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اياد اخلرافي خالل اجراء القرعة

جائزة ألحد األطفال الفائزين

هدية لفائز باحدى املراتب املتقدمة

تحديد المراكز الفائزة من األول إلى العاشر

إياد الخرافي كّرم الفائزين
في المسابقة الرمضانية بالنادي العلمي

عرفات: تجربة الصحافة الكويتية مميزة مقارنة بالتجارب األخرى

وزراء الخدمة المدنية الخليجيون يجتمعون في مسقط اليوم
الري���اض � كونا: يعقد وزراء اخلدم���ة املدنية بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية اعمال اجتماعهم 

ال� 8 في العاصمة العمانية مسقط اليوم.
وذكرت االمانة العامة ملجلس التعاون في بيان صحافي 
أمس ان االمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
عبدالرحمن العطية سيشارك في أعمال االجتماع الذي 
سيكون برئاسة وزير اخلدمة املدنية العماني محمد بن 

عبداهلل احلارثي.
وأش���اد العطية باالجنازات التي حتققت في الدورة 
التاسعة والعش���رين للمجلس االعلى ملجلس التعاون 
برئاسة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والتي 
تهدف لتعزيز مس���يرة مجلس التعاون وما كان لها من 
اث���ر في اجناز العديد من املكاس���ب التي تلبي تطلعات 
مواطني دول املجلس في مختلف املجاالت على مستوى 

دول املجلس.
وأعرب االمني العام ملجلس التعاون عن ثقته في الدور 
املهم واملميز الذي تضطلع به سلطنة عمان مع شقيقاتها 
دول املجلس في سبيل حتقيق ما يصبو اليه مواطنوها 

لضمان كل أسباب اخلير والطمأنينة والرفاه لهم.
وأشار الى انه سيتم كذلك استعراض القرارات الصادرة 
عن املجلس االعلى ذات العالقة بشؤون اخلدمة املدنية 
والتنمية االدارية ومتابعة تنفيذها ومن ذلك: الورقة التي 
تقدمت بها الكويت بشأن التحديات االقليمية والدولية 
الراهنة، حيث دعت الورقة في مجال التعاون االقتصادي 
الى ضرورة التنسيق في برامج عمل مشتركة ملواجهة 
ظاهرة تفشي البطالة في مجتمعات دول اخلليج، وفي 
القطاع اخل���اص دعت الورقة الى حفظ وتعزيز حقوق 

العمالة املواطنة.
وأوضح العطية ان الوزراء سيستعرضون اخلطوات 
املتخذة من قبل الدول االعضاء لتنفيذ قرار املجلس االعلى 
في دورته الثانية والعش���رين التي انعقدت في الدوحة 
خالل شهر ديسمبر 2002م والقاضي بتطبيق املساواة 
التامة في املعاملة بني مواطني دول املجلس، حيث يدخل 
هذا املوضوع ضمن متطلبات تطبيق السوق اخلليجية 

املشتركة بني دول املجلس.

 القاهرة - هناء السيد : 
حصدت الباحثة اميان محمد 
الدكتوراه حول  عرفات درجة 
»حري����ة الصحافة في الكويت 
وتأثيره����ا عل����ى املمارس����ة 
الصحافية« في الفترة من 2003 
الى 2007 وناقش����تها في كلية 
االعالم في جامعة القاهرة الليلة 

قبل املاضية.
وأكدت متيز جتربة الصحافة 
الكويتية ومتتعها بنطاق أوسع 
من احلري����ة مقارنة بالتجارب 

العربية األخرى.
وأوضحت عرفات ان الهدف 
من الدراسة هو محاولة التعرف 
على حدود حرية الصحافة في 
الكوي����ت وعالقاته����ا بالنظام 

السياسي واالجتماعي.
التش����ريعات  ان  وقال����ت 
الصحافية الكويتية تتسم مبزيد 
من احلرية في االجراءات اخلاصة 
بتنظيم الصحف وتداولها كلما 
صدر قانون أو تش����ريع جديد 
الى  خاص بالصحافة، مشيرة 
ان الصحافة في الكويت تتمتع 
فعال مبا هو أوسع مما منح لها 
في قانون املطبوعات والنشر 

الكويتي الصادر عام 2006.

