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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

خـرج ولــم يــعـد
جالجي  باتوم  �سامريا  املدعو/  خرج 

مدنية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  �سريالنكي 

رقم )286011403768( من بيت خمدومه وقد 

�سجل عليه بالغ تغيب بتاريخ 2010/8/5 لدى 

اجلهــات  املختــ�ســة. لذا فاأننا نحـذر كـل من 

يت�سرت عليه اأو ي�سغله بالتعر�س للم�سائلة 

القانونية حيث اأنه ال يزال حتت كفالتنا.

العوضي: قوانين العمالة المنزلية تحتاج لمراجعة
خالل ندوة بعنوان »مناقشة قانون العمالة المنزلية«

العنزي: إلغاء نظام الكفيل س�يحد من تجار اإلقامات ولكنه سيترتب عليه الكثير من المشاكل

)قاسم باشا(د.محمد العوضي ود.رشيد العنزي خالل املؤمتر

عبدالوهاب البدر يوقع االتفاقية مع الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة

ورشة عمل عن العنف ضد المرأة
تنظم اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان 
بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة االمنائي 
ومركز املرأة العربية للدراسات والبحوث في 
تونس CAWTAR ورشة عمل حول »العنف 
ضد املرأة من منظور الن���وع االجتماعي 
وحقوق االنسان«، وذلك خالل الفترة من 6 
الى 7 اكتوبر اجلاري في فندق لي ميريديان، 
وسيش���ارك في هذه الورش���ة أعضاء من 
اجلمعية وعدد من منتسبي جمعيات النفع 
العام وبعض من موظفي الدوائر احلكومية 

ذات الصلة.
ورحب أمني س���ر اجلمعي���ة الكويتية 

حلقوق االنس���ان عامر التميمي مبشاركة 
مركز املرأة العربية للدراس���ات والبحوث 
)كوثر( حيث تعد هذه املشاركة االولى مع 
اجلمعية من خالل استضافتها للخبيرتني 
في ش���ؤون املرأة مبركز امل���رأة العربية 
للدراسات والبحوث وهما: د.فايزة بن حديد 
من اجلزائر وهادية بنت محسن السبعي 
من تونس، واضاف التميمي ان اجلمعية 
ترحب بكل مؤسسات املجتمع املدني ذات 
الصل���ة، للتواصل والتعاون اجلماعي في 
س���بيل رقي ونهوض حقوق االنسان في 

بلداننا.

فاالنتهاكات تق���ع في أي مكان 
العالم وال ميكن مواجهتها  في 
من خالل وضع قانون ال يراعي 
اخلصوصي���ة الكويتية ويهدد 
مصال���ح العائ���الت الكويتية، 
وحتى مصالح اخلدم انفسهم.

واض���اف يجب اال ننس���ى 
الت���ي يرتكبها اخلدم  اجلرائم 
ض���د مخدوميه���م، والتحايل 
والتالعب واالبتزاز الذي تخضع 
له العائالت م���ن بعض اخلدم 
والذي يشترك معهم فيه بشكل 
كبير بعض مكاتب اخلدم التي 
تفننت في االجتار بالبشر، كما ال 
ميكن ان نبرئ بعض السفارات 
التي وجدت في االجتار برعاياها 
جتارة رابحة حتقق لها ارباحا 

طائلة.
واضاف: من االمور التي برزت 
الس���طح خالل السنوات  على 
االخي���رة تفنن بع���ض اخلدم 
في اس���تغالل املخدومني وذلك 
بابتزازهم من خالل قضايا وهمية 
واتهامات ال اس���اس لها بهدف 
ارغامهم على دفع مبالغ طائلة كي 
يتم التنازل وتلك القضايا التي 
يقف وراءها لألس���ف أشخاص 
باعوا ضميرهم واخالقهم ومنهم 
من هم عاملون ببعض السفارات، 
اله���دف منها االس���تغناء على 

حساب املواطن الكويتي.
ودعا الى ضرورة وضع آليات 
مناسبة للمس���اعدة القضائية 
الذي���ن يتعرض���ون  للخ���دم 
النتهاك حقوقهم دون مقدرتهم 
على اس���تيفاء ه���ذه احلقوق 
مبجهوداتهم الذاتية وان تشمل 
هذه اآلليات تقدمي االستشارات 
الالزم���ة ومتابعة  القانوني���ة 
القضايا ف���ي احملاكم بالتعاون 
مع جمعي���ة احملامني الكويتية 
وتكثي���ف احلم���الت االعالمية 
لتثقيف املجتمع بكيفية التعامل 
مع اخل���دم ألن احترام حقوق 
االنسان ثقافة يكتسبها االنسان 

من خالل التعلم.
وحول إلغاء نظ���ام الكفيل 
ق���ال العنزي: له ايجابيات وله 
س���لبيات واذا كان سيحد من 
جت���ار االقامات فإن���ه في ذات 
الوقت ستترتب عليه كثير من 
املشاكل مرتئيا إلغاءه بالنسبة 

لبعض املهن.

