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وزير العمل الفلسطيني يشيد بدعمها لعمال فلسطني

العقيل :الكويت داعم دائم للقضية الفلسطينية إقليمي ًا ودولي ًا
أشاد وزير العمل الفلسطيني نصري
أبوجيش أم��س بدعم الكويت لعمال
فلسطني س��واء عبر القنوات الثنائية
او من خ�لال مواقف الكويت املتميزة
والداعمة لهم في احملافل الدولية.
ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح أدل����ى به
أبوجيش لـ (كونا) إث��ر اجتماعه مع
وزيرة الشؤون االقتصادية الكويتية
م��رمي العقيل على ه��ام��ش فعاليات
اعمال مؤمتر العمل الدولي مبقر األمم
املتحدة في جنيف.
وقال أبوجيش إن االجتماع تناول
الكثير من القضايا الثنائية والدعم
الكويتي للرد على تقرير األمني العام
ملنظمة العمل الدولية ح��ول أوض��اع
عمال فلسطني وح��ث ال��دول الشقيقة
والصديقة على تأييد كل القرارات ذات
الصلة بعمال فلسطني أمام املؤمتر.
وأع��رب عن أمله في احلصول على
دعم الكويت في الدعوة الى عقد مؤمتر
دولي للمانحني لدعم صندوق التشغيل
الفلسطيني السيما وان منظمة العمل
الدولية ومنظمة العمل العربية تدعمان
هذا املؤمتر للعمل على مساعدة عمال
فلسطني.

الوزيرة مرمي العقيل جتتمع بوزير العمل الفلسطيني

وأض����اف أن االج��ت��م��اع ق��د تطرق
أي��ض��ا ال��ى إمكانية توظيف العمالة
الفلسطينية املدربة واملؤهلة في دولة
الكويت على ام��ل ان تشمل قطاعات
أخ���رى مثل ال��ط��ب والهندسة واملهن
التقنية بعد عودة االستعانة باملدرسني
الفلسطينيني.
م��ن جانبها ق��ال��ت وزي���ر ال��ش��ؤون
االقتصادية مرمي العقيل في تصريح

مماثل لـ (كونا) ان اجتماعها مع وزير
العمل الفلسطيني كان «مثمرا وبناء»
حيث ت��ن��اول ال��ع�لاق��ات الثنائية بني
اجلانبني ف��ي امل��ج��االت ذات االهتمام
املشترك.
وأك��دت الوزير العقيل على دميومة
دع��م ال��ك��وي��ت للقضية الفلسطينية
إقليميا ودوليا مضيفا أن الوفد الكويتي
سيركز أث��ن��اء امل��ؤمت��ر على املشكالت