قامت مبحاولة ج����ادة، كما ان 
رسالتها حتتوى على معلومات 
تراكمية ومعقولة الى حد كبير 
على الرغم م����ن ان الباحثة لم 
يس����بق له����ا زي����ارة الكويت 
والتعرف على املجتمع الكويتي 
عن قرب. ضمت جلنة املناقشة 
باالضافة ال����ى د.الرميحي كال 
من عميدة كلية االعالم بجامعة 
القاهرة د.ليلى عبداملجيد مشرفا 
ورئيسا ووكيلة الكلية د.جنوى 
كامل عضوا ولفيفا من أساتذة 

كلية االعالم.

الكش���ف عن احلقائق وحتليل 
االحداث وتفسيرها واملساهمة 

في تشكيل الرأي العام.
وذكرت عرفات ان الدستور 
الكويتي كفل حرية الصحافة من 
خالل أكثر من مادة من مواده، 
مؤكدة ان قانون مارس عام 2006 
يعد انطالقة جديدة نحو حرية 

الصحافة في الكويت.
من جانبه، اكد رئيس حترير 
صحيف���ة )أوان( عضو جلنة 
مناقشة الرسالة د.محمد الرميحي 
أهمية الرسالة لتناولها الصحافة 

الكويتية ومقارنتها مع الصحافة 
في مصر والعالم العربي.

وأوض���ح د.الرميح���ي ان 
الباحثة س���لطت الضوء على 
التقدم الكبي���ر الذى تتميز به 
الكويتي���ة ومتتعها  الصحافة 

بسقف عال من احلرية.
ولفت الى ان هذه الرس���الة 
تضيف الى املكتب���ة الكويتية 
والعربي���ة معلوم���ات موثقة 
ع���ن الصحاف���ة ف���ي الكويت 

ومسيرتها.
ورأى د.الرميحي ان عرفات 

واضاف����ت ان الصحاف����ي 
الكويتي يتمتع بحرية توجيه 
النقد الى احلكومة وتصرفاتها 
فى اطار إدراكه حلرية الصحافة 
مبفهومها الش����امل، حيث ماله 
من حقوق وضمانات الى جانب 
إحساسه الوطني مبسؤولياته 
االجتماعي����ة وتقديره لظروف 
املجتم����ع وخط����ورة الكلم����ة 

وتأثيرها.
وأشارت الى ان دور الصحافة 
الكويتية ال يقف عند حد تغطية 
الى  األحداث فحسب، بل ميتد 

بحضور رئيس مجلس ادارة 
اي���اد اخلرافي  العلمي  النادي 
ومدير ادارة العالقات العامة طالل 
الشريدة والفائزين باملسابقة 
الرمضاني���ة التي نظمها مركز 
علمي امياني بالنادي وعدد كبير 
من املسؤولني واالعضاء، جرى 
س���حب القرعة لتحديد املراكز 
الفائزة من االول الى العاش���ر 

حيث جاءت االسماء كالتالي:
األول: سليمان فهد العتيبي، 
الثاني: محمد فادي عبدالستار، 
الثال���ث: محمد احم���د قابيل، 
واملراكز من الرابع الى العاشر 
هم: حماد السيد محمود، ياسر 
س���مير عبدالعليم، رش���يدي 
عبداحلليم، احمد قابيل، جمال 
عبدالعال محمد، عاطف القاضي، 

طه حسني.
ورحب مدي���ر مركز علمي 
امياني ابراهيم املرجان برئيس 
مجلس االدارة واحلضور، وقدم 

بعدها ق���ام رئيس مجلس 
االدارة اي���اد اخلراف���ي ومدير 
العالقات العامة طالل الشريدة 
بتوزيع اجلوائز على الفائزين 

باملراكز العشرة االولى.