املكاتب ولذلك جتدهم يرفضون 
قانون املائة يوم ومنع املسترجع 

فوق املرتني.
من جهته قال استاذ القانون 
الكويت  ف���ي جامع���ة  الدولي 
د.رش���يد العنزي في مس���تهل 
حديثه ان اخلدم يس���تحقون 
املعامل���ة االنس���انية واحلياة 
الكرمية وحمايتهم ضد كل صور 
التعسف واالضطهاد، متسائال 
لكن ه���ل حقوق اخل���دم وفقا 
للقانون الكويتي منتهكة؟ حينها 
عاد ليؤكد ان القانون الكويتي 
وفر حماية خاصة لهم سواء من 
ناحية القانون املدني أو اجلزائي 
وتشدد في العقوبة ضد أي أفعال 

مسيئة ترتكب ضدهم.
واكد ان القانون احلالي كاف 
بش���كل مناس���ب لتوفير احلد 

املقب���ول دوليا لضمان  االدنى 
احترام الكويت حقوق االنسان، 
مضيفا اخلدم خاضعون بشكل 
عام للقانون املدني الذي يقرر 
قاعدة جوهرية في التعامل وهي 
قاعدة العقد شريعة املتعاقدين 
وان���ه غير صحي���ح ان يكون 
اخلدم هم الطرف الضعيف في 
هذه العالق���ة بل ان الكفيل هو 
الطرف الضعيف كونه خاضعا 
للضغوط التي متارسها مكاتب 
اخلدم وسفارات العمالة الوافدة 
ذاتها وحتايل اخلدم واستغاللهم 

حلاجة الكفيل.
وتاب���ع العن���زي اذا تكلمنا 
عن االنته���اكات التي تقع على 
اخلدم فانن���ا ال ميكن ان ننكر 
وجودها لكن ال ميكن اعتبارها 
ظاهرة تستدعي تعديل القوانني، 

على الدراسات احملترمة واال ننقاد 
وراء االنطباعات الشخصية.

واشار الى ان اجلالية الهندية 
من اقدم اجلاليات التي تعاملت 
مع الكويت منذ اكثر من 100 سنة 
ووصل تعدادها اآلن الى 625 ألف 
نسمة، موضحا ان هذه اجلنسية 
ال توجد اي ش����كاوى منها وال 
هم يشتكون، مبينا ان السفارة 
الهندية لها نظام خاص بها حتفظ 
به حقوق مواطنيها وحقوق رب 
العمل فهم يسفرون اخلادم الذي 
ال يتحلى باجلدية الالزمة للعمل 
باالضاف����ة الى انهم ال يجعلون 
السفارة س����كنا للعمالة، بينما 
هناك بعض الس����فارات حتول 
موظفوها ملافيا تتاجر في البشر 
ولكن بغطاء رسمي ديبلوماسي 
وذلك بالتعاون مع بعض اصحاب 

أسامة دياب
اكد استاذ الدراسات االسالمية 
بكلية التربية د.محمد العوضي 
ان االهتم����ام بحقوق االنس����ان 
ليس مقصورا على السياسيني، 
احلقوقيني والقانونيني ولكن على 
املعايير االنسانية بصفة عامة، 
مش����يرا الى ان اهمية مناقشة 
قانون العمالة املنزلية باعتبارها 
قضية حساسة لها اهمية كبيرة 
قد تفوق األضواء املسلطة على 
العديد من القضايا االخرى وان 
كانت اجتماعية وذلك النه يتعلق 
بحقوق االنسان املغترب، موضحا 
ان القوان����ني املعني����ة بالعمالة 
املنزلية جيدة في مجملها ولكنها 
حتتاج الستدراك ومراجعة دورية 
النواقص ولكن املشكلة  لس����د 
تكمن في الثقافة الس����ائدة في 
القانون  املجتمع وآلية تطبيق 
فالقانون الدولي ينص على ان 
االنسان يعمل في اليوم 8 ساعات 
يوميا و48 ساعة اسبوعيا، فهل 

يطبق ذلك فعليا؟
ج����اء ذلك في مجم����ل كلمة 
ألقاه����ا في الن����دوة التي اقامها 
املركز الكويتي حلقوق اجلاليات 
مساء أمس االول في مقر املركز 
مبنطق����ة جنوب الس����رة حتت 
عن����وان »مناقش����ة مش����روع 
املنزلية« ضمن  العمالة  قانون 
حملة حقوق العامالت باملنازل 
باالش����تراك مع منظمة هيومان 
ووتش رايتس والتي ستصدر 
تقريرها السنوي االسبوع املقبل 

في الكويت.
واوضح د.العوضي ان غياب 
املسؤولية يرجع للثقافة املفقودة، 
مشيرا الى ان اخلدم تعايشوا في 
الكويت وال����دول اخلليجية في 
السبعينيات ولكننا لم نكن نسمع 
عن هذه املشكالت احلقوقية نظرا 
لوجود عالقة حميمية بني اخلادم 
ورب العمل، الفتا الى ان الصور 
التي تتداولها وسائل االعالم عن 
الى اخلدم وجلوئهم  االس����اءة 
للس����فارات ال متث����ل احلقيقة 
الكبرى، موضح����ا ان علينا ان 
نفرق بني االنطباعات الشخصية، 
والدراسات امليدانية العلمية التي 
تقف وراءها مؤسسات محترمة 
والصورة االعالمية التلفزيونية، 
مشددا على انه علينا ان نعتمد 