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
لالستثمار لفت إل��ى ع��دة أم��ور إحداها
من��و ص��ن��دوق األج��ي��ال ال��ق��ادم��ة بنسبة
 152باملئة وأن لدى الهيئة مراكز إلدارة
املخاطر في ثالث دول بالعالم هي الكويت
والواليات املتحدة وإيرلندا إضافة إلى
منو أص��ول بنسبة  130باملئة في عشر
سنوات.
مبيناً أن كل مصروف غير وارد في
امليزانية أو زائد على التقديرات الواردة
فيها يجب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي
مبلغ من باب الى آخر من أبواب امليزانية.
وش��رح األس��ب��اب الرئيسية إلج��راء
املناقالت خالل السنة املالية ومنها تعيني
املوظفني الكويتيني على االعتماد التكميلي
والتغيير في نسب اإلجناز للعقود إضافة
إل��ى ورود بعض امل��ص��روف��ات لبعض
اجل��ه��ات احلكومية قائال ان املناقالت
منظمة قانونيا ودستوريا والئحيا وهي
أساس مرونة امليزانية.
وأكد وزير املالية ان احلكومة اتخذت
عدة إجراءات لتحصيل الديون املستحقة
للدولة موضحا ان ه��ذه الديون أغلبها
تخص ثالث جهات حكومية هي وزارة
النفط ووزارة الكهرباء وامل��اء واإلدارة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك .وأض���اف ان��ه متت
مخاطبة اجل��ه��ات احلكومية واجلهات
املستقلة وامللحقة لتحصيل مديونيات
الدولة في يوليو  2017كما متت مخاطبة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس ال��وزراء في يناير 2018
الستصدار ق��رار بإحالة امل��وض��وع إلى
جهاز متابعة األداء احلكومي .وأشار
إلى قيام وزارة املالية بتخفيض تقديرات
م��ش��روع امليزانية م��ن  30مليار دينار
(نحو  99مليار دوالر) إلى 5ر 22مليار
دي��ن��ار (ن��ح��و  74مليار دوالر) وذل��ك
للعمل على ترشيد اإلنفاق ووقف الهدر.
وأك��د أن الهيئة العامة لالستثمار
كأقدم صندوق سيادي في العالم يتمتع
بنظام عاملي بأعلى درج��ة م��ن املهنية
والكفاءة فهي أحد أكبر املستثمرين في
العالم ولديها حضور كبير جدا ومتتاز
بالدقة مبينا ان إدارة املخاطر في الهيئة
ليست صورية بل مهنية محترفة و”أنا
على استعداد لتزويد ال��ن��واب بتقارير
املخاطر من املكاتب الداخلية واخلارجية
لالطالع عليها”.
وردا على ما أثاره مقدما االستجواب
بعدم وجود دراسات جدوى حقيقية لعدد
من االستثمارات األجنبية بني الوزير
احلجرف ان اتخاذ القرار في استثمار أي
مشروع يتم وفق دراسات جدوى من قبل
جهات عاملية مؤكدا ان الهيئة ال تعمل إال
من خالل م��دراء صناديق عامليني وتقوم
باملتابعة الدقيقة لهذه االستثمارات.
وح�����ول م���ا ت���ط���رق إل���ي���ه م��ق��دم��ا
االستجواب بأن الهيئة العامة لالستثمار
تقوم باستثمارات في دول بها مخاطر
تذبذب في عملتها بني الوزير احلجرف
ان نسبة  96باملئة من استثمارات الهيئة
متت بالعمالت الرئيسية املعروفة لدى
األسواق الناشئة.
وبشأن ما أث��اره النواب حول اندماج
بيت التمويل الكويتي مع البنك األهلي
املتحد أكد الوزير احلجرف انه إذا كان
هذا االندماج يحقق عائد للمال العام فإن
الهيئة العامة لالستثمار ستمضي فيه.
وأوضح أن الهيئة العامة لالستثمار
كلفت أحد املكاتب االستشارية العاملية
ل��دراس��ة ج��دوى ه��ذا االن��دم��اج مبينا ان
ط��رف��ي الصفقة ق��دم��ا دراس���ة إل��ى بنك
الكويت املركزي ال��ذي ب��دوره كلف جهة
محايدة للبت في هذا املوضوع.
وك���ان املجلس ق��د واف���ق ف��ي افتتاح
جلسة األم��س على رسالة النائب محمد
ال���دالل ال��ت��ي يطلب فيها تكليف جلنة
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل
البرملانية إعداد تقرير عاجل بشأن مدى
سالمة استخدام خدمة شبكات االتصال
اجلديدة ( 5ج��ي) وم��دى توفر وضمان
الصحة ال��ع��ام��ة للمواطنني واملقيمني
وس�لام��ة البيئة بسبب اس��ت��خ��دام تلك
الشبكات على أن تقدم اللجنة تقريرها
للمجلس خالل شهر واحد.
واستعرض املجلس ضمن بند كشف
األوراق وال��رس��ائ��ل ال����واردة رسالتني
واردتني إليه إحداها من سمو أمير البالد
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس األمة
على تهنئتهم سموه مبناسبة عيد الفطر،

و األخرى من سمو ولي العهد يشكر فيها
رئيس وأعضاء مجلس األمة أيضا على
تهنئتهم سموه مبناسبة عيد الفطر.
وحول رسالة النائب أسامة الشاهني
التي طلب فيها تكليف جلان مجلس األمة
ال��دائ��م��ة وامل��ؤق��ت��ة ك��ل ف��ي اختصاصها
ال���وق���وف ع��ل��ى اس���ت���ع���دادات األج��ه��زة
احلكومية املختلفة ملواجهة األوض��اع
اإلقليمية املتوترة واحتماالتها املدرجة
ضمن كشف األوراق والرسائل ال��واردة
في هذه اجللسة
وأع��ل��ن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
ال��غ��امن م��واف��ق��ة ال��ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع الشيخ
ناصر صباح األحمد ونائب رئيس مجلس
ال����وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ خالد
اجلراح على تخصيص ساعتني من وقت
اجللسة املقبلة ملناقشة هذا املوضوع.

