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»أمن الدولة« يبحث عن مصدر دعوات عمالية لإلضراب عن العمل 7 مارس 

وشركة عمالية تبلغ عن وافد طبع منشورات تحّرض العمالة على التظاهر
الدعوات تطالب بزيادة المعاشات بنسب تصل إلى 100% والمتورطون سيرحلون إلى أوطانهم مع إدراج أسمائهم على قوائم »الممنوعين« في »التعاون«

عمال�ة هامش�ية وراء ه�ذه الدع�وات و»الداخلي�ة« ترصده�ا وتتبعهاالوافد ضغط لطباعة 500 منش�ور والماكينة تؤكد صدق رواية الشركة

افتقد صديقه ليومين فاكتشف وفاته

جثة مواطن للطب الشرعي
وسرقة كندية ومحاولة انتحار إثيوبية

استهتار كشف عن سكر مواطن

شجرة أتلفت مظلة وسيارة

تكريم المشاركين في »درع الجزيرة«

محمد الجالهمة
افتقد وافد مصري يعمل بإحدى الشركات صديقه وزميله بالعمل 

وهو مصري ايضا من مواليد 1951 ملدة يومني فاكتشف وفاته.
وذكر الوافد أنه على اتصال مع صديقه بشكل دائم ولكنه لم 
يرد على هاتفه منذ يومني، علما بأن الوافد يقطن مبفرده بشقة 
في منطقة املنقف فقام رجال مخفر ابو حليفة باستخراج اذن 
من النيابة العامة ومت كس���ر باب الشقة فوجدوا الوافد متوفى 
بفراش���ه وحضر رجال االدلة اجلنائية ومت رفع اجلثة والتي 
اتضح أن اس���باب الوفاة طبيعية ومت تسجيل قضية مبخفر 

ابو حليفة.
عل���ى صعيد آخر تلقى رجال ام���ن العاصمة بالغا مماثال يوم 
امس وتبني ان املتوفى وافد آس���يوي وأفاد الطب الش���رعي بأن 

وفاته طبيعية.

هاني الظفيري � محمد الجالهمة
أحيلت جثة مواطن من مواليد 1961 الى الطب الشرعي للوقوف 
على اسباب وفاته داخل شقة في الساملية وحتفظ رجال االمن على 
مواد مخدرة وادوات تعاط ورجح الطب الشرعي ان تكون الوفاة 
جراء تعاط���ي املواد املخدرة. من جهة أخرى، ابلغت وافدة كندية 
مخفر الس���املية عن سرقة الب توب من سيارتها وسجلت قضية 
س���رقة عن طريق الكسر. على صعيد آخر تقدم مواطن وابلغ عن 
محاولة انتحار وافدة إثيوبية تعمل لديه كخادمة بتناول حبوب، 
مش���يرا الى ان اخلادمة نقلها الى مستشفى مبارك وابلغه االطباء 

بأنها اقدمت على االنتحار بتناول حبوب.

أمير زكي
قادت مخالفة استهتار ورعونة في منطقة الصليبخات الى اكتشاف 
سكر مواطن شاب وكانت عمليات الداخلية تلقت عدة اتصاالت عن 
شخص يستهتر بطريقة مستفزة وعليه انتقل رجال امن العاصمة 
الى موقع البالغ ومت اجبار الشاب على التوقف ليكتشف رجال االمن 
ان املستهتر سكران لتتم احالته الى االختصاص بتهمة االستهتار 

والرعونة وقيادة مركبة في حالة سكر.

الذي  الرياح واملطر  بسبب 
هطل على البالد مس���اء امس 
وقعت شجرة كبيرة على منزل 
الفردوس مما  مواطن مبنطقة 
تسبب في حتطيم سيارة املواطن 

ومظلة السيارات.
التفاصيل ذكر مصدر  وفي 
امني أن مواطنا ابلغ رجال مخفر 
الفردوس بأن شجرة تخص جاره 

وقعت على سيارته، وعلى الفور 
حضر رج���ال مخفر الفردوس 
الى املوق������ع وعاي���نوا موقع 
احلادث ومت رفع الشجرة والتي 
تبني أنها وقعت من قوة الرياح 
واألمطار واقتصرت اخلسائر 
على املادي���ات ورفض املواطن 
تسجيل قضية ضد جاره وجار 

حلها سلميا.

