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أفاد عبدالعزيز أحمد الغنام وعبدالرحمن 
خالد الغنيم بانه بناء على اللقاء الذي تم في 
ديوان الغنام الثالثاء 2007/5/22 بحضور 
الكثير م���ن أصحاب الدواوين وروادها من 
جميع الدوائ���ر االنتخابية، وانبثاق لجنة 

المتابعة لقراراته. 
وكذلك اللقاء الثاني ألصحاب الدواوين 
وروادها الذي تم الثالثاء 2008/3/11، تم خالل 
التجربة األولى لتنظيم  االجتماع مراجعة 
زيارة الدواوين في شهر رمضان المبارك عام 
1428 ه� 2007/9/13 واستمرارا لهذه اللقاءات 
واالجتماعات خلص المجتمعون الى اجراء 
بعض التعديالت للبرنامج على النحو التالي 

بالرغم من تعذر دعوة الجميع.
وتماشيا مع ما تم سماعه من االخوة بناء 
على تجربة الدواوين لشهر رمضان المبارك 
لعام 2008 لذا فإن الهدف االساسي من هذه 
اللقاءات هو تيس���ير زي���ارة اكبر عدد من 
الدواوين دون مشقة مع تالفي االختناقات 

المرورية. وقد تم االتفاق على تقسيم مواعيد 
هذه الزيارات في األيام األولى من الش���هر 
المب���ارك طبقا لنظام الدوائ���ر االنتخابية 

التشاور حول جعلها شريكًا داعمًا للجائزة

جائزة فهد األحمد للعمل الخيري اطلعت
على جهود »أجفند« في التنمية البشرية

بادرت جائزة فهد األحمد الدولية للعمل 
اخليري بزيارة لبرنامج اخلليج العربي لدعم 
منظمات األمم املتحدة االمنائية الذي يرأسه 
صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز 
آل سعود، وقدمت ادارة العالقات العامة لوفد 
اجلائزة شرحا تفصيليا حول آخر التطورات 
واملبادرات التي تس����اهم فيه����ا »أجفند« من 
خالل اهدافها في دعم جهود التنمية البشرية 
الفقر والنهوض بالتعليم  متضمنة محاربة 
وحتسني املس����توى الصحي ودعم البنيات 
املؤسس����ية وتدريب العاملني، وكل اجلهود 
التنموية املوجهة للفئات األكثر احتياجا في 

الدول النامية، خاصة النساء واالطفال.
وانطالقا من القناعة بان انتشار املعرفة 
في مجال التنمية من ش����أنه ان يعزز تبادل 
اخلبرات ويدعم وضع منهجيات افضل للتصدي 
للمشاكل والعقبات االدارية واملالية التي متر 
بها مؤسسات العمل اخليري واالنساني بشكل 
عام فقد مت التشاور حول ان تكون »أجفند« 
شريكا داعما جلائزة الشيخ فهد األحمد الدولية 
للعمل اخليري حيث ستس����اهم في مجاالت 
تطوير اجلائزة، خاصة ان جائزة اجفند الدولية 
لها باع طويل في املنظمات االنسانية سواء 

كانت اهلية او حكومية.
اجلدير بالذكر ان »أجفند« ترعى مشاريع 
عديدة منها انش����اء بنوك الفقراء في الوطن 
العربي، انطالقا من القناعة الراسخة بفاعلية 
اتاح����ة اخلدم����ات املالية الش����املة للفقراء 
)اقراض صغي����ر، ادخار، تأمني( في محاربة 
الفقر والتخفيف من حدت����ه في املجتمعات 

العربية.

وفي اطار تنمية الطفولة املبكرة وتطويرها 
تؤمن »اجفند« باملقولة التربوية املأثورة »وراء 
كل أم����ة عظيمة تربية عظيمة« قد ش����رعت 
»أجفند« في تنمية الطفولة املبكرة بوصفها 
افضل وسيلة تربوية العداد جيل من االطفال 
املهنيني مستقبال وهذا مشروع يتم بالتعاون 
مع وزارات التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو 

