
ثمنت جهود النقابات في إثراء العمل النقابي

»الداخلية«: املؤسسة األمنية 
تخضع للقانون واللوائح 

املنظمة والتسلسل الوظيفي 
أكدت وزارة الداخلية أن املؤسسة األمنية تخضع للقانون واللوائح 
املنظمة آلليات العمل والتسلسل الوظيفي وتلتزم بالقواعد التي حتكم 
العالقات الوظيفية معربة عن التقدير جلهود النقابات في إثراء العمل 

النقابي في الكويت وداخل الوزارة.
وقالت )الداخلية( في بيان صادر عن اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني أمس األربعاء ردا على ما مت نشره في بعض الصحف احمللية حول 
نقابة املدنيني بالوزارة إنه من منطلق الشفافية وتبيان احلقائق كاملة 
»نؤكد أن جميع املوظفني املدنيني في كل قطاعات ال��وزارة جزء ال يتجزأ 
من منظومة العمل وجهودهم واضحة في حتقيق اإلجنازات والتقدم الذي 

تشهده وزارة الداخلية في املرحلة الراهنة«.
وأضافت أن منظومة العمل داخل قطاعات املؤسسة األمنية تخضع 
لقوانني اخل��دم��ة املدنية وال��ل��وائ��ح وال��ق��واع��د املنظمة وال حتتاج إلى 
استثناءات أو تدخل إذ تخضع كل اإلدارات إلى نظام حتديد املسؤوليات 

وتوزيع املهام.
ولفتت إلى أن ثقافة التواصل واالتصال بني جميع املستويات الوظيفية 

تخضع ألسس وقواعد ومعايير محددة ال يجوز مخالفتها أو التعنت فيها.
وذك��رت أن قطاع الشؤون اإلداري��ة في وزارة الداخلية ي��ؤدي دورا 
محوريا في تلبية مصالح املوظفني وفقا لقانون اخلدمة املدنية وأنه في 

سبيل ذلك يبذل كافة اجلهود حلل أي معوقات قد تواجه أي من املوظفني.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر ما حققه قطاع الشؤون اإلدارية هو السعي 
إلى صرف األعمال املمتازة ملوظفي ال��وزارة والنقلة النوعية في تطوير 

العمل داخل القطاع.
وأكدت على تقدير كل القطاعات بوزارة الداخلية لدور نقابة املدنيني 
مشددة على سعيها إلى إيجاد نوافذ اتصال وتواصل عبر جميع املستويات 

الوظيفية.
وأوضحت )الداخلية( أن نظام النقل داخ��ل ال��وزارة يخضع لقواعد 
ولوائح دي��وان اخلدمة املدنية ودي��وان احملاسبة وفقا ملصلحة العمل 

واملصلحة العامة.
وشددت على أنها تعلي قيم الترابط االجتماعي بني جميع منتسبيها 
عبر ترسيخ روح األسرة الواحدة وفتح نوافذ تواصل بني كافة املستويات 

الوظيفية.

ضبط عامل وافد في الوزارة متواطئ 

»التعليم العالي«: اكتشاف عدد 
من الشهادات اجلامعية املزورة 

أعلنت وزارة التعليم العالي اكتشاف ع��دد من الشهادات امل��زورة 
الصادرة من إحدى الدول العربية ملختلف املراحل اجلامعية في األشهر 
املاضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملني بالوزارة متواطئ في 

ذلك.
وقالت الوزارة في بيان )كونا( أمس األربعاء إنه بناء على توجيهات 
وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي عمل القطاع 
القانوني ممثال في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة على التحقيق فيما 
يتداول مبواقع التواصل االجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين 

العاملني في الوزارة ودوره في تزوير بعض شهادات التعليم العالي.
وأضافت في هذا الشأن أن التحقيق مت بالتعاون مع إدارة معادلة 
الشهادات العلمية بالوزارة واملكتب الثقافي املختص وأسفر عن حتويل 
العديد من أصحاب الشهادات املزورة إلى النيابة العامة إضافة إلى سحب 

معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خالل األشهر املاضية.
وأوضحت أنه مت التنسيق مع إدارة املباحث اجلنائية بوزارة الداخلية 
للبحث والتحري للكشف عن املتواطئني في التزوير لهذه الشهادات الفتة 
إلى أن التعاون البناء بني اجلهات أدى الى إلقاء القبض أخيرا على أحد 

الوافدين العاملني بالوزارة.
وأكدت الوزارة استمرارها في اإلحالة إلى النيابة العامة جلميع احلاالت 
التي يتبني فيها معادلة املؤهالت العلمية باستخدام شهادات مزورة مشددة 
على أن التدقيق مستمر ملراجعة جميع الشهادات التي صدرت لها معادلة 

سابقا من الوزارة.
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»هيئة الزراعة« ترفع احلظر عن استيراد الطيور من الفلبني 
أص���درت الهيئة العامة ل��ش��ؤون ال��زراع��ة 
والثروة السمكية قرارا أمس األربعاء بالسماح 
باستيراد جميع أن��واع الطيور احلية وبيض 
التفريخ والصيصان عمر يوم واح��د للدجاج 
الالحم والبياض من الفلبني خللوها من مرض 

انفلونزا الطيور.
وأكد بيان صحفي صادر عن الهيئة ضرورة 
خ��ض��وع جميع االرس��ال��ي��ات ح��س��ب نوعها 
ل��ل��ش��روط وال��ض��واب��ط ال��ت��ي ت��ص��دره��ا إدارة 
الصحة احليوانية بالهيئة وف��ق اج���راءات 

 OIE املنظمة العاملية للصحة احليوانية
واالج���راء املنصوص عليه في الئحة احلجر 
البيطرى بالكويت ودول مجلس التعاون 

اخلليجى.
وذك���ر ان��ه س��وف يتم رف��ض االرس��ال��ي��ات 

املصابة بأي من االمراض الوبائية واملعدية بعد 
فحص العينات مبختبر الهيئة على ان يكلف 
املستورد بإعادة الطيور واحليوانات املصابة 
الى اجلهة التي وصلت منها على نفقته اخلاصة 

دون حتمل الهيئة أي مسؤولية في ذلك.

سموه استقبل وزير خارجية السعودية وسفير إسبانيا

سمو األمير يستقبل ولي العهد والغامن وصباح اخلالد 

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

 كما استقبل سموه بقصر بيان صباح 
أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

 واستقبل س��م��وه بقصر ب��ي��ان صباح 

أمس رئيس مجلس ال��وزراء باإلنابة وزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.

 كما استقبل سموه بقصر بيان صباح 

أم���س وزي���ر خ��ارج��ي��ة امل��م��ل��ك��ة العربية 
السعودية ع��ادل اجلبير وذل��ك مبناسبة 

زيارته للبالد.

 واستقبل سموه بقصر بيان ظهر أمس 
سفير مملكة اسبانيا لدى الكويت كارلوس 
سائنث دي تيخادا وذل��ك مبناسبة انتهاء 

فترة مهام عمله سفيرا لبالده.
 حضر املقابالت وزي��ر ش��ؤون الديوان 

األميري باإلنابة الشيخ محمد العبدالله.

سموه مستقبالً صباح اخلالد سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

اجلابر وثامر  واحلجرف  واجلراح  اخلالد  وصباح  الغامن  يستقبل  العهد  ولي 

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
 واستقبل سمو ول��ي العهد بقصر 

ب��ي��ان ص��ب��اح أم���س رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء باإلنابة ووزي��ر اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
خالد اجلراح ورئيس األركان العامة 

للجيش الفريق ركن محمد اخلضر.
 واستقبل سمو ول��ي العهد بقصر 
بيان أمس وزير املالية الدكتور نايف 

احلجرف.

 كما استقبل سمو ولي العهد بقصر 
بيان أمس سفير الكويت لدى اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ش��ي��خ ثامر 

اجلابر.