كرم املدير العام لإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري 
الذي مت تش���كيله من  الفريق 
الكويت لرجال  مختلف مراكز 
االطفاء للمش���اركة في مترين 
»درع اجلزيرة 3« الذي نظمته 
القيادة التنسيقية حلماية االمن 
الداخلي املمثلة باجلهات االربع 

وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
واحلرس الوطني واالدارة العامة 
البيان  لإلطف���اء، ومت تنفي���ذ 
اخلتام���ي في معس���كر كاظمة 
مبنطقة الصبية التابع للحرس 
الوطني. حض���ر التكرمي مدير 
العالقات العامة واالعالم املقدم 

خليل االمير.

اعمال الشغب مرفوضة

صورة أرشيفية للمتظاهرون وتبدوا القوات اخلاصة تتعامل مع البدون متظاهرون من البدون رفعوا علم الكويت اجلمعة الفائت

درع تذكاري من اللواء املنصوري إلى فريق »درع اجلزيرة«

رئيس الوزراء لوفد »حقوق اإلنسان«: الحكومة مهتمة بمعالجة قضية »البدون«
»مقومات حقوق اإلنسان«: نرفض المظاهرات غير السلمية ونطالب بإنهاء الملف 

والعمل والرعاية الصحية واملشاركة 
في تنمية املجتمع واحلصول على 
أبسط املستندات كشهادة امليالد 
البطاقة  والزواج والوفاة وكذلك 
املدنية ورخص����ة القيادة وجواز 
السفر وكذلك عدم االستعانة بهم 
في جميع وزارات الدولة أس����وة 

بالوافدين.
إن إهمال احلكومات املتعاقبة 
وعدم حتمل مجالس األمة السابقة 
واحلالية ملس����ؤولياتها بحل هذه 
القضي����ة اإلنس����انية املزمنة هي 
السبب الرئيسي في عدم االنتهاء 
من ه����ذه القضية، فلو مت عالجها 
منذ بداياتها ملا وصل الوضع الى 

ما هو عليه اآلن.
وزاد البيان أن القضية تعتبر 
أولوية يجب إنهاؤها حتى ال تزداد 
معاناة 100 ألف من أهلنا الكويتيني 
البدون وحتى ال تقف عجلة التنمية 

أمام هذه املأساة اإلنسانية.
وقال اننا نطالب مجلس الوزراء 
ومجلس األمة باتخاذ القرار احلاسم 
في حل هذه القضية التي تش����وه 
سمعة الكويت محليا ودوليا وان 
تتخ����ذ الكويت من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة قدوة لها وهي التي 

حلت مشكلة البدون لديها.
انن����ا ف����ي ديواني����ة الوحدة 
اإلسالمية نؤكد على حق الكويتيني 
البدون في التجنيس من أصحاب 
إحصاء 1965 وكذلك أبناء وزوجات 
الك����رام وكذلك  الش����هداء  ووالدا 
أصح����اب الش����هادات واخلدمات 
اجلليل����ة ونؤكد على حق التظلم 

لهذه الفئة لدى القضاء العادل.
كذلك نؤكد عل����ى حق كل من 
يعيش على ه����ذه األرض الطيبة 
في االعتصام الس����لمي للمطالبة 
بحقوقهم ومنهم الكويتيون البدون 
الذين مر على قضيتهم اكثر من 50 
عاما، راجني من اهلل عز وجل ان 
يدمي نعمة األمن واألمان على كل 
من يعيش في كنف كويت الدستور 
واحلرية واحلقوق وان يحصل كل 
ذي حق على حقه دون مماطلة او 
تسويف )وال يجرمنكم شنآن قوم 
على أال تعدلوا، اعدلوا هو أقرب 

للتقوى(.
مالحظة: إننا في ديوانية الوحدة 
اإلسالمية نعتقد جازمني بأن صالح 
املناسب  الفضالة ليس الشخص 
لتسلم ملف قضية الكويتيني البدون 
وذلك لتصريحاته ومواقفه السابقة 
املعادية حلقوقهم اإلنسانية ويجب 
اختيار شخصية محايدة وإنسانية 

لهذه املهمة الوطنية اجلليلة.

