحة( كما قدم 
شــــرحا مفصال عن مشروع 
مينــــاء بوبيان الجديد والذي 
قامت المؤسسة بالتنسيق مع 
وزارة األشغال خالل مرحلة 

تصميمه.
وتعد هــــذه الزيارة مقدمة 
لسلســــلة من اللقــــاءات يتم 
التنســــيق لها خــــالل الفترة 
المقبلة، حيث بحث الطرفان 
اجراء عمليــــة »توأمة« بين 
الكويــــت ومينــــاء  موانــــئ 
»روتــــردام« الــــذي يعد اكبر 
موانئ أوروبا ويحتوي على 
أكبر محطة حاويات في القارة 

األوروبية.
حول الموانــــئ الحالية التي 
تديرها المؤسســــة )الشويخ 

استقبل مدير عام مؤسسة 
الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد  
الموانئ العربية د.صباح جابر 
العلي وفدا من ميناء روتردام 
الهولندي وبرفقتهم مدير عام 
الكويتية للبترول  الشــــركة 
للميناء األوروبــــي »مصفاة 
Q8« يان ماكونيل ونائبه وائل 
سالمين، حيث تباحث الطرفان 
مستجدات حركة النقل البحري 
في المنطقة، فضال عن اطالع 
الوفد على التجربة الكويتية 
المؤسسة  إدارة  الناجحة في 
وخططهــــا االســــتراتيجية. 
وتلقــــى الوفد شــــرحا وافرا 
من قبل د.صباح جابر العلي 

تسلمت جمعية الهالل األحمر تبرعا من العاملني 
في شركة يوسف أحمد الغامن ملصلحة املنكوبني 
في باكستان جراء السيول املدمرة التي اجتاحتهم 
وخلفت وراءها خســـائر بشـــرية ومادية كبيرة 

وشردت أكثر من 20 مليون شخص.
وقال بيان من جمعية الهالل األحمر ان املتبرعني 
في شركة الغامن اكدوا أن هذا التبرع مبثابة مساهمة 
انسانية للتخفيف من معاناة املنكوبني في باكستان 

معربني عن ثقتهم بأن التبرع ســـوف يصل الى 
الباكستانيني املتضررين في األماكن املنكوبة عن 
طريق فريق الهالل األحمر الكويتي املتواجد هناك. 
من جانبه أشاد عضو مجلس ادارة الهالل األحمر 
سعد الناهض بهذه اللفتة االنسانية الكبيرة من 
قبل العاملني في شركة يوسف أحمد الغامن متمنيا 
أن حتذو جميع املؤسسات والشركات األخرى حذو 

هذه املساعدة االنسانية.

الشيخ د.صباح جابر العلي

صالح الوسيمي

أكد خالل حفل استقبال أعضاء الفرقاطة الفرنسية Dupleix للكويت أن التعاون الفرنسي ـ الكويتي متميز في المجاالت كافة

السفير الفرنسي: الكويت لها ثقل كبير ومكانة دولية في الشرق األوسط

محمد هالل الخالدي
فــــي إطار التعاون األمني املشــــترك والعالقة املتميــــزة التي تربط 
 Dupleix الكويت مع اجلمهورية الفرنسية، وصلت الفرقاطة الفرنسية
الى الكويت في زيارة تســــتغرق 3 أيام قادمة من أبوظبي ضمن جولة 
بحرية في املنطقة. وفي هذا السياق أكد السفير الفرنسي في الكويت جان 
رينيــــه جيان ان زيارة الفرقاطة Dupleix تأتي في إطار التعاون األمني 
املشترك بني جمهورية فرنسا والكويت، وأضاف أن التعاون الفرنسي 
الكويتي يشمل جميع املجاالت وهو يعبر بوضوح عن العالقة املتميزة 
بني البلدين، وأكمل خالل حضوره حفل اســــتقبال الفرقاطة في ميناء 
الشويخ مســــاء أمس األول بأن الكويت لها ثقل ومكانة دولية متميزة 
في منطقة الشرق األوسط وان العالقة املتينة بني الكويت وفرنسا تعد 
منوذجا للعالقات الدولية بــــني البلدان. ومن جانبه قال قائد الفرقاطة 