الصندوق الكويتي يقدم قرضًا للبحرين
بقيمة 15 مليون دينار لتطوير مشاريع الكهرباء

»المحاسبة« ينظم االجتماع التاسع
لرؤساء دواوين المراقبة الخليجية اليوم

املنام����ة � كونا: وقعت ام����س اتفاقية بني هيئة 
الكهرباء واملاء البحرينية والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية يقدم األخير مبوجبها قرضا بقيمة 
15 مليون دينار )51 مليون دوالر( ململكة البحرين 
كما مت التوقي����ع على اتفاقية ضم����ان بني حكومة 
البحرين والصندوق. وقام وزير املالية البحريني 
الش����يخ محمد بن أحمد ال خليفة ووزير األشغال 
فهمي اجل����ودر بالتوقيع على االتفاقية من اجلانب 
البحريني فيما وقعه����ا نيابة عن الصندوق مديره 
العام عبدالوهاب البدر.وقال بيان صدر عن اجلانبني 
ان القرض سيستغل في االسهام في متويل مشروع 

تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت.
وذكر البيان أن املش����روع يهدف الى توس����يع 
ورفع كفاءة ش����بكة النقل ملواجه����ة الطلب املتزايد 
على الكهرباء ونقل الطاق����ة الى مراكز األحمال في 

البحري����ن. وأضاف »يتكون املش����روع من تصميم 
وتصنيع وتوريد وتركيب املعدات وتنفيذ األعمال 
املدنية اخلاصة لعشر محطات حتويل كهرباء جديدة 
جهد 220 كيلوفولت واعادة تأهيل 7 محطات قائمة 
ومد كاب����الت أرضية جه����د 220 كيلوفولت طولها 
نح����و 515 كيلومترا لربط كل من محطات التحويل 
اجلديدة واملع����دات االضافية في محطات التحويل 
القائمة بالشبكة الوطنية كما يشمل املشروع اخلدمات 

االستشارية والدعم املؤسسي«.
وذكر البيان أن القرض يعتبر السادس عشر الذي 
يقدمه الصندوق ململكة البحرين حيث سبق أن قدم 
للبحرين 15 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ نحو 131 مليون 
دينار )445 مليون دوالر( لتمويل مشاريع مختلفة 
باالضافة الى 12 منحة ومساعدات فنية بلغت قيمتها 

االجمالية 32.1 مليون دينار )109 ماليني دوالر(.

تبدأ اليوم انشطة االجتماع التاسع لرؤساء دواوين 
املراقبة واحملاسبة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية، والذي يستضيفه ديوان احملاسبة.
ويبحث الرؤساء خالل اجتماعهم عدة مواضيع 
تستهدف توحيد أنظمة عمل االجهزة االعضاء ومناقشة 
عدة مقترحات من اجل تنمية وتطوير قدرات االجهزة 
الرقابية بدول مجلس التعاون، والبحث عن وسائل 
وآليات جديدة تسهم في قياس االثر املالي الناجت عن 

قيام االجهزة بدورها في احلفاظ على املال العام.
يتضمن جدول اعمال ضيوف املؤمتر لقاء صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، ويتناول جدول االجتماع عدة 
مواضيع منها مناقشة تقرير االمانة العامة اخلاص 
مبتابع����ة تنفيذ قرارات وتوصيات الرؤس����اء منذ 
اجتماعهم الس����ابق وحتى اآلن، والنظر في مسودة 
الئحة احلقوق واملزايا لتب����ادل اخلبراء الذين تتم 

اعارتهم بني الدواوين.
ويناقش املجتمعون مقترحا يتعلق بتوصيات 
مؤمتر »األنتوساي« الذي عقد بالنمسا في مايو 2010 
حول تعزيز الرقابة املالية احلكومية من خالل بناء 
القدرات وتعزيز استقاللية االجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة، وسيتم النظر في سبل منح املزيد 
من الدعم التشريعي لتفعيل هذه التوصيات نظرا 
ألهمي����ة تطبيقها في اجه����زة الرقابة بدول مجلس 

التعاون حماية للمال العام.
وس����يتم خالل االجتم����اع اس����تعراض الدليل 
االسترش����ادي لقياس التأثيرات املالية لتوصيات 
الدواوين بعد ادخال بعض التعديالت عليه متهيدا 
العتماده وتطبيقه في اجهزة الرقابة واحملاسبة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي، ويعتبر هذا الدليل مرجعية 
ارشادية للدواوين لقياس تأثيرات بعض التوصيات 
واملالحظ����ات الواردة في تقاري����ر الرقابة والتي مت 

تنفيذها من قبل اجلهات املشمولة بالرقابة.