والصعوبات التي يتعرض لها عمال
فلسطني على يد أصحاب األعمال من
«الصهاينة».
ويشارك في أعمال هذا املؤمتر الذي
يعقد ب�ين ال��ـ  10والـ 21م��ن يونيو
اجلاري قرابة  45رئيس دولة وحكومة
فضال ع��ن ق��راب��ة  185وزي��ر عمل من
ال��دول األعضاء وممثلني عن النقابات
العمالية واحتادات أصحاب األعمال.

تتمات

تكليف اللجنة

د .بدر املال ورياض العدساني لوزير
املالية د .نايف احلجرف.
إذ أك��د وزي���ر املالية ال��دك��ت��ور نايف
احل��ج��رف أن االس��ت��ج��واب امل��وج��ه إليه
تشوبه “شبهة عدم الدستورية إضافة
إل���ى م��خ��ال��ف��ت��ه ل��ل��م��ف��ه��وم ال��دس��ت��وري
للمساءلة السياسية” مؤكدا أنه آثر أن
يتحمل كامل مسؤولية ال��رد ومواجهة
االستجواب متسلحا باملصداقية.
وأضاف احلجرف عقب انتهاء النائبني
املستجوبني الدكتور ب��در امل�لا وري��اض
العدساني م��ن ب��داي��ة مرافعتهما أثناء
مناقشة االستجواب املوجه منهما إلى
الوزير بصفته ضمن بند االستجوابات،
“نحن أم���ام اس��ت��ج��واب تشوبه شبهة
ع��دم الدستورية و به مخالفه للمفهوم
الدستوري للمساءلة السياسية والذي
أرس��ت��ه احملكمة ال��دس��ت��وري��ة ف��ي طلب
التفسير رقم  8لعام  2004والذي قررت
فيه بأنه “ال يجوز استجواب الوزير عن
األعمال السابقة التي ص��درت من وزير
آخر أو من الوزراء السابقني الذين تولوا
الوزارة”.
واشار إلى أن بعض الوقائع في هذا
االستجواب يرجع إلى ما قبل عام 1995
في داللة واضحة على أنه قد مت جتميع
بعض بنوده و محاوره من استجوابات
سابقة وتقارير رقابية قدمية افتقرت
إل��ى راب��ط يجمعها إال محاولة حتميل
الوزير املسؤولية بشكل ابتعد عن أبسط
أسس املوضوعية وابتعد عن املمارسة
الدميقراطية الصحيحة التي تنص على
عدم حتميل الوزير املسؤولية السياسية
إال من تاريخ أداءه القسم و توليه احلقيبة
الوزارية.
وأض���اف أن��ه آث��ر إال أن يتحمل كامل
مسؤولية ال��رد ومواجهة االستجواب
متسلحا باملصداقية “حيث انني ارى
ب��أن ه��ذا االس��ت��ج��واب م��ن وجهة نظري
اخل��اص��ة ه��و استجواب امل��اض��ي وردي
ه��و للمستقبل وه��و أي��ض��ا استجواب
اإلدع��اء الذي نتصدى له ب��ردود الصدق
واملصداقية”.
وأك��د ان��ه ال يجزع أب��دا من املمارسة
املسؤولة واملساءلة الدستورية السليمة
ال��ت��ي ت��غ��ل��ب امل��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة على
اخلاصة وتسلط الضوء على األخطاء
وليس األشخاص وتهدف إلى املعاجلة
واإلصالح وليس املشاحنة واإلقصاء.
وأب���دى ال��وزي��ر احل��ج��رف ع���ددا ً من
املالحظات على االستجواب الذي تضمن
 72ادع��اء منها ان نسبة  95باملئة من
اجمالي ادع���اءات االس��ت��ج��واب أت��ت في
فترات سابقه لتوليه احلقيبة الوزارية.
وأش���ار إل��ى أن االس��ت��ج��واب تضمن
فقرات مت نسخها حرفيا من استجواب
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء الذي قدم في مايو من عام 2017
إض��اف��ة إل��ى مواضيع مت مناقشتها في
استجواب وزير املالية األسبق مصطفى
الشمالي في عام .2012
وق���ال ان بعض ب��ن��ود االستجواب
ج��اءت بنسخ كامل م��ن تقارير دي��وان
احملاسبة السابقة “والتي لم تأتي بأي
ج��دي��د ب��ل أن بعض ب��ن��وده��ا ق��د اشبع
نقاشا وبعضها اآلخر قد مت حله أو تالفي
مالحظات الديوان فيه”.
ولفت إلى تخفيض حساب العهد من
66ر 8مليار دينار (نحو  28مليار دوالر)
إلى 55ر 4مليار دينار (نحو  15مليار
دوالر) ما يعادل نسبة  47باملئة مؤكدا
ان جميع مبالغ حساب العهد “مرصودة
ونعلم بها” وانه شكل فريقا وزاريا بعد
شهر من تكليفه باحلقيبة الوزارية ليقوم
مبعاجلة هذا امللف.
وقال إن حساب العهد هو دفعات مالية
متت واليوم هي حتت التسوية احملاسبية
و”نحن اآلن بانتظار التسوية النهائية”
مشددا على أن��ه لن يتردد في إحالة أي
شبهة فساد تتعلق بحساب العهد إلى
النيابة العامة فأي تعدي على املال العام
“مرفوض”.
وع��م��ا ورد ف��ي االس��ت��ج��واب بشأن
ال��ت��ع��اون ب�ين السلطتني التشريعية
والتنفيذية أشار إلى تشكيل ست جلان
حتقيق منها أرب��ع جلان كانت بناء على
معلومات وصلت إليه من النواب إضافة
إلى إحالة قضيتني إلى النيابة العامة.