الفرنســــية األدميرال برونو نيللي انه ســــعيد بوجوده في الكويت مع 
أعضاء الفرقاطة، وان هذه ليســــت املرة األولى التي يزور فيها الكويت 
واملنطقة، وأكمل بأنه تســــلم مؤخرا قيادة القوة البحرية الفرنسية في 
احمليط الهندي وهو يقوم حاليا بجولة بحرية تشمل عدة دول صديقة 
من بينها الكويت حيث ستمكث الفرقاطة 3 أيام. وحول التعاون األمني 
مع البحرية الكويتية قال األدميرال نيللي ان البحرية الكويتية متتلك 
إمكانات قوية ومتميزة وهناك تعاون قدمي بني البلدين في هذا املجال، 
وأكد أن الفرقاطة Dupleix ستبقى في املنطقة ضمن جهود حفظ السالم 
واألمن مؤكدا ان التعاون األمني بني الكويت وفرنسا ليس جديدا وهو 
تعبير عن العالقة املتينة بني البلدين، وأشاد بجهود الكويت في محاربة 
اإلرهاب مؤكدا على التعاون الفعال بني جميع املؤسسات املعنية باألمن 

مبا فيها القوة البحرية ملكافحة هذه اآلفة.

السفير الفرنسي واألدميرال برونو نيللي خالل اللقاء

)محمد ماهر(الفرقاطة الفرنسية لدى وصولها الى ميناء الشويخ وفي اإلطار الزميل محمد اخلالدي على منت الفرقاطة

كوزيز: تجاوز االختالفات الدينية مع اآلخر 
وتأسيس العالقات على االحترام المتبادل

واملسلمات الذين قد يكونون أفضل منها، معربة 
عن سعادتها لتغيير النظرة للمسلمني في الواليات 
املتحدة والتي أصبحت أكثر إيجابية بالرغم من 
أحداث 11 ســــبتمبر وما حدث مــــن القس تيري 
جونز، الفتة حلفــــل اإلفطار الذي أقامته وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون ألكثر من 
100 شــــخصية إسالمية في أميركا بحضور عدد 
من رجاالت الدولة والســــفراء في شهر رمضان 

املبارك املاضي.
وأشارت إلى أنها ألقت محاضرة عن اإلسالم 
في بلدة صغيرة في الواليات املتحدة تعدادها ال 
يتجاوز الـ 2000 شخص وحتتوي على 20 كنيسة 
رفضت 13 منها زيارتها ولكنها حضرت وحضر 
معها ممثلو 7 كنائس و120 شخصا، معربة عن 
سعادتها لتفاعل احلضور معها نظرا لكونها أول 
مسلم يتعرفون عليها، موضحة أن احد احلضور 
قال لها لقد غيرتي لي العديد من املفاهيم املغلوطة 
عن اإلسالم فلقد كنت أعتقد أن اجلهاد هو حرب 
على املســــيحية ولكن تعلمت أن اإلسالم يدعو 
للمحبة والسالم، مشددة على أنه على كل مسلم 
أن يعمل على تعريف الوجه احلقيقي لإلســــالم 
لألخر وخصوصا أن أميركا تعدادها 300 مليون 

نسمة منهم 7 ماليني مسلم فقط.

أسامة دياب
أكدت الناشطة األميركية راندا كوزيز أنه يجب 
علينا جميعا جتــــاوز االختالفات الدينية بيننا 
وبني اآلخر من خالل عالقات قائمة على االحترام 
املتبادل والتحركات اإليجابية املشتركة التي تخدم 
مجتمعاتنا وتعزز من التعاون بينها، مشددة على 
ضرورة استمرار حوار األديان وتعزيز التعاون 
فيما بينها من أجل صالح البشــــرية ومساعدة 
احملتاجني، الفتة إلى أن املســــلمني في الواليات 
املتحدة األميركية يعملون بجد وإخالص من أجل 
تغيير الصورة الســــلبية عن املسلمني ولنثبت 
للجميع أننا لسنا إرهابيني ولكننا نحب السالم 