الشكر الى اجلميع على املشاركة 
في املسابقة وهنأ الفائزين فيها 
وذكر ان املس���ابقة هي الثانية 
التي ينظمها املركز في مثل هذه 

املناسبات الدينية.

الباحثة إميان عرفات د.محمد الرميحي متوسطا د.ليلى عبداملجيد ود.جنوى كامل

»الديوان« يبدأ األحد المقبل موسمه التدريبي لكل المسميات الوظيفية

المتلقم: ديوان الخدمة المدنية وافق على الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة

يبدأ ديوان اخلدمة املدنية األحد املقبل بتنفيذ 
خطته للموسم التدريبي 2009/2010 والتي حتتوي 
على برامج ودورات لكل الفئات الوظيفية واملسميات 

في اجلهات احلكومية.
وقال الوكيل املساعد لشؤون التطوير اإلداري 
في الديوان زيد النويف أم���س ان الديوان ومن 
خالل املوسم التدريبي يسعى الى تنمية وحتسني 
مستوى األداء الوظيفي لكل الفئات العاملة بوزارات 

وهيئات ومؤسسات الدولة.
واضاف ان الديوان راعى تنوع وتطوير وسائل 
التدريب املتبعة مبا يتوافق مع متطلبات العصر 
احلالي ويلبي طموحات املوظفني »حيث ان معامالت 
استخدام نظم وتقنية املعلومات في ازدياد«، واشار 
الى انتشار وس���ائل وطرق التدريب اآللي »عن 
بعد« والتي تبنى الديوان استحداثها وتعميمها 

على معظم اجلهات احلكومية.

أسامة أبوالسعود
اكد نائب رئيس االحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكوي���ت ورئيس نقابة العاملني بوزارة التجارة 
والصناعة عجمي املتلقم ان النقابة تلقت العديد 
من الشكاوى والتظلمات اخلاصة بصرف االعمال 
املمتازة والتي عبر فيها العاملون بوزارة التجارة 
والصناع���ة عن امتعاضهم م���ن صرفها والكيل 
مبكيال���ني حيث ال توجد قواعد لصرفها س���وى 
املزاجية واحملسوبية بعيدا كل البعد عن قانون 
وزارة املالية رقم 77/13 الذي يقر بصرف االعمال 

املمتازة للعاملني احلاصلني على درجة امتياز.
واضاف املتلق���م أنه يتم التالعب بالتقديرات 
السنوية للعاملني بعد حصولهم على درجة امتياز 
ويتم تغيير ه���ذه التقديرات مخالفني بذلك قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن 

قواعد واس���س واجراءات ومواعي���د تقييم اداء 
املوظف���ني، وال يجوز تقييم املوظفني من قبل اي 
مسؤول اال عن طريق الرئيس املباشر وبناء عليه 
ال يحق الي مس���ؤول مهما كان وضعه الوظيفي 
)غير رئيس القسم( البت في تقييم املوظفني اال 
بعد الرجوع الى رئيس القس���م، وأكد املتظلمون 
حصوله���م على التقدير ال���ذي يكفل لهم صرف 

االعمال املمتازة.
واشار املتلقم الى ان ديوان اخلدمة املدنية قد 
وافق على الهيكل التنظيمي اجلديد للوزارة دون 
اعتماد الكادر اخلاص بالوزارة الذي نسعى الى 
حتقيق���ه منذ فترة وهو حبيس االدراج مبجلس 
اخلدمة املدني���ة رغم الوعود الكثي���رة للوزراء 
املتعاقبني على وزارة التجارة بأنهم سيس���عون 

الى اعتماده دون جدوى.