مجلس األمن
من جديد إدانته الشديدة لالستهداف
املتعمد للمدنيني أو غيرهم من األشخاص
املشمولني باحلماية في حاالت النزاعات
املسلحة ويهيب بجميع أطراف النزاعات
املسلحة وضع حد لهذه املمارسات وفقا
اللتزاماتهم مبوجب ال��ق��ان��ون الدولي
اإلنساني.
ويهيب ال��ق��رار ب��أط��راف ال��ن��زاع��ات
املسلحة اتخاذ جميع التدابير املناسبة
للبحث بنشاط عن األشخاص املبلغ عن
فقدهم والتمكني من إعادة رفاتهم ومعرفة
مصير األشخاص املبلغ عن فقدهم دون
متييز سلبي وإن��ش��اء ق��ن��وات مناسبة
تتيح االستجابة والتواصل مع األسر في
عملية البحث والنظر في توفير معلومات
ب��ش��أن اخل��دم��ات امل��ت��اح��ة فيما يتعلق
بالصعوبات واالح��ت��ي��اج��ات اإلداري���ة
والقانونية واالق��ت��ص��ادي��ة والنفسية
االجتماعية التي قد يواجهونها نتيجة
لفقد أحد األقارب بوسائل منها التفاعل مع
املنظمات واملؤسسات الوطنية والدولية
املختصة.
ويدعو القرار أطراف النزاعات املسلحة
الى أن يتخذوا وفقا اللتزاماتهم الدولية
التدابير املناسبة ملنع فقد األشخاص
نتيجة للنزاعات املسلحة من خالل تيسير
لم شمل األسر املشتتة نتيجة النزاعات
امل��س��ل��ح��ة وال��س��م��اح ب��ت��ب��ادل األخ��ب��ار
العائلية.
وط��ال��ب ال���ق���رار أط����راف ال��ن��زاع��ات
املسلحة بإيالء عناية قصوى حلاالت
األطفال املبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاعات
املسلحة واتخاذ التدابير املناسبة للبحث
عن هؤالء األطفال والتعرف عليهم.
ويهيب ب��أط��راف النزاعات املسلحة
القيام وفقا اللتزاماتهم الدولية بتسجيل
وإبالغ التفاصيل الشخصية لألشخاص
احملرومني من حريتهم املنتمني إلى الطرف
املعادي مبن فيهم أس��رى احل��رب نتيجة
للنزاعات املسلحة والسماح لهم بالتراسل
مع أسرهم.
كما يدعو الدول في حاالت األشخاص
املفقودين نتيجة للنزاعات املسلحة الى
اتخاذ تدابير حسب االقتضاء لضمان
إج��راء حتقيقات وافية وعاجلة ونزيهة
وفعالة في اجلرائم املرتبطة باألشخاص
املفقودين نتيجة للنزاعات املسلحة
ومالحقة مرتكبيها قضائيا وفقا للقانون
الوطني والدولي بهدف حتقيق املساءلة
الكاملة.
ويحث القرار أطراف النزاعات املسلحة
ع��ل��ى ج��م��ع وح��م��اي��ة وإدارة ك��ل م��ا له
صلة من البيانات واملستندات املتعلقة
باألشخاص املفقودين نتيجة النزاعات
املسلحة مع اح��ت��رام اخلصوصية ومبا
يتماشى م��ع أح��ك��ام ال��ق��ان��ون الوطني
والدولي الواجبة التطبيق.
كما يحث أط��راف النزاعات املسلحة
على البحث عن قتلى النزاعات املسلحة
والتقاط جثثهم وحتديد هويتهم بطرق
منها تسجيل جميع املعلومات املتاحة
وحتديد أماكن مواقع الدفن وعلى احترام
رفات املوتى بإجراءات من بينها احترام
قبورهم وصيانتها بشكل صحيح وعلى
إع��ادة رف��ات املوتى كلما أمكن ذل��ك إلى
أقاربهم مبا يتسق مع التزاماتهم مبوجب
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي اإلن��س��ان��ي وال��ق��ان��ون
الدولي حلقوق اإلنسان.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات

محليات

الشخصية حث القرار على االمتناع عن
النقل املتعمد لرفات املوتى من املقابر
اجلماعية وجتنب القيام بأعمال احلفر
واس��ت��خ��راج اجل��ث��ث على ي��د أشخاص
غير مدربني مما ينتج عنه إحلاق أضرار
ب��ال��رف��ات أو ت��دم��ي��ره وع��ل��ى ض��م��ان أن
يجري في أي عملية الستخراج اجلثث أو
انتشالها جمع البيانات التي قد تؤدي إلى
التعرف على الشخص املتوفى وتسجيلها
بالصورة املناسبة.
كما يدعو أطراف النزاعات املسلحة الى
القيام عند نشوب صراعٍ ما بإنشاء مكاتب
وطنية للمعلومات أو غيرها من اآلليات
ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ب��ش��أن احملتجزين
واملدنيني الذين ينتمون إلى طرف معاد
ونقل هذه املعلومات إلى ذلك الطرف بدعم
من الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين
حسب االقتضاء وب��دء حتقيقات بشأن
هؤالء األشخاص.
ويجدد القرار تأكيد دعم اجلهود التي
تبذلها اللجنة الدولية للصليب األحمر
في السعي للوصول إل��ى معلومات عن
األشخاص املبلغ عن فقدهم داعيا جميع
أط��راف النزاعات املسلحة إلى االمتثال
اللتزاماتهم فيما يتعلق بالوصول إلى
تلك املعلومات وإلى التعاون مع اللجنة
ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر ووكالتها
املركزية للبحث عن املفقودين في معاجلة
مسألة األشخاص املفقودين مبا يتسق
مع التزاماتهم الواجبة التطبيق مبقتضى
القانون الدولي اإلنساني.
ويشدد القرار على أهمية تعزيز دور
وق���درات اآلل��ي��ات الوطنية واإلقليمية
والدولية القائمة التي تساعد في معاجلة
م��س��أل��ة األش��خ��اص امل��ف��ق��ودي��ن نتيجة
للنزاعات املسلحة ف��ي تقدمي املشورة
والدعم إلى ال��دول األعضاء وغيرها من
املنظمات واآلل��ي��ات الوطنية والدولية
واإلقليمية في هذا املجال لتوفير التدريب
وال��ت��ب��ادل فيما بينها حسب االقتضاء
بشأن سجالت كل منها حلاالت األشخاص
املفقودين وإط�لاع بعضها بعضا على
أفضل املمارسات بالتعاون الوثيق مع
جميع املنظمات املعنية.
ويحث جميع أطراف النزاعات املسلحة
على السماح بوصول آمن ودون عوائق
للعاملني في املجال اإلنساني مبن فيهم
املشاركون في البحث عن املفقودين أو
رفاتهم والتعرف عليهم في أق��رب وقت
تسمح به الظروف.
ويهيب بجميع الدول األعضاء املشاركة
ف��ي إق��ام��ة الشبكات وت��ب��ادل اخل��ب��رات
وأفضل املمارسات والتوصيات التقنية
وغير ذلك من وسائل التعاون والتنسيق
مع مؤسسات الدولة وحسب االقتضاء
مع اللجان الوطنية املعنية باألشخاص
املفقودين واملنظمات واآلليات اإلقليمية
والدولية املختصة.