ونعلي قيم التعايش السلمي.
جاء ذلــــك في مجمل كلمتها التي ألقتها خالل 
احملاضــــرة التي أقيمت في مركز الوعي لتطوير 
العالقــــات العربية الغربية بعنــــوان »التعددية 
الدينية« بحضور ممثلي السفارة األميركية وعدد 
من أبناء اجلاليات األجنبية والعربية والناشطني 

واملهتمني بالشأن العام.
وأضافت كوزيز أن 37% من الشعب األميركي 
لم يتعرفوا على مســــلم طوال حياتهم وبالتالي 
فإن علينا أن نكون إيجابيني بصورة أكبر ونغير 
الصورة عن طريــــق االندماج بصورة فعالة في 
املجتمع واملساهمة في بنائه، مشيرة ألهمية تعاون 
أصحاب الديانات السماوية لتعزيز االنتقال من 
التنوع للتعددية والتي تقوي روح املبادرة لدى 

األشخاص.
وبينت أن الصور السلبية في أذهان أصحاب 
الديانات عن بعضهم البعض من املمكن تعديلها 
عن طريق احلوار املباشر والتعاون واملثمر والبناء 
في مجال العمل اخليري ومساعدة احملتاجني في 
مناطقهم والبلدان املجاورة، مشيرة إلى ان الكثير 
من األميركيني يربطون بني اإلســــالم واإلرهاب 
ولذلك شعرت باملسؤولية كمسلمة يتعني عليها 
تغيير النظرة السلبية عن اإلسالم وذلك لن يحدث 
إال من خالل احلوار وإظهــــار اجلوهر احلقيقي 
لإلسالم وشــــاركها في ذلك الكثير من املسلمني 

خالل محاضرة بعنوان »التعددية الدينية«

 الوسيمي لـ »األنباء«: هناك طلب قوي 
على العمالة المصرية وال نخشى المنافسة

أكد أن إلغاء نظام الكفيل خطوة مهمة وإيفاء بالوعود

الملتقى اإلعالمي ينظم »جائزة اإلبداع للشباب«
تقيم اللجنة التنفيذية للملتقى 
اإلعالمي العربــــي بالتعاون مع 
عدد مــــن اجلامعــــات والكليات 
املختلفــــة في الكويــــت »جائزة 
اإلبداع اإلعالمي للشباب« وهي 
املسابقة التي تقام خالل أنشطة 
»ملتقــــى الكويت اإلعالمي األول 
للشــــباب« الذي يعقد في الفترة 
مــــن 19 إلى 20 ديســــمبر املقبل 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ومبشاركة 
نخبة من اإلعالميني واألكادمييني 
واألدباء ورؤساء التحرير وعدد 

من اجلامعات الكويتية.
وقال األمني العام لهيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 

ان »ملتقى الكويت اإلعالمي األول 
للشباب« هو األول من نوعه على 
مستوى اجلامعات الذي يقام من 
أجل النهوض بفكر وإبداع الشباب 
من الطــــالب والطالبات، لذا كان 
من الضروري اطالق مســــابقة 
تصاحب امللتقى تعمل على حتريك 
الروح التنافسية واإلبداعية لدى 
أبنائنا وتعمل على تغذية ابداعهم 
وتنشــــيط روح االبتكار لديهم 
وقيــــاس مدى إملامهم الدراســــي 

بجميع تخصصات اإلعالم.
اللجنة  ان  وأوضح اخلميس 
التنفيذيــــة للملتقــــى كانت قد 
وضعت ضوابط من قبل للمشاركة 
مبسابقة جائزة االبداع اإلعالمي 

للشــــباب ثم قررت عقد اجتماع 
خــــالل األيام القادمة للعمل على 
توسعة أنشطة املسابقة وزيادة 
جوائزها وفتح باب املشــــاركة 
أمام اإلعالميني الشباب كافة من 
داخل اجلامعات وخارجها، وذلك 
وفق ضوابط جديدة ستعلن في 

حينها.
وأشار اخلميس الى ان املسابقة 
يشرف عليها ويقوم بالتحكيم فيها 
عدد من أساتذة جامعات الكويت 
ويقوم بتكرمي الطالب والطالبات 
الفائزين جنوم اإلعالم ورؤساء 
الكويتية وثلة  حترير الصحف 
من املفكرين واألدباء املشاركني في 

الندوات احلوارية للملتقى.


