
الخميس 27 يناير 2011   7محليات
خالل اجتماعه في بيروت ترأس اجتماعًا ضم القيادات النسائية لمناقشتها واالجتماع المقبل سيكون في 10 فبراير

في االحتفال برفع العلم الهندي بمناسبة العيد الـ 62 إلعالن الجمهورية

المجلس االستشاري لـ »تكريم« وضع
آلية اختيار أفضل اإلنجازات العربية

الفهد: الالئحة التنفيذية لـ »الرعاية السكنية« 
هدية المرأة في األعياد الوطنية

دشتي: العين على االستقرار األسري والقانون شمل شرائح لم تتضمنها القوانين السابقة

ملهوترا: العالقات الكويتية ـ الهندية تتجاوز الروابط 
التاريخية والثقافية لتشمل السياسة واالقتصاد

 بشرى الزين
أكد الس���فير الهن���دي أجاي 
ملهوترا عل���ى األواصر الوثيقة 
التي تربط  والودية املش���تركة 
الهن���د والكويت والتي متتد الى 

قرون مضت.
واضاف ملهوت���را في كلمة 
ألقاها صباح ام���س في احتفال 
برفع العلم مبناس���بة العيد ال� 
الهند ان  62 إلعالن جمهوري���ة 
البلدين هما جزء مهم من امتداد 
اجلوار بينهما واالختالط املستمر 
لشعوبنا وحضارتنا، مشيرا الى 
العالقات اخلاص���ة تتجاوز  ان 
التاريخي���ة والثقافية  الروابط 
السياس���ة والتج���ارة  لتمث���ل 
واملصالح االقتصادية، الفتا الى ان 
قيمة التجارة بني الهند والكويت 

بلغت 10.5 مليارات دوالر.
كما ألق���ى ملهوت���را خطاب 
الرئيسة الهندية براتيبها باتيل 
الذي جاء فيه: إن يوم 26 يناير 
هو يوم مه���م للغاية في تاريخ 
أمتنا، حيث نحتفل فيه معا بعد 
حترر بالدنا بإعالن اجلمهورية 
ايدويولوجية  التي ترتكز على 

قوامها العدل واملساواة.
وفي مثل هذه املناسبة التي 
نحن بصددها اليوم، يجب ان نتذكر 
بكل عرفان وتقدير املناضلني من 

اجل احلرية والزعماء املؤسسني 
لهذا الوطن عل���ى كل ما قدموه 
من تضحيات وعمل ش���اق من 
أجل ان يرسوا دعائم وطن نحيا 
في كنفه جميعا بكرامة وحرية 
في ظل دستور مستنير، ويجب 
علينا ايضا في هذه املناسبة ان 
جندد العهد بالعمل على احلفاظ 
على الوئام والسالم وروح اإلخاء، 
واألهم من ذلك كله، يتعني علينا 
ان نتدبر فيما حققناه حتى اآلن 
واي طريق سنسلك في مسيرتنا 

املقبلة.
وذك���ر ان الفض���ل يعود في 
التي حققناها  جميع اإلجنازات 
حت���ى اآلن الى ما قام به املاليني 
من أبناء الهند رجاال ونساء من 
جهد وتفان في أداء العمل، وكلنا 
نش���هد اليوم تنامي نفوذ الهند 
الذي  الثابت  والنمو االقتصادي 
وفر الرخاء لعدد كبير من أبناء 
بالدنا، ويحق لنا ايضا ان نشعر 
بالفخر بالنجاحات التي حققناها 
ولكن يجب علينا في الوقت ذاته 

ان ندرك انه اليزال أمامنا العديد 
من املهام اجلسيمة التي يجب ان 
ننجزها، الس���يما متكني الفقراء 
والطبقات املهمشة من أبناء شعبنا 
حتى ينالوا نصيبهم من ملحمة 

النمو التي تشهدها بالدنا.