وي���ؤك���د ال���ق���رار أن م��ع��رف��ة مصير
األشخاص املفقودين نتيجة للنزاعات
املسلحة مي��ك��ن أن ت��ك��ون ع��ن��ص��را من
ع��ن��اص��ر تصميم وت��ن��ف��ي��ذ م��ف��اوض��ات
واتفاقات السالم وعمليات بناء السالم
وذلك فيما يتعلق بآليات العدالة وسيادة
القانون وغيرها .كما يهيب بجميع أطراف
النزاعات املسلحة عند التفاوض على
اتفاقات السالم وتنفيذها إدراج أحكام
لتيسير البحث عن األشخاص املفقودين
وات��خ��اذ جميع اخل��ط��وات ال��ض��روري��ة
حلماية الضحايا والشهود الذين يدلون
بشهاداتهم عن األشخاص املفقودين من
أجل وضع حد لالفالت من العقاب.
ويؤكد أن اخلطوات ال���واردة في هذا
ال��ق��رار ميكن أن تسهم ف��ي عملية بناء
الثقة بني أطراف النزاعات املسلحة وفي
تسريع مفاوضات ال��س�لام والتسوية
وعمليات العدالة االنتقالية واملصاحلة
وبناء السالم واحلفاظ عليه.
ويشجع القرار ال��دول األعضاء على
زي���ادة مساعدتها املالية والتدريبية
التقنية واللوجستية الطوعية املقدمة
إلى الدول بناء على طلبها دعما لعمليات
استخراج اجلثث املتصلة بالبحث عن
األشخاص املفقودين نتيجة للنزاعات
املسلحة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ت��ل��ك اجلثث
وخاصة للنهوض باجلهود املبذولة في
مجال علوم ومنهجيات الطب الشرعي
الستخراج جثث أو رفات املوتى والتعرف
عليها والتعامل معها بطريقة حتترم
كرامة اإلنسان.

وكيل «الداخلية» يصدر تعميم ًا لعقد
دورة تدريبية لضباط الصف اجلامعيني
لترقيتهم إلى رتبة مالزم
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
ب��وزارة الداخلية أن��ه بنا ًء على توجيهات نائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية الفريق م.
الشيخ خالد اجلراح  ،أصدر وكيل وزارة الداخلية
الفريق عصام النهام تعميماً بعقد دورة تدريبية
لضباط الصف من حملة املؤهالت اجلامعية متهيدا ً
لترقيتهم إل��ى رتبة م�لازم وذل��ك وفقاً للشروط
ال��واردة باملادة ( 71مكرر) وامل��ادة ( )3من القرار
اإلداري رقم (.)2019/2480
وذك����رت أن ع��ل��ى ض��ب��اط ال��ص��ف الكويتيني
احلاصلني على مؤهل جامعي أو ما يعادله التقدم
إل��ى اإلدارة العامة لشؤون ق��وة الشرطة خالل
الفترة م��ن  2019/6/16حتى 2019/6/27
مصطحبني معهم :أصل شهادة اجلنسية وصورة
منها ،وأصل شهادة اجلنسية لألب واألم وصورة
منهما ،وأصل املؤهل اجلامعي باللغة العربية مبينا ً
به املعدل والتقدير احلاصل عليه وصورة منه.
ويشترط في جميع احلاالت أن يكون قد مضى
على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على األقل في
خدمة قوة الشرطة.