سموه مستقبالً صباح اخلالد ولي العهد يستقبل الغامن

خالل كلمته في ختام منتدى »الشراكة مع الصومال«

البديوي: حان الوقت للتحول من وضع األزمة إلى منط االستثمار في الصومال 

ق���ال س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت ل���دى االحت���اد 
األوروبي وحلف شمال األطلسي )ناتو( 
وبلجيكا ولوكسمبورغ جاسم البديوي 
ان ال��وق��ت ق��د ح��ان للتحول م��ن وضع 

االزمة الى منط االستثمار في الصومال.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في ختام 
منتدى الشراكة مع الصومال برئاسة 
كل من املمثلة العليا لالحتاد األوروب��ي 
للشؤون اخلارجية والسياسية واألمنية 

ون��ائ��ب��ة رئ��ي��س املفوضية األوروب��ي��ة 
فيديريكا موغيريني والرئيس الصومالي 
محمد عبدالله ووزيرة خارجية السويد 

مارغو والستروم.
وق���ال السفير ال��ب��دي��وي ان منتدى 
الشراكة مع الصومال يعد »فرصة ممتازة 
للمجتمع الدولي لتجديد التزامه بدعم 

االستقرار والتنمية في الصومال«.
واض����اف »س��ن��واص��ل س��وي��ا جهود 
االمم املتحدة في دعم املرحلة االنتقالية 

ل��ل��ص��وم��ال بجميع اجل���وان���ب فلدينا 
م��س��ؤول��ي��ة جت���اه ال��ش��ع��ب الصومالي 
وه��م بحاجة ال��ى ان يشعروا بالتزامنا 
جتاههم على الصعيدين االجتماعي 

واالقتصادي«.
واشار السفير البديوي الى انه في عام 
2017 فقط قدمت دولة الكويت 50 مليون 
دوالر امريكي استجابة للنداءات الدولية 

لدعم الوضع االنساني في الصومال.
واوضح ان دولة الكويت قدمت عالوة 

على ذل��ك 5ر1 مليون دوالر امريكي 
كمساعدة فنية زراعية باالضافة الى منح 
بقيمة 28 مليون دوالر مخصصة لتطوير 
املطارات فيما قرر الصندوق الكويتي في 
اآلونة األخيرة تخفيف عبء الديون عن 

الصومال.
واك��د السفير البديوي امي��ان الكويت 
ال��راس��خ بأهمية التعليم كأحد ادوات 
مكافحة التطرف واالره���اب والفقر في 
اش��ارة الى املؤمتر الذي ستضيفه دولة 

الكويت في وقت الحق لتعزيز التعليم 
بالصومال.

واض��اف ان املؤمتر سيكون مبثابة 
حجر ال��زاوي��ة لتأمني التعليم الجيال 
املستقبل في الصومال داعيا املجتمع 
الدولي الى االنضمام الى هذه اجلهود 
واملشاركة بنشاط في املؤمتر فبتثقيف 

االطفال يتثقف جيل كامل.
وخاطب السفير البديوي الرئيس 
الصومالي قائال »العالم يراقب االوضاع 
في الصومال عن كثب وانتم حتظون 
بتقدير بالغ من املجتمع الدولي على كل 
اجلهود العظيمة والثابتة التي بذلتموها 

إلنعاش بلدكم في كل جانب«.
وش��ارك ممثلون من 58 دول��ة وست 
منظمات دولية في املنتدى الذي انطلق 
يوم امس االول االثنني واستمر ليومني 
واص����دروا بيانا مشتركا اتفقوا فيه 
على االل��ت��زام بتعزيز السالم والسالم 

واالنتعاش االقتصادي في الصومال.
وذك��ر البيان املشترك ان الصومال 
تسير على مسار تصاعدي وحترز تقدما 
ف��ي ع��دد م��ن امل��ج��االت احل��س��اس��ة رغم 
التحديات غير العادية اال ان��ه ال ميكن 

اعتبار هذا التقدم امرا مسلما به.
وش��دد البيان على ض���رورة تعزيز 
القدرات املؤسسية في الصومال وآليات 
املساءلة املطلوبة التى تدعم التقدم طويل 

االجل.

الوفود املشاركة في منتدى الشراكة مع الصومال