منظمات وجل����ان البدون احمللية 
التي دعت الى التهدئة.

ديوانية الوحدة: مأساة

أما ديوانية الوحدة اإلسالمية 
فقالت ف����ي بيان لها: لقد صدمتنا 
املناظ����ر املؤملة الت����ي متثلت في 
هجوم القوات اخلاصة والشرطة 
على البدون العزل رجاال وأطفاال 
الس����لمي املطالب  في اعتصامهم 
بأبسط احلقوق اإلنسانية والرافع 
لشعارات »يحيا األمير« و»عاشت 
الكويت«، منشدين النشيد الوطني 

الكويتي.
البدون  وأضافت: ان قضي����ة 
مأساة إنس����انية مّر عليها نصف 
قرن من الزمان ونطالب احلكومة 
باإلسراع في حلها، حيث ان هذه 
القضي����ة واس����تمرارها تزيد من 
معاناتهم وتسيء الى سمعة الكويت 
في احملاف����ل الدولية، اننا نطالب 
وزارة الداخلي����ة عدم اس����تخدام 
العن����ف والقمع جتاه أي تظاهرة 
او اعتصام سلمي يقوم به أي فرد 
أو مجموع����ة للتعبير عن آرائهم 
بصورة حضارية حيث ان ذلك من 
األمور التي كفلتها مواد دس����تور 
الكويت واملواثيق الدولية حلقوق 

اإلنسان.
وتابعت اننا نؤكد ان األحداث 
األخيرة من مواجهات بني الشرطة 
والبدون في منطقة تيماء والصليبية 
ما هي إال نتاج احتقان لدى البدون 
دام لسنوات متثل في عدم احلصول 
على أبسط احلقوق كحق التعليم 

الدولية ذات الصلة ما من شأنه ان 
يحل القضية حال جذريا نهائيا إذا 
توافرت اإلرادة والقناعة واإلميان 

بذلك!
وزاد: لقد آن األوان بعد مرور 
عشرات الس����نني ان ننهي معاناة 
ه����ذه الفئ����ة التي حذرن����ا مرارا 
وتك����رارا من إغفال حل قضاياهم 
وعدم تركها كك����رة ثلج تتأرجح 
جيال بعد جيل، متس����ائال: ما هي 
النتائج الت����ي تتوقعها احلكومة 
جراء انتهاكات حقوق هذه الفئة 
والتباط����ؤ احلكومي الذي وصل 
حلد االستفزاز كونهم ال يحملون 
وثائق أو جنس����ية وال يتمتعون 
بحقوق اإلنسان األساسية كالتعليم 

والصحة واحلياة وحتى املوت؟

االفراج عن المعتقلين 

ال����ى تهدئة  ودع����ا احلكومة 
األوض���اع من خالل اإلفراج الفوري 
عن جميع املعتقلني الذين عب���روا 

عن رأيه���م بالطرق السلمية.
وفي السياق ذاته عتب الدمخي 
عل����ى االخوة عدميي اجلنس����ية 
التعبير السلمي عن رأيهم إليصال 
مطالبهم املشروعة الى املسؤولني 
في هذا التوقيت احلساس والذي 
الكوي����ت بأعيادها  حتتفل في����ه 
الوطني����ة ف����ي ظل وج����ود عدد 
الرسمية للدول  الوفود  كبير من 
الشقيقة والصديقة مما يقلل من 
أع����داد املناصرين لقضايا عدميي 
اجلنسية على املستويني الشعبي 
والرس����مي، مثمنا موقف بعض 

اجلهد م����ن أجل تصحيح أوضاع 
أفراد فئة الب����دون ومتكينهم من 
العيش بكرامة والتمتع باحلقوق 

األساسية واملدنية.