الفريق عصام النهام

البابطني :منتدى الهاي سيوجه رسالة إنسانية
إلى العالم بأهمية إحالل السالم واألمن
قالت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية
الكويتية أم��س الثالثاء إن منتدى عامليا ستنظمه
املؤسسة في الهاي يوم غد اخلميس سيوجه رسالة
إنسانية إلى العالم أجمع بشأن أهمية إحالل السالم
واألمن.
وق��ال رئيس املؤسسة عبدالعزيز البابطني في
بيان تلقت (ك��ون��ا) نسخة منه «ب��داي��ة أع��رب عن
اعتزازي بضيوف املنتدى من مختلف أنحاء العالم
الذين جتمعنا بهم رؤى مشتركة وتطلعات نحو
س�لام ع���ادل ي��س��ود الشعوب ويحقق لهم األم��ان
املرجتى حاضرا ومستقبال».
وأكد «في هذا املنتدى لن نكتفي بتقدمي املقترحات
والتوصيات بل عملنا على جتسيد النظريات إلى
واقع فقد أصدرنا  17منهجا لتدريس ثقافة السالم
من احلضانة إل��ى اجلامعة» .وأض��اف «وحرصنا
على دعوة شخصيات من املشاركة في صناعة القرار
وامل��ؤث��رة في ال��رأي الرسمي واجلماهيري لتمكني
هذه املناهج إلى جانب ما سيتمخض عنه املنتدى من
التطبيق على أرض الواقع.
وأض��اف أن هذا املنتدى ال يتحدد مداه في نطاقه
امل��ك��ان��ي ال���ذي يعقد ب��ه -محكمة ال��ع��دل الدولية
بالهاي -بل إن العالم أجمع معني به وهو يعكس
رمزية ودالل��ة املكان املعني بالعدل ومنه نوجه
رسالة إنسانية إلى العالم أجمع أننا جئنا من الكويت
دولة السالم وأميرها قائد العمل اإلنساني الشيخ
صباح األحمد لنتعاون معا من أج��ل نشر احملبة

عبدالعزيز البابطني

والتعايش السلمي فمهما تعددت ثقافاتنا فاإلنسانية
جتمعنا».
وم��ن امل��ق��رر أن تنظم املؤسسة اخلميس املقبل
املنتدى العاملي لثقافة ال��س�لام ف��ي قصر السالم
مبحكمة العدل الدولية مبدينة اله��اي الهولندية
بحضور شخصيات سياسية وأكادميية وثقافية من
مختلف أنحاء العالم ملناقشة عدة موضوعات بينها
(تدريس ثقافة السالم) و(حماية التراث الثقافي
العاملي).

«الداخلية» تنفي صحة ما نُشر
في مقطع فيديو املطار
نفت وزارة الداخلية أمس الثالثاء مامت تداوله على
مواقع التواصل االجتماعي بشأن مقطع فيديو في
مطار الكويت الدولي تضمن عدم إمكانية سفر املقيمني
إال بوجود بطاقة مدنية ،مؤكدة أنه يفتقد إلى الدقة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن أي مقيم لديه
ملصق اإلق��ام��ة سارية املفعول قبل ص��دور القرار
ال��وزاري رقم  2019/135بتاريخ 2019/3/10
بشأن االستعاضة مبلصق اإلقامة بالبطاقة املدنية
يستطيع السفر دون البطاقة بل يعتمد على امللصق
املوجود بجواز السفر .وأوضحت أن من قام بعمل
إق��ام��ة م��ن ت��اري��خ  2019/3/10فما بعد أو نقل
معلومات من جواز سفره القدمي إلى ج��وازه اجلديد