الضمير االجتماعي للقضاء
على الفقر

إن  الهن���دي  الس���فير  وقال 
هدفنا كأمة هو ان ننمو ونصنع 
مجتمعنا، وسنستطيع حتقيق 
هدفنا الذي يرم���ي الى القضاء 
على الفقر وحتقيق تنمية شاملة 
تتضم���ن القطاع���ات احملرومة 
واملهمش���ة عندم���ا نسترش���د 
ف���ي جهودنا مبراع���اة الضمير 
االجتماعي والشعور باآلخرين، 
اننا نسعى لتطبيق نظم احلوكمة 
الرشيدة واإلدارة التي تركز على 
صالح الشعب، ومن هذا املنطلق 
فإن قس���وة القلب وعدم مراعاة 
اآلخرين ه���ي امور غير مقبولة 
في مجال العمل العام، ويجب ان 
نقوم بتطبيق آليات داخلية ترمي 
الى حتقيق ش���فافية ومحاسبة 
أكبر في داخل األنظمة والبرامج 
التي تعمل على حتقيق رفاهية 
الشعب وتدفع الى حتقيق التنمية 

االقتصادية.

 رندى مرعي
علمت »األنب����اء« أن االجتماع 
املقبل للجنة اخلاصة بوضع الالئحة 
التنفيذية لقانون الرعاية السكنية 
للمرأة س����يكون ف����ي 10 فبراير، 
ملناقشة اآلراء واملالحظات التي مت 
االتفاق على مراعاتها في االجتماع 

الذي عقد مساء أمس األول.
وكان نائ����ب رئي����س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الش����يخ أحمد الفهد قد أعلن عن 
بدء أعمال اللجنة اخلاصة بوضع 
الالئحة التنفيذية لقانون الرعاية 
السكنية للمرأة خالل االجتماع الذي 
عقده مساء أمس األول مع قيادات 
نسائية وممثالت ملؤسسات املجتمع 
املدني في مقر الهيئة العامة للرعاية 

السكنية.
وتابع الفهد أنه سيتم العمل على 
االنتهاء من وضع هذه الالئحة يوم 
25 فبراي����ر تزامنا مع االحتفاالت 
باألعياد الوطنية، على الرغم من 
أن القانون يتيح تنفيذها في مدة 

ال تزيد على 3 أشهر.
وقال إن اللجنة ستستمع إلى 
اآلراء النسائية املختلفة املطلعة على 
احلاجات اإلسكانية للمرأة الكويتية، 
وكذلك إلى آراء مؤسسات املجتمع 
املدني والنفع العام لس����د جميع 

الثغرات التي لم يشملها القانون 
والتوصل إلى الئحة تنفيذية تشمل 
كل الشرائح املعنية.وأضاف الفهد ان 
اجلهود املبذولة من جميع اجلهات 
أسفرت عن زيادة حجم صندوق 
الرعاية اإلسكانية للمرأة إلى 500 
مليون دينار بدال من 250 مليونا 
وذلك كي ال تتضارب مع الطلبات 
اإلس����كانية األخرى املقدمة لبنك 
التسليف واالدخار والتي تشمل 

األسر الكويتية كاملة.
وأع����رب الفه����د ع����ن تفاؤله 

باملشاريع التي سيتم طرحها من 
أجل رفاهية األسر الكويتية كافة 
قائال: هدفنا حتقيق حياة كرمية 

لألسرة الكويتية بكل أفرادها.
ولفت إل����ى أن هن����اك حاالت 
تستحق أن يتم النظر إليها بنظرة 
إنسانية ولكن لألسف »كنا مقيدين 
بقوانني ومحاط����ني بتجارب غير 
ناجحة كمجمعي الصوابر وصباح 
السالم السكنيني«، لذلك مت االبتعاد 
عن موضوع املجمعات السكنية للم 

شمل األسرة الكويتية.