حرية التعبير السلمي

من جانبها، استنكرت جمعية 
مقومات حقوق اإلنسان على لسان 
رئيس����ها د.عادل الدمخي مشاهد 
انتهاكات حقوق اإلنسان التي بثتها 
وس����ائل اإلعالم احمللية والدولية 
أثناء مظاهرة لعدميي اجلنسية � 
رفعت فيها أعالم الكويت � للمطالبة 
بحقوقهم املدنية األساسية، مؤكدا 
ان اجلمعية ترفض املظاهرات غير 
الس����لمية وتقف جنبا الى جنب 
م����ع حرية التعبير الس����لمي عن 
الرأي أو املطالب املشروعة كونها 
حق دستوري، ولكنها في الوقت 
نفسه تستنكر وبشدة مقابلة عنف 
بعض املتظاهرين بالعنف املفرط 
من جانب القوات اخلاصة واعتقال 
وإصابة العشرات، مجددا دعوته 
للس����لطتني بإغالق ملف عدميي 
اجلنسية وفق جدول زمني محدد 
ومعلن وس����ريع وشفاف على ان 
يبدأ فورا باحلقوق األساسية، مبديا 
استعداد جمعية مقومات حقوق 
اإلنسان للتعاون مع جميع اجلهات 
الرسمية املعنية حلل هذه القضية 
السيما ان اجلمعية قامت بصياغة 
مشروع قانون راعت فيه ان يكون 
متوافقا مع الش����ريعة اإلسالمية 
والدستور الكويتي والتشريعات 
احمللية، باإلضاف����ة الى الصكوك 

وأض����اف البيان انه قد أثيرت 
مس����ألة اجلهاز املركزي ملعاجلة 
املقيمني بص����ورة غير  أوض����اع 
قانونية وضرورة قيامه بإجناز 
حلول لقضية البدون من مختلف 
جوانبها بأسرع وقت ممكن دون ان 
تكون هناك حاجة لالنتظار خلمس 
سنوات الجناز مهامه، كذلك اقتراح 
وفد اجلمعي����ة الكويتية حلقوق 
االنسان بأن يكون للجمعية دور 
في مس����اعدة هذا اجلهاز وتقدمي 
املشورة والنصيحة مبا يؤدي الى 
احترام حقوق االنس����ان والتأكيد 

على كرامة أفراد فئة البدون.

معالجة سريعة

هذا وقد أكد سمو رئيس مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
اهتمام مجلس الوزراء إلنهاء هذا 
امللف بأس����رع وقت ومتكني أفراد 
التمتع بحقوقهم  البدون من  فئة 
األساسية واملدنية واحملافظة على 
كرامتهم وتوفير االمكانيات حلياة 
كرمية لهم على ارض الكويت، وقد 
شكر سموه اجلمعية على املبادرة 
باللقاء به للتشاور حول هذه املسألة 
املهمة ووعد ب����أن جميع ما طرح 
بشأن هذه القضية سيتم النظر فيه 
مع اجلهات احلكومية ذات الصلة، 
وقد ش����كر علي البغلي وأعضاء 
وفد اجلمعية س����موه على حسن 
االستقبال والتجاوب مع الطروحات 
التي أبداه����ا اعضاء الوفد وأكدوا 
لسموه استعداد اجلمعية الكويتية 
التعاون وبذل  حلقوق االنس����ان 

هاني الظفيري
في الوقت الذي أطلقت وزارة 
الداخلية وفق مصدر أمني رفيع 
س����راح نحو 65 شخصا من غير 
محددي اجلنسية بعد حتقيقات 
أجريت معهم في اعقاب مشاركتهم 
ف����ي مناطق تيماء  في تظاهرات 
والصليبية، قام سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بلقاء 
وفد من اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان والذين أكدوا لسموه أهمية 
االسراع في معاجلة قضية البدون، 
هذا وقد صدرت عدة بيانات أغلبها 
شجبت اس����لوب التظاهر ولكنها 
اتفقت على اهمية معاجلة قضية 