فهذا يحتاج عند السفر إلى البطاقة املدنية بحيث يكون
االسم األول واألخير من البطاقة املدنية التينيا مطابقا
للجواز وجنسية حامل اجلواز مطابقة للبطاقة املدنية
ورقم اجلواز يكون صحيحا في البطاقة املدنية.
وذكرت أنها سبق أن قامت بحملة إعالمية بشأن
ص���دور ال��ق��رار ال����وزاري رق��م  2019/135بشأن
االستعاضة مبلصق اإلقامة بالبطاقة املدنية بالتعاون
مع اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة والهيئة العامة
للمعلومات املدنية واجلهات األخرى املعنية.
وأه��اب��ت اإلدارة بوسائل التواصل االجتماعي
مراعاة الدقة واحل��ذر فيما تنشره من أخبار تتعلق
بالشأن األمني.

بهمن :عمادة القبول والتسجيل في
«التطبيقي» تُصر على العمل الفردي
ق��ال رئ��ي��س اللجنة اإلع�لام��ي��ة ورئ��ي��س جلنة
العالقات العامة في االحتاد العام لطلبة ومتدربي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيدر
بهمن إن االحتاد عانى كثيرا من تخبط عمادة القبول
والتسجيل وتالعبها مبكتسبات الطلبة ،مؤكدا أن
االحتاد ومنذ بداية العام النقابي لم يلمس منها أي
تعاون يذكر رغم املطالبات املتعددة التي اقترحها
االحتاد على العمادة لتذليل الصعوبات التي تواجه
الطلبة إال أن العمادة وك��أن ليس لها عني ترى وال
اذن تسمع.
وأوض���ح بهمن أن ال��ع��م��ادة ال تكترث بهموم
ومشاكل الطلبة وأبرزها مشكلة الشعب املغلقة التي
يعاني منها طالب وطالبات الهيئة ووص��وال لعدم
قدرتها على حتديد موعد ثابت لتوزيع شهادات
التخرج على الطالبات ،فبعد ورود العديد من
االستفسارات لالحتاد عن موعد ص��رف شهادات
التخرج لطالبات الهيئة توجه االحتاد بكتاب رسمي
للعمادة لالستفسار عن موعد توزيع الشهادات
فكان رد العمادة صادما « ما ندري» فإذا كانت عمادة
القبول والتسجيل املنوط بها إنهاء إجراءات شهادات
التخرج وتوزيعها على الطلبة ال تعلم موعد توزيع
الشهادات فمن يعلم؟ .
وأشار بهمن إلى أنه ورغم تعاون مدير عام الهيئة
د .علي املضف مع االحت��اد واستجابته للكثير مما
طالب به االحتاد وإبداء تعاون ملموس حلل مشكلة
الشعب املغلقة إال أن عمادة القبول والتسجيل تغرد
خارج السرب وتُصر على العمل الفردي بعيدا عن
مد يد التعاون مع االحت��اد بصفته املمثل الشرعي
والوحيد لطلبة الهيئة ،موضحا أن قيام االحت��اد
بتوجيه الشكر للهيئة وقيادتها يؤكد على أن

حيدر بهمن

االحت��اد ينتهج العمل النقابي الصحيح بعيدا عن
الشخصانية ،ولكن
هناك الكثير من األم��ور التي ال ميكن السكوت
عنها ،وابرزها تقليص وحدات الصيفي من  ٩إلى ٨
وح��دات ،حيث حرمت كثير من الطلبة من تسجيل
مواد أكثر ملساعدتهم على التخرج كون تخصصهم
يقتصر على  ٣وحدات باملادة ،إضافة لعدم استجابة
العمادة ملطلب االحتاد اخلاص بتقليص عدد الرغبات
اإلجبارية للمستجدين املتقدمني للهيئة لتكون بحد
أقصى  10أو  12رغبة ،ألن إجبار بعض الطلبة
عبر املوقع االلكتروني باختيار  20أو  30رغبة
مبثابة أن عملية القبول بالهيئة أصبحت عشوائية،
وهناك حاالت كثيرة عانت بعد قبولهم بتخصصات
ال يرغبون بها نتيجة إجبارهم على القبول بكافة
الرغبات املفروضة عليهم بالسستم عند التسجيل.