في 11 دولة عربية ومن ضمنها الكويت.
ومببادرة من رئيس مجلس امناء »أجفند« 
تأس����س عام 1987 املجلس العربي للطفولة 
والتنمية وه����ي منظمة عربية غير حكومية 
ذات شخصية اعتبارية ويعمل املجلس على 
دعم اجله����ود احلكومية وغي����ر احلكومية 
وتنسيقها وتتبني االفكار حلماية الطفل العربي 
ومنائه وضم����ان حقوقه طبقا التفاقية األمم 
املتحدة حلقوق الطفل ونفذ املجلس  عددا من 
املدني وتفعيل  املشروعات لتعزيز املجتمع 
االس����تراتيجية العربية والدولية واملواثيق 
اخلاصة بالطفولة ومن ابرزها »املشروع العربي 
الطفال الشوارع، مناهضة العنف ضد االطفال، 
تنمية حقوق الطفل، عم����ل االطفال، تنمية 

ثقافة الطفل«.
وال ش����ك في ان هذا التع����اون بني جائزة 
»اجفند« وجائزة الش����يخ فهد االحمد يؤكد 
على اهمية التنسيق والتكامل بني املؤسسات 
اخلليجية العاملة في القطاع اخليري واالنساني 
وهذا دور مهم جدا تغفل عنه املؤسسات االهلية 
في مجلس التعاون اخلليجي، فبناء الشراكات 
وتكامل البرامج التنموية اصبح من الضرورات 
في ظل العوملة وانتش����ار ظاهرة التحالفات 

والشراكات في بناء املشاريع املختلفة.

األمير طالل بن عبدالعزيز آل سعود الشيخ أحمد الفهد

الرشيد: الفساد التشريعي 
وصل إلى حد ال يطاق

استهجنت رئيسة مؤسسة أداء 
برملاني متميز »منار« الناش����طة 
الرشيد بشدة  السياسية عائشة 
ما يجري على الساحة السياسية 
الهدف منه  من تصعيد واض����ح 
اثارة البلبلة وتصفية احلسابات 
الش����خصية وتنفي����ذ االجندات 
اخلارجية ضاربني عرض احلائط 
بالقس����م الذي أقسموه والبرامج 

االنتخابية والدستور والتنمية.
وقال����ت ان بع����ض النواب ال 
القانون، بل  يتعصبون لتطبيق 
لذاتهم، مشيرة الى ان مجلس االمة 
ال ميثل االمة وان املجلس املدافع عن 
حقوق االمة لم يولد بعد وبعض 
النواب ضاعوا بني نواب العصبية 

القبلية »وحاضر سيدي«.
واضافت ان بعض النواب ينطبق 
عليهم احلديث الشريف »اذا حدث 
كذب واذا وعد أخلف واذا اؤمتن 
خان« وخيانة االمانة واضحة في 
كل االمور ومنها مصادرة احلريات 
وتكميم االفواه وحتقيق املصالح 
الشخصية ومخالفة القانون عن 

سبق اصرار وتعمد.
واس���تغربت الرش���يد م���ن 
مواقف بعض النواب من اهدار 
املال العام في كثير من اجلوانب 
وعدم احلدي���ث والتغافل عنها 
ألنهم مش���اركون ومستفيدون 
منها، مشيرة الى ان الفساد في 
املؤسسة التشريعية وصل الى 
»حد ال يطاق« ومع ذلك يتكلمون 
عن املال العام واستطردت قائلة 
ان الفساد في السلطة التشريعية 
القيم  »حدث وال حرج« وجلنة 
واالخ���الق اصبح���ت ضرورة 
الزمة، كما ان الفساد في السلطة 
التنفيذية واضح للعيان ومبدأ 
الثواب والعقاب ال وجود له من 

االساس.

عائشة الرشيد

تقسيم مواعيد الزيارات في األيام األولى
من شهر رمضان طبقًا لنظام الدوائر الخمس
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يستقبل سمو األمير 
حفظه اهلل ورعاه 
وأسرة آل الصباح 
الكرام املهنئني في 

أول وثاني أيام شهر 
رمضان. لذا فسيتم 
اإلبقاء على هذين 
اليومني كما جرت 

العادة.

الدائرة األولى 
وتشمل الضواحي 

التالية:
اليوم األول والثاني

الشرق � دسمان
بنيد القار.

