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بيان عاكوم
قال مدير االدارة القنصلية في 
وزارة اخلارجية السفير حمود 
الروضان ان االدارة حتاول قدر 
املستطاع تطوير خدمة املواطن 

في الداخل واخلارج.
وحت����دث عن عم����ل االدارة 
وتطلعاته لتطويرها، مش����يرا 
ال����ى ان العم����ل القنصلي عمل 
ش����اق بدني اكثر مما هو ذهني 
التصديقات حتتاج  الن عملية 

الى جهد كبير.
ولف������ت الروض��ان ال��ى ان 
ع��دد املراجعي��ن ه��ذه االي��ام 

يتخط��ى ال����� 300 مراج��ع وله��ذا ارت�����أت االدارة تخصي��ص دوام 
مسائ��ي يب��دأ من الرابعة من بعد الظهر حتى الثامنة مساء مبينا انه 

يضم سبعة موظفني الجناز املعامالت بأسرع وقت ممكن.
واشار الروضان الى ان هناك توجها لتوسعة مكتب املطار لتسهيل 
اجناز جميع املعامالت داخل املطار وتوفير عناء مراجعة مكاتبنا في 

الشويخ.
وبني ان االدارة بصدد ربط كل املكاتب التابعة للقنصلية في برج 
التحري����ر، اجلهراء واملطار باتصال مباش����ر وكاميرات مراقبة وذلك 

لتحسني االداء.
واشار السفير الروضان الى تطور مهم لالدارة وهو ربط السفارات 
كلها باخلط املباش����ر عن طريق االقمار االصطناعية والتواصل عبر 

االنترنت.
واكد في ختام تصريحه حرص االدارة على اجناز جميع املعام��الت 
بأقص��ى س����رع��ة وأفض��ل كف��اءة، وذلك م����ن خالل حرصها عل��ى 

اختي��ار املوظفني من االدارات القانونية والسياسية.
وش����ك��ر الروض��ان نائ��ب رئي��س مجل��س ال������وزراء ووزي�ر 
اخلارجية الش����ي��خ د.محمد الصباح ووكيل اخلارجية على ثقتهم��ا 

بتسليمه مهام هذه االدارة احليوية واملهمة في هذه الظروف.
من جهة أخرى، ق����ال مدير االدارة القنصلية في وزارة اخلارجية 
ان الكوي����ت قامت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وباالتفاق مع 
السفارة االندونيسية بتسهيل مغادرة افراد من العمالة االندونيسية 
الذين كانوا يتواجدون بالس����فارة بعد التثبت من انهم غير مطلوبني 

امنيا.
وذك��ر ان تسهي��ل الكوي��ت ملغ��ادرة هذه العمالة يأتي تعاطفا مع 

الوض��ع املأساوي الذي كانت تعيش به في سفارة بالدها.
وقال انه مت االتفاق مع الوفد االندونيسي على تسيير طائرة خاصة 
من جاكرتا لترحيل العمالة الى بلدها وان الكويت ستقدم التسهيالت 

املمكنة لعودتهم الى بالدهم.
من جانبها، ثمنت القائم بأعمال املنظمة الدولية للهجرة في الكويت 
اميان عريقات حترك االدارة القنصلية فور علمها باملوضوع، مشيرة 
الى ان االدارة قامت بالتنس����يق مع مدي����ر عام االدارة العامة للهجرة 
العميد كامل العوضي ومدي����ر ادارة العمالة املنزلية العقيد عبداهلل 

العلي واملقدم حامد اخلالدي من ادارة حتقيق الشخصية.
وذكرت ان مس����ؤولي االدارة القنصلية قام����وا على الفور بتنفيذ 
خطة عمل من خالل التنسيق بني وزارتي اخلارجية والداخلية الجناز 
ه����ذه املهمة والتي كان لها عظيم االثر في تس����هيل عودة 347 خادمة 

الى بالدهن اليوم.

البدر يشارك في افتتاح مشروع 
ميناء خليفة بن سلمان بالبحرين

يقام تحت رعاية عاهل المملكة

الروضان: توجه لتوسعة تصديقات 
المطار وربط مكاتبنا بكاميرات مراقبة

يقوم مدير ع���ام الصندوق 
الكويت���ي عبدالوه���اب الب���در 
بزيارة الى مملكة البحرين قريبا 
للمشاركة في االحتفال بتدشني 
مشروع ميناء خليفة بن سلمان، 
والذي يق���ام حتت رعاية عاهل 
البحرين امللك حمد بن عيس���ى 

آل خليفة.
ويش���ارك املدي���ر العام في 
االحتفال تلبية لدعوة من رئيس 
مجلس ادارة املؤسس���ة العامة 
للموانئ البحرية الشيخ دعيج 
بن سلمان آل خليفة. وسيرافق 
املدير العام خالل الزيارة املدير 
العربية مروان  االقليمي للدول 

الغامن.
ان الصندوق  بالذكر  اجلدير 
الكويتي ساهم في متويل مشروع 

عبدالوهاب البدر 

امليناء بقرض قيمته 17.5 مليون 
دينار أو ما يعادل 12% من اجمالي 
تكاليف املشروع البالغة قيمتها 

146 مليون دينار.