البدون.
وعقب اللقاء أصدرت اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنس����ان بيانا 
قالت فيه: اس����تقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وفدا من الهيئة اإلدارية للجمعية 
الكويتية حلقوق االنسان برئاسة 
رئيس اجلمعية علي البغلي ونائب 
الرئيس مها البرجس وأمني السر 
عام����ر التميمي وأعض����اء الهيئة 
اإلدارية عبداحملسن مظفر ود.ابتهال 
اخلطيب وأنور علي كرم. وقد طرح 
ممثلو اجلمعية الكويتية حلقوق 
االنسان مسألة البدون وأوضاعهم 
الناجمة عن  والتداعيات األخيرة 
التظاهرات التي قام بها عدد من أفراد 
هذه الفئة في مناطق من محافظة 
اجلهراء، وأكد ممثلو اجلمعية على 
اهمية اجناز معاجلات س����ريعة 
للقضايا ذات الصلة مثل مسائل 
التعليم ألبناء  التوظيف وتوفير 
البدون وتوفير الرعاية الصحية 
ومنح أفراد الفئة الوثائق الثبوتية 
مثل شهادات امليالد وشهادات الوفاة 
وعق����ود الزواج وعق����ود الطالق 

وغيرها من وثائق أساسية.

إجراءات مناسبة

كما طرح وف����د اجلمعية على 
سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة 
اتخاذ االجراءات املناسبة لتمكني 
املؤسس����ات احلكومية واخلاصة 
من توظيف أفراد فئة البدون دون 
عراقيل او عقبات، وكذلك توفير 
األموال الالزمة لدعم صندوق تعليم 

أبناء البدون.
وطرح ممثلو اجلمعية أهمية 
االنته����اء م����ن البت ف����ي ملفات 
الذين  املستحقني للجنس����ية من 
ميلكون قيودا في تعداد عام 1965، 
ومبوجب نصوص قانون اجلنسية 

الكويتي الصادر في عام 1959.

أمير زكي
أبلغ مصدر امن���ي مطلع ان جهاز امن 
الدولة رصد مؤخ���را عدة دعوات عمالية 
اغلبها صادرة عن وافدين عرب وآسيويني 
وان هذه الدعوات تطالب بالتحريض على 
اضرابات عمالية خالل السابع من مارس 
املقبل مؤكدا على ان وزارة الداخلية تقوم 
حاليا بتتبع مصدر هذه الدعوات وقامت 
خ���الل االيام القليلة املاضية بتحديد عدد 
من مطلقي هذه الدعوات واتخذت قرارات 
بإبعادهم الى اوطانهم مع ادراج اسمائهم 
على قوائم غير املصرح لهم بالدخول الى 
البالد مرة اخرى مع تعميم اسمائهم على 
عموم دول مجلس التعاون اخلليجي انطالقا 

من االتفاقيات املبرمة بهذا اخلصوص.
وقال املصدر االمني ان اكثر من شركة 
في البالد تقدمت الى اجهزة وزارة الداخلية 

مشيرة الى انها الحظت تداول منشورات 
ورقية واخرى ش���فهية تدعو الى اضراب 
عمالي في القطاعات التي تعمل فيها، مشيرا 
ال���ى ان وزارة الداخلي���ة ممثلة في جهاز 
امن الدولة تتابع ه���ذه القضية عن كثب 
وتقوم بتتبع من وراءها وتتخذ بش���أنها 
إجراءات تتمث���ل في إبعادهم عن الكويت 
وذلك بع���د التأكد من انه���م هم من وراء 

هذه الدعوات.
وأش���ار املصدر األمني ال���ى ان اغلب 
الداخلية  التي رصدته���ا وزارة  الدعوات 
وايضا اصحاب الشركات تتضمن املطالبة 
بتعديل اوضاع العمالة املالية واملطالبة برفع 

الرواتب مبعدالت تصل الى %100.