اليوم الثالث 
والرابع

الدسمة � الدعية
الشعب � النقرة
حولي � بيان � 

مشرف
مبارك عبداهلل 

اجلابر
سلوى � الساملية 
الرأس الرميثية � 

البدع

الدائرة الثانية 
وتشمل الضواحي 

التالية:
اليوم اخلامس 

والسادس
عبداهلل السالم

الشامية � الشويخ
اليوم السادس

والسابع والثامن
الفيحاء � النزهة

القادسية � 
املنصورية

الصليبخات � 
غرناطة

الدوحة � القيروان
املرقاب � القبلة

الدائرة الثالثة
وتشمل الضواحي 

التالية:
اليوم الثامن 

والتاسع
اخلالدية � كيفان 

العديلية.
اليوم العاشر 
واحلادي عشر

الروضة � السرة
اجلابرية � ابرق 

خيطان
خيطان اجلديد -

الصديق � السالم -
حطني � الشهداء -

الزهراء

األسبوع األول من 
رمضان

اليوم األول والثاني 
والثالث والرابع

واخلامس والسادس
والسابع والثامن 

والتاسع
الدائرة الرابعة 

وتشمل الضواحي 
التالية:

جميع مناطق اجلهراء 
السكنية

الصليبية � اشبيلية
الفروانية � العمرية -
الرابية � الفردوس 

- الرحاب -
جليب الشيوخ

العارضية � األندلس 
-

صباح الناصر -
عبداهلل املبارك -

النهضة.

األسبوع األول من رمضان
اليوم األول والثاني والثالث 

والرابع
واخلامس والسادس 

والسابع والثامن والتاسع
الدائرة اخلامسة

وتشمل الضواحي التالية:
املسيلة � الفنيطيس
الفنطاس � املهبولة

املنقف � الفحيحيل صباح 
السالم

ابوحليفة � العدان 
- القرين � القصور

- مبارك الكبير
العقيلة � جابر العلي -

هدية � الرقة -
فهد األحمد � الظهر

الصباحية � األحمدي -
علي صباح السالم

العفاسي: خريجو كليتي الحقوق والشريعة سواء أمام القانون

»مقومات حقوق اإلنسان« تستنكر تعسف »الداخلية« في إبعاد 
العمالة دون إمهالها لحصولها على حقوقها من الشركات

نقابة نفط الكويت: الصراع السياسي يضر بالقطاع والعاملين فيه
وجه����ت نقاب����ة العاملني بش����ركة نفط 
الكويت انتقادا لعدم منهجية بعض النواب 
في تلويحهم باالستجوابات، واكد امني سر 
النقابة عبداهلل الزعبي ان اخلاسر االكبر من 
الهجوم االعالمي عل����ى وزير النفط احلالي 
هو القطاع النفط����ي والعاملون فيه، مبينا 
ان هذا الهجوم ال يصب في مصلحة القطاع 
النفطي متس����ائال: هل هذه االسئلة املوجهة 
لوزير النفط ومحاول����ة فتح ملفات قدمية 

بس����بب نية الوزير جتديد الدماء للقياديني 
في القطاع ام هي خالفات ش����خصية تعطل 
مصالح البلد؟ مؤكدا ان القطاع النفطي امام 
خيارات استراتيجية في كيفية التعامل مع 
مجلس االمة واحلكومة موضحا انه ال جناح 
من دون تناغم تام بني السلطتني اوال وبني 
املجلس االعلى للبترول واملؤسسة بقياداتها 

املختلفة.
واكد الزعبي ان مجلس ادارة نقابة نفط 

الكويت ال يقبل املساس باملال العام وال مقدرات 
الكويت ب����أي حال من االحوال، مضيفا امنا 
ننشد الهدوء في الطرح من قبل اعضاء مجلس 
االمة واستغالل االعالم بالصورة الصحيحة، 
الفتا الى ان التغيرات الكثيرة اضرت مبصلحة 
القطاع والعاملني فيه مطالبا اعضاء مجلس 
االمة بابعاد القطاع النفطي عن اي صراعات 
سياسية وخالفات شخصية ليست من مصلحة 

القطاع الذي هو شريان البلد الرئيسي.

 ليلى الشافعي
استنكرت نقابة القانونيين بعض التصريحات 
المتعلقة بمنتسبيها من اشخاص ال يملكون الحق 
في ذلك، جاء ذلك على لس���ان أمين س���ر نقابة 
القانونيين عبداهلل العفاسي، حيث ذكر ان النقابة 
هي الممثل القانوني والمتحدث الرسمي عن جميع 
القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، وان مثل 
هذه التصريحات التي ظهرت في اآلونة االخيرة 
تدعو الى التفرقة بين القانونيين، حيث ان النقابة 
تؤكد ان خريجي كلي���ة الحقوق وخريجي كلية 
الش���ريعة على حد سواء في الكفاءة في التأهيل 
االكاديمي والميدان العملي ويشهد على ذلك واقع 
الحال، حيث ان خريجي الكليتين برزوا في مجال 
العمل القانوني في قيادة س��دة القضاء والنيابة 

الع��ام���ة واالدارة الع��امة للتحقيق���ات واالدارات الق��انونية في 
وزارات الدولة.