في مؤتمر صحافي الستعراض الترتيبات النهائية لبعثة الحج الكويتية

الرومي: منح تراخيص لـ 65 حملة حج وإحالة 6 للجهات المعنية 
للعمل دون ترخيص والسماح باالندماج حال عدم توافر 150 حاجاً

الشـطي: توزيـع المصـل المضـاد إلنفلونـزا الخنازير وهـو موجود فـي جميع 
مكاتـب الصحـة العامـة واألولويـة للحجـاج الكويتييـن والمقيمين على حد سـواء

الضبطيـة  لمنـح  »األوقـاف«  مخاطبـة 
ودعـوة  الحـج  مكتـب  لموظفـي  القضائيـة 
الحمـالت  ألصحـاب  للسـماح  الحـج  وزارة 
باصطحـاب الكويتيــين وغيـر الكويتيـيـن

 %50 إلى  المالـي  الضمـان  خفض 
ورفـع مقترح لوزيـر األوقـاف لمخاطبة 
مجلـس الـوزراء لتحمـل الرسـوم عن 
المقدسـة المشـاعر  فـي  الحمـالت 

وحتدث العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملجموعة خدمات احلج 
والعمرة )مواسم( عن االس����تعدادات لهذا العام حيث قامت املجموعة 
بترتيبات غير مس����بوقة، وذلك ضمانا لسالمة وراحة احلجاج، ومنها 
اتخاذ اجراءات وقائية بعمل تأمني صحي شامل جلميع احلجاج املنتسبني 
لها، وكذلك توفير هيئة طبية ترافق احلجاج في سكنهم واثناء املشاعر 
املقدسة مع توفير كل االدوية الضرورية الالزمة، واالتفاق مع مستشفيات 
خاص����ة لتوفير غرف تكون حتت تص����رف احلجاج التابعني حلمالت 

»مواسم«، اضافة الى توفير اللوازم الضرورية للوقاية.
واكد الكندري ان »مواس����م« خلدمات احل����ج والعمرة تقدم افضل 
اخلدمات من حيث السكن الراقي واملجهز بكل التجهيزات التي يحتاجها 
احلجاج مع وسائل النقل وتشييد املخيمات مبواصفات عالية في عرفة 

مع وضع كل االحتياجات الضرورية في مخيمات منى.
واكد ان الوضع احلالي واملتعلق بوب����اء انفلونزا اخلنازير والذي 
أظهرته وس����ائل االعالم مبالغ فيه جدا، وج����اء ذلك جليا في جتربتنا 
للعمرة خالل شهر رمضان املبارك، حيث جاءت التصريحات الرسمية 
للمملكة العربية الس����عودية مطمئنة، فقد بل����غ عدد املعتمرين خالل 
شهر رمضان املبارك مليوني معتمر اختلطوا مع بعضهم البعض خالل 
خمس صلوات يوميا اضافة الى صالة التراويح والقيام والطواف، وان 
النتائج جاءت مطمئنة حيث أثبتت النتائج من اململكة لم تسجل حالة 
وفاة مرتبطة بالعمرة خالل ش����هر رمضان املبارك جراء وباء انفلونزا 
اخلنازير. وان حاالت االصابة املسجلة للمرض مبكة املكرمة طيلة شهر 
رمضان 237 حالة، شفيت جميعها. وأشاد الكندري باالستعدادات التي 
تتخذها اململكة العربية الس����عودية لضمان سالمة احلجاج، وان لدى 
اململكة االمكانيات والتقنيات املتطورة، حيث وفرت نظام التقصي اآللي 
لألوبئ����ة، اضافة الى توفير 15 الف طبيب وجلان متخصصة ال حصر 

لها منتشرة في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.

بدوره، قال مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة د.احمد الشطي 
ان الوزارة حرص����ت على التوعية بأال تصل درجة اخلوف من املرض 
ال����ى مرحلة الهلع، وانها اتخذت االجراءات االحترازية التي اوصت بها 
منظمة الصحة العاملية ووزراء الصحة العرب مبنع بعض الش����رائح 
االكثر عرضة للتأثر باملرض واالكثر خطورة من احلج. وأشار الشطي 
الى ان الوزارة ستوزع املصل املضاد النفلونزا اخلنازير، حيث سيكون 
احلجاج أول من سيس����تفيد منه، موضحا انه����ا حريصة على صحة 
املجتمع وصحة احلجاج الكويتيني، وانها ستقدم كل انواع الدعم لبعثة 

احلج الكويتية. 
وبني انه من املتوقع وصول املصل نهاية الش����هر املقبل وس����تكون 

االولوية للحجاج الكويتيني والوافدين على حد سواء.