الضغط مرفوض

وج���دد املصدر التأكيد على ان التعاقد 

بني الش���ركات اخلاصة والعمالة الوافدة 
تعتم���د على موافقة الطرف���ني على قيمة 
الراتب وبالتالي فإن اتخاذ اساليب االضراب 
والضغط امر مرفوض جملة وتفصيال وفي 
حالة عدم رضاء هذه العمالة عن رواتبهم 
ما عليهم سوى فسخ تعاقدهم واملغادرة 

الى اوطانهم.
ومضى املصدر بالقول ان معظم العمالة 
الداعية لتعديل اوضاعهم املالية والدعوة 
الى اضراب عمالي في الس���ابع من مارس 
م���ا لم تلب مطالبهم هي عمالة هامش���ية 
وتعمل في شركات خاصة في االغلب تقوم 
باحلراسة او شركات تتمتع بطبيعة عمل 

متدنية.

قنوات عمالية

واضاف املصدر أن هناك قنوات عمالية 

يجب اتباعها اما اسلوب لي الذراع والتلويح 
والتهديد باالضراب لن تقبله وزارة الداخلية 

ويجب ان حتل املشاكل 
ب���ني العمال���ة والش���ركات بطريق���ة 

متحضرة.

500 منشور

وكشف املصدر األمني أن آخر القضايا 
الت���ي وردت الى جهاز أم���ن الدولة كانت 
يوم امس حينما تقدمت شركة تعمل في 
مجال احلراسة وأبلغت عن انها رصدت أحد 
العاملني الوافدين  لديها وهو يقوم بطباعة 
منشور يدعو فيه زمالءه العاملني واغلبهم 
من املصريني الى املطالبة بزيادة الرواتب 
من 80 إلى 150 دينارا وإمهال الشركة مهلة 
حتى األول من مارس حلسم مطالبهم املالية 
وما لم تنفذ الشركة مطالبهم فإن املنشور 

يدعو إلى االض���راب عن العمل في تاريخ 
ال� 7 من مارس.

واشار املصدر الى ان الشركة ومن خالل 
مسؤوليتها ابلغت اجهزة وزارة الداخلية ان 
العامل ضبط خالل تصويره 500 منشور 
يحمل مضمون ما س���بق ذكره مؤكدة أن 
ماكينة التصوير اعطى إليها أمرا بتصوير 
500 نسخة إال أن ماكينة التصوير أخرجت 
80 نسخة فقط. وأضاف املصدر ان الشركة 
اخضعت املوظف الذي مت رصده وهو يقوم 
بالتصوير ليدعي بأنه يصور نسخة واحدة 
تلقاها من مصدر مجهول وأكدت الشركة 
ان هذا االدعاء غير صحيح خاصة ان لديها 
كاميرات مراقبة اكدت ان الوافد اعطى أمر 
تصوير 500 نسخة من املنشور كما ابدت 
الشركة استعدادها لفحص ماكينة التصوير 

للتأكيد على صدق ما ذكرته.

اإلبعاد اإلداري

واشار املصدر األمني الى ان جهاز امن 
الدولة اخطر بواقعة الوافد ومت استدعاؤه 
يوم امس للتحقيق مع���ه ومن ثم اتخاذ 
اجراء قانون���ي في حقه وهو ابعاد اداري 

باعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
وجدد املص���در األمني التأكيد على أن 
وزارة الداخل���ية تدعو الى ح���ل املشاكل 
العمالية بالط���رق الق���انوني���ة وان اي 
مطال����بات عم���ال��������ية يجب ان تكون 
وفق قنوات متعارف عليها وليس بالطريقة 

التي يخطط بها عمالة وافدة.
وعن الس���ر في السابع من مارس، قال 
املصدر حتى اآلن لم تتم معرفة س���ر هذا 
التاريخ ولكن رمبا يكون متزامنا مع دعوة 
مماثلة دعا إليه���ا موظفون كويتيون في 

شركة كويتية.