وأوضح ان التشكيك في كفاءة خريجي كلية 
الشريعة في العمل القانوني ما هو اال نوع من بث 
روح الشقاق والتفرقة بين زمالء المهنة الواحدة، 
واننا نؤكد ان مثل هذه االمور منتهية بعد صدور 
خطابات رسمية من جامعة الكويت تؤكد ان كال 
من المتخصصي���ن مؤهال أكاديمي���ا للعمل في 
المج���ال القانوني، وان أي قول مخالف لمنطوق 
حكم المحكمة الدستورية بمساواة خريجي كلية 
الش���ريعة بخريجي كلية الحقوق ما هو اال نوع 
من المساس بحكم قضائي نهائي صادر من أعلى 
جهة قضائية رقابية على دستورية القوانين وهي 

المحكمة الدستورية.
وأعرب العفاسي عن شكره وتقديره ألعضاء 
مجلس االمة الذين قدموا اقتراحا بقانون بإدخال 
خريجي كلية الشريعة في التحقيقات، وان النقابة تدعم هذه المشاريع 

التي تنصف القانونيين وترجع لهم حقوقهم التي سلبت منهم.

»على الداخلية مراجعة سياستها وآلياتها فيما 
يخص ابعاد العمالة اذا ارادت ايقاف الظلم وانتهاكات 
حقوق االنس����ان«، هذا ما صرح به رئيس جمعية 
مقومات حقوق االنسان د.عادل الدمخي تعليقا على 
تلقي جمعية املقومات االسبوع املاضي شكوى من 
39 عامال باحدى الش����ركات مت ترحيلهم عن البالد 
بسبب اغالق ملف الشركة ولم يحصل هؤالء العمال 
املساكني على مستحقاتهم وحقوقهم املالية والقانونية 
على الرغم من علم وزارة الشؤون بتفاصيل القضية 
ومطالباتها املتكررة وزارة الداخلية بحل املش����كلة 
باالضافة الى تدخل اجلمعية ومنظمة العمل الدولية 
من اجل حصول ه����ؤالء العمال على حقوقهم وبني  
د.الدمخي ان وزارة الداخلية لم تستجب للمناشدات 
والنداءات العطائهم فرص����ة ترتيب امورهم ونيل 

مستحقاتهم من الشركة وهذا يعد انتهاكا صارخا ألبسط حقوق العمالة 
في دولة املؤسس����ات.واضاف أن هذه الشكوى التي عايشت اجلمعية 
تفاصيله����ا مع العمال على ارض الواقع ليس����ت هي األولى فقد تلقت 
اجلمعية عشرات الشكاوى من هذا النوع في السابق وكنا نطالب مرارا 
وتكرارا بضرورة وجود آلية وتنسيق بني وزارتي الداخلية والشؤون 
للتأكد من حصول مثل هؤالء العمال على كل حقوقهم ومس����تحقاتهم 

املالية والقانونية من الش����ركات قبل الش����روع في 
عملية االبعاد فاالمر بسيط اذا ارادت االجهزة املعنية 
القيام بحل جذري وش����امل للمشكلة ولكن ال حياة 

فيمن تنادي.
واس����تنكر الدمخي تزايد وتيرة االبعاد االداري 
التي تقوم بها اجه����زة الداخلية بحق العمال الذين 
هم ضحايا االجتار بالبش����ر – دون الرجوع لوزارة 
الشؤون – تاركة اجلاني ينفرد بعدد آخر ال حصر له 
من الضحايا في مشهد متكرر الحد امللفات املهمة التي 
سببت احراجا دوليا كبيرا للكويت والتي لم ينصفها 
تقرير واحد في مجال حقوق االنسان، ولالسف يتم 
ابعاد هذه العمالة باجلملة دون امهالها الوقت الكافي 
لتصفية امورها ومتعلقاتها املالية مع الشركات، وهذا 
يدعونا وجميع ناشطي حقوق االنسان في هذا البلد 

الى مزيد من القلق بشأن قضايا حقوق االنسان بالكويت.
وتس����اءل الدمخي: ملاذا تس����تقوي الداخلية على الطرف االضعف 
وما سر حتول الداخلية الى سياط في ايدي اجلالدين املتنفذين الذين 
يتاجرون في البشر مستغلني بذلك جهلهم وفقرهم وعوزهم؟ مطالبا 
نواب الشعب الغيورين على سمعة الكويت ضرورة اثارة هذه القضية 

والضغط على وزارة الداخلية لتتحمل مسؤولياتها في هذا امللف؟

عبداهلل العفاسي

د.عادل الدمخي

عبدالرحمن الغنيم عبدالعزيز الغنام 

الخمس. أما ما تبقى من أيام الشهر المبارك 
فيكون حسب النظام المتبع لكل ديوان سواء 

كان استقباال يوميا او اسبوعيا.