من جانب آخر، اعتبر الفهد أن 
بعض قوانني بنك التسليف واالدخار 
فيها ظل����م للمرأة من حيث حجم 
القرض السكني املقدم لها مقارنة 

مبا يحصل عليه الرجل.
وتابع الفه����د أن هناك الكثير 
من اللوائح السابقة وضعت هذه 
القوانني من الباب املالي لكنه يرى 
أنه يجب النظ����ر إليها من ناحية 

الرعاية السكنية.
وأضاف الفهد أن قانون الرعاية 
الس����كنية للمرأة باكورة القوانني 

الضامنة حلقوقها، آمال ان يتم إقرار 
قانون حق املرأة في كفالة زوجها 
وأبنائها غي����ر الكويتيني وقانون 
األمومة.وفي تصريح صحافي على 
هامش االجتماع قالت عضو مجلس 
األمة د.روال دشتي إن إشراك املجتمع 
املدني في مثل هذه االجتماعات يأتي 
انطالقا باالتفاق مع الوزير الشيخ 
أحمد الفهد وعليه كانت مشاركة 
القيادات النسائية املهتمة باحلالة 
اإلسكانية للمرأة في وضع الالئحة 
التنفيذية للقانون والتي ستسد كل 
الثغرات التي لم يتم التطرق لها 
في بنود القانون كتفعيل احلاالت 

والشرائح التي مت ذكرها.
وتابعت دشتي أن القانون قد 
شمل شرائح نس����ائية عديدة لم 
تتطرق لها القوانني السابقة كاألرملة 
وحاالت الط����الق وحصول الفتاة 
التي جتاوزت األربعني عاما على 
رعاية سكنية من الدولة، مشيرة 
إلى أن عدد هذه احلاالت يصل إلى 

حوالي 70 ألف حالة.
القانون  وأكدت دشتي أن هذا 
لم يأت ليفكك األس����ر، منوهة في 
هذا الشأن بالوعي الذي تتمتع به 
األس����رة الكويتية، وال ليتضارب 
مع الطلبات املقدمة لبنك التسليف 
واالدخار، مشددة على أن »العني 

على االستقرار األسري«.

بيروت: في إطار اجلهود املستمرة للحفاظ
على اإلجنازات في العالم العربي وحول العالم، 
عقد املجلس االستشاري ل� »تكرمي« ورشة عمل 
له في اجلامعة األميركية في بيروت هي األولى 
للعام 2011 حيث تدارس آلية اختيار املرشحني 

جلوائز »تكرمي« وإجنازاتهم.
نش���ير هنا الى ان املجلس االستش���اري ل� 
»تكرمي« هو اإلطار التقني للمبادرة وسفيرها 

الى العالم.
ويتألف هذا املجلس من شخصيات بارزة في 
املنطقة وخارجها، هم: ساندرا أبوناضر � لبنان، 
جورج ادوار عسيلي � لبنان، د.فنسنت مارتن 
باتل � الواليات املتحدة األميركية، فريد بستاني 
� لبن���ان، د.نبيل دجاني � لبنان، ندى دوماني 
� األردن ولبنان، د.س���امي مبيض � س���ورية، 
د.منى ج���ارودي � لبنان، مهى قدورة � لبنان، 
سيما اللنغاوي � البحرين، د.منى مكرم عبيد � 
مصر، أسماء صديق املطوع � اإلمارات، رنا ندمي 
منزجلة � اإلمارات، د.حسني احملسن � السعودية، 
البروفيسور ناصر رباط � سورية والواليات 
املتحدة، رنا شنواني � سورية، فيليب سكاف 
� لبنان، عبدالرحمن طربزوني � الس���عودية، 
النا غاوي زنانيري � األردن، س���يلفيان زحيل 

� لبنان.
وأرسى أعضاء املجلس االستشاري خالل هذه 
اجللس���ة اآللية التي ستتبعها جلنة الترشيح 
في اختيار أصحاب أفضل اإلجنازات العربية. 