واضاف ان الضمان املالي املقرر لكل حملة هو 15 الف دينار مت خفضه 
الى النصف متاشيا مع الظروف التي متر بها حمالت احلج الكويتية، 

وهذا من باب التيسير على اصحاب احلمالت الكويتية.
وتابع: قامت الوزارة مبخاطبة وزارة احلج السماح الصحاب احلمالت 
اصطحاب احلجاج الكويتني وغير الكويتني بخالف القوانني املعمول بها. 
وبني ان الس����لطات السعودية طالبت بضرورة توافر شهادات صحية 
تبني حصول احلاج على املصل الالزم للوقاية من املرض قبل احلصول 

على تأشيرة لغير الكويتني.
 واكد الرومي ان مكتب ش����ؤون احلج طال����ب وزير االوقاف مبنح 
الضبطية القضائية ملوظفي مكتب احلج لالس����راع بتحويل اي حملة 

غير مرخصة الى القضاء. 

أسامة أبو السعود
قال مدير ادارة ش����ؤون احلج بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
رومي الرومي امس ان الوزارة حريصة على مشاركة املؤسسات احلكومية 
ومؤسس����ات املجتمع املدني الجناح موسم احلج املقبل ولتطبيق مبدأ 
الش����راكة. واضاف الرومي في مؤمتر صحافي أقامته مجموعة خدمات 
احلج والعمرة »مواس����م« الستعراض الترتيبات النهائية لبعثة احلج 
الكويتية ان الوزارة قامت بالكشف على املباني للحمالت الكويتية من 
خالل فريق برئاسة وكيل الوزارة املساعد لشؤون العالقات اخلارجية 
وشؤون احلج د.مطلق القراوي للتأكد من صالحيتها ومطابقة مواصفات 
األمن والسالمة العاملية. كما اشار الى استعدادات وزارتي األوقاف والصحة 
وحمالت احلج بالتنسيق مع السلطات السعودية ملواجهة مرض انفلونزا 

اخلنازير وكيفية تأمني احلجاج من عدم انتشار هذا املرض.
وأوضح ان ال����وزارة اعطت تراخيص ل� 65 حملة للخروج في هذا 
املوسم وقبلت اعتذار 10 حمالت ال تستطيع الذهاب للحج هذا املوسم 
كما متت احالة 6 حمالت الى اجلهات املعنية ملمارس����ة املهنة من دون 

ترخيص.
وقال ان الوزارة س����محت للحم����الت باالندماج فيما بينها في حالة 
عدم توافر احلد االدنى لعدد احلجاج البالغ 150 حاجا مراعاة لظروف 
املرحلة وتخ����وف احلجاج من مرض انفلونزا اخلنازير H1N1 وتدرس 
تخفيض مبلغ الضمان املالي الى 50%. وأوضح ان االدارة رفعت مقترحا 
الى وزير العدل ووزير االوقاف والش����ؤون االسالمية ملخاطبة مجلس 
الوزارء لتحمل الرسوم عن احلمالت الكويتية في املشاعر املقدسة في 
مبادرة تخفيف االعباء املالية عنها اضافة الى هناك دراس����ة مع شركة 
النقل العام لتخصيص دعم للحمالت من خالل تقدمي احلافالت بأسعار 
مخفضة. وقال الروم����ي ان هذه االجراءات اولية اتخذتها الوزارة، ألن 
ترخيص العمارات يتم وفق القانون 76/58 اخلاص بتنظيم شؤون احلج، 

جانب من املؤمتر الصحافي الستعراض الترتيبات النهائية لبعثة احلج الكويتية