وزارة الـــــدفــــــاع
رئــا�ســـة الأركـــان العــامــة للـجــيـ�ش

هيئة الإدارة والقوى الب�سرية - مديرية التجنيد والتعبئة العامة

اإعالن دورة تطوع �سباط ال�سف

تعلن وزارة الدفاع – رئا�سة الأركان العامة للجي�ش ) هيئة الإدارة والقوى الب�سرية ( عن فتح 

باب التطوع لالإلتحاق ب�سرف اخلدمة الع�سكرية من حملة الدبلوم بعد الثانوية و�سهادة 

الثانوية العامة واملقررات ومايعادلها، وعلى الراغبني بالتطوع مراجعة هيئة الإدارة والقوى 

الب�سرية - مديرية التجنيد والتعبئة العامة )فرع جتنيد املتطوعني( اأثناء الدوام الر�سمي 

اإعتباراً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن علمًا باأن باب التطوع مفتوح طوال العام.

اأول: ال�سروط الـعــامـة:

	 1 - اأن	يكون	املتطوع	كويتي	اجلن�سية.	
2	-	اأن	يكون	املتطوع	قد	اأمت	من	العمر18	عامًا	ومل	يتجاوز	26	عامًا	.

3	-	اأن	يكون	الئقًا	�سحيًا	للخدمة	الع�سكرية	.
4	-	اأال	يقل	طول	قامته	عن	155	�سم	.

5	-	اأن	يكون	ح�سن	ال�سرية	وال�سلوك	.
6	-	اأن	يجتاز	الطالب	املقابلة	ال�سخ�سية.

7	-	اأال	يكون	قد	�سبق	احلكم	عليه	يف	جناية	اأو	جرمية	خملة	بال�سرف	واالأمانة	مامل	يكن	قد	رد	اإليه	اإعتباره	.
8	-	اأال	يكون	قد	�سبق	ف�سله	من	اخلدمة	لدى	اأية	جهة	حكومية	بحكم	اأو	بقرار	تاأديبي	نهائي	.

9	-	اأن	يح�سر	املوظف	اإ�ستقالته	من	جهة	عمله	اإذا	مت	قبوله	نهائيـــــا		.

ثانيًا: امل�ستندات املطلوبة :

1	-	�سهادة	اجلن�سية	االأ�سلية	وثالث	�سور	عنها.
2	-	�سورة	عن	جن�سية	الوالد.																																				3	-	�سورة	عن	جن�سية	الوالدة	.

4	-	البطاقة	املدنية	االأ�سلية	وخم�س	�سورة	عنها.
5	-	�سهادة	امليالد	االأ�سلية	وثالث	�سور	عنها	.

6	-	ال�سهادة	الدرا�سية	االأ�سلية	وثالث	�سور	عنها.									7	-	كتاب	من	ديوان	اخلدمة	املدنية	.
8	-	وعلى	املتزوج	اإح�سار	عقد	الزواج	االأ�سلي	+	�سهادة	اجلن�سية	االأ�سلية	للزوجة	و�سورة	عن	كل	منهما	.

.	6x4	مقا�س	جانبية	ولي�ست	فورية	تكون	ال	واأن	والعقال	بالغرتة	�سخ�سية	�سور	)10(	عدد	-	9

ثالثًا: بيـانـات عـن الدورة :

1	-	مدة	الدورة	)6(	اأ�سهر	تعقد	مبدر�سة	تدريب	�سباط	ال�سف.
2	-	بداية	الدورة	9/13/	2009	)االأوىل(

3	-	مينـــــــح	املتطـــــــوع	رتبة	ع�سكرية	بعـــــــد	التخرج	رتبة	)رقيب	اأول(	للدبلوم	بعد	الثانويـــــــة	ورتبة	)رقيب(	بعد	الثانوية	
العامة	واملقررات	ومايعادلهما	.

4	-	مينح	املتطوع	مكافاأه	مالية	اأثناء	الدورة	.

املوقع الإلكرتوين :

لال�ستف�سار:	مبا�سر	24814360	بدالة	24847400	داخلي	61441	-	63632

http://kuwaitarmy.gov.kw