وبعد تداوالت مطول���ة اختار أعضاء املجلس 
االستشاري املرش���حني عن كل فئة قبل تقدمي 
أسمائهم الى جلنة الترشيح والحقا الى جلنة 

التحكيم الدولية.
وناقش أعضاء املجلس االستش���اري الذي 
يشكل العمود الفقري ملبادرة »تكرمي« املبادئ 

التوجيهية وأرساها في جميع امليادين.
وقال اإلعالمي املعروف ريكاردو كرم، وهو 
الرئي���س التنفيذي ملجموعة »أوليف برانش« 
والرجل الذي أوحى هذه املبادرة: »يتش���رف 
فريق »تكرمي« لإلجنازات العربية مبجلس���ه 
االستش���اري الرفيع املستوى، فكل عضو هو 
فرد في عائلة »تكرمي« الكبرى«. وأضاف كرم: 
»انتهت ورش���ة العمل بنجاح ومتكن أعضاء 
املجلس االستش���اري من وض���ع التنظيمات 
واملبادئ التوجيهية الالزمة التي س���تتيح ل� 
»تكرمي« القيام بخطواتها املقبلة، واننا نتطلع 
لتحقيق جناح آخر هذا العام وسنكشف قريبا 
خ���الل مؤمتر صحافي أس���ماء أعضاء اللجنة 
الدولية والشركاء االستراتيجيني  التحكيمية 
وموقع حفل توزيع اجلوائز الذي س���يقام في 

شهر ابريل 2011.
ويضطلع أعضاء املجلس االستشاري بدور 
سفراء »تكرمي« كل في بلده، ناقلني رؤية هذه 
املبادرة العربية التي تكرم االجنازات العربية 
وعاملني على ترس���يخ رسالة »تكرمي« حيثما 

وجدوا.

عدد من أعضاء املجلس االستشاري لـ »تكرمي«

)أنور الكندري(الشيخ احمد الفهد مترئسا االجتماع وتبدو د.روال دشتي

السفير الهندي اجاي ملهوترا ملقيا كلمته

جانب من احلفل

الكويت تشيد
 بخطوات سلطنة عمان 

في نشر وتعزيز ثقافة
 حقوق اإلنسان

جنيڤ � كونا: أش����ادت الكويت أمس باخلطوات التي اتخذتها 
س����لطنة عمان في مجال تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ودعتها الى 
ض����رورة ان جتد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنس����ان العمانية آلية 
للتعاون مع املفوضية الس����امية حلقوق اإلنسان.وأكد عضو وفد 
بعثة الكويت الدائمة لدى األمم املتحدة في جنيڤ املستشار صادق 
معرف����ي في كلمته أمام مجلس حقوق اإلنس����ان في إطار املراجعة 
الدورية الشاملة مللف سلطنة عمان »ضرورة تعزيز سلطنة عمان 
تعاونها مع مكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان لعقد املزيد من 
الدورات التدريبية من أجل التوعية والتثقيف بحقوق اإلنسان«.

كما أكد أهمية استمرار السلطنة في اخلطوات العملية التي اتخذتها 

لنشر ثقافة حقوق اإلنس����ان في املؤسسات التعليمية واستخدام 
وسائل اإلعالم لهذا الغرض.في الوقت ذاته أشاد معرفي باسم وفد 
بالده باالهتمام الذي أولته سلطنة عمان إلعدادها التقرير القيم محل 
املراجعة »الذي اتبع منهجية وأطرا تعبر عن اإلدراك التام ألهمية 
تعزيز كافة احلقوق«.وأضاف »والبد لنا أن نشيد أيضا مبشاركة 30 

منظمة غير حكومية وجمعية أهلية في عملية اعداد التقرير«.
وأوضح ان التقرير يبني االجنازات التي حققتها سلطنة عمان 
في مجال تعزيز وتنمية حقوق اإلنس����ان وضمان ممارستها منذ 
40 عاما واهتمامها بشكل خاص باحلق في التنمية السيما التنمية 

البشرية.