عدد المراجعين تجاوز الـ 300

نقابة البنوك: ال.. الستغالل العمل المصرفي في التجاذبات السياسية 
وتجب معالجة »شيك« المسلم وفقاً لقانون العمل والبنك المركزي

ح����ذرت النقابة العامة للبنوك م����ن التمادي في 
التعاطي النيابي والسياسي مع ما تناول الكشف عنه 
اخيرا النائب فيصل املسلم بشأن الشيك الشخصي 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
اعتبار هذا االمر من احملظورات التي يفرضها قانون 
النقد وبنك الكويت املركزي وقانون العمل الكويتي 
الذي كفل احلماية اخلاصة للحسابات املصرفية والسر 
املصرفي مبوجب املادة 85 مكرر من قانون البنك املركزي 

واملادة 55 فقرة »ر« من قانون العمل الكويتي.
وقالت النقابة ان القطاع املصرفي الكويتي واملصارف 
العاملة في الكويت اضافة الى العاملني في تلك املصارف 
على قدر كبير من املس����ؤولية وااللت����زام بالقوانني 
السرية اخلاصة بها، وال ميكن ألي طرف كان التشكيك 
بنزاهتهم، مشيرة الى ان من االهمية النأي بالعاملني 
في القطاع املصرفي عن الصراع السياسي الذي كثيرا 
ما يحاول البعض جتييره لتحقيق مصالح واجندات 
خاصة على حس����اب البلد والصالح العام ملواطنيه. 
واضاف����ت النقابة ان احلديث عن وجود تس����ريبات 

لصورة الش����يك من قبل احد موظفي بنك برقان ألي 
سبب كان يبقى مبنزلة عمل فردي ال ميكن تعميمه 
على جميع موظفي البنوك املشهود بنزاتهم ودقتهم 

وسرية عملهم على املستوى احمللي والدولي.
ولفتت النقاب����ة الى ان ما اقدم عليه موظفو بنك 
اخلليج من تفان في العمل والنزاهة حني أثبتوا بكل 
جدارة موقفهم الداعم إلدارتهم اثناء مرور البنك بأزمة 
املش����تقات رغم كل ما كانوا يتعرضون له من سوء 
ادارة ومبا يعكسه ذلك املوقف والتصرف من مصداقية 
واخالص العاملني في القطاع املصرفي إلدارات عملهم 

رغم كل ما يحاط بذلك العمل من جهد ومصاعب.
واكدت النقابة ان هذه القضية اخذت بعدا كبيرا 
وتداعياته����ا طالت األمن االقتصادي واملالي للكويت 
والذي ال يقل أهمية عن البعد والفهم احلقيقي لألمن 
الوطني واملجتمعي للبلد ومواطنيه، مشيرة الى ان 
اثارة هذه القضية أساءت عن قصد أو بدونه لسمعة 
العمل املصرفي الكويتي وللعاملني في مؤسس����اته 
وادارته ومبا يؤثر س����لبا في امكانية حتقيق اآلمال 

والتطلعات في أن تكون الكويت بالفعل مركزا ماليا 
واقتصاديا مهم في االطار االقليمي والدولي كما تؤثر 
على سمعة العمل املصرفي الكويتي في اخلارج من 
ناحية احجام االستثمارات اخلارجية عن العمل في 
الكويت جراء ضعف الثقة في سرية العمل املصرفي، 
وهو االمر الذي ال نقبل وال حتت أي ظرف كان حدوثه 
ألن القطاع املصرف����ي الكويتي حريص كل احلرص 
على العم����ل مبوجب ما هو معمول ب����ه من قوانني 
تلزمه بسرية حركة حسابات املتعاملني معه. واشارت 
الى ان الواضح في كل ما أثير حول موضوع )شيك 
املس����لم( الذي مضى على اصداره أكثر من سنة هو 
انه قد مت متريره بشكل غير نقدي وال يستبعد بأن 
يكون لدى من صرف له الش����يك حس����اب في نفس 
البنك الذي دون الش����يك باسمه ومما يدل على ذلك 
وجود خطني وكلمة JOURNAL على الشيك ومبا يفيد 
بأن الش����يك قد مت وضعه في حساب املستفيد ولم 
يص����رف نقدا. وقالت ان النقابة العامة للبنوك ومن 
واقع مسؤولياتها النقابية والعمالية حتمل كل اطراف 

العمل النيابي والسياسي الرسمي واالهلي في البلد 
مسؤولية االستمرار في التعاطي مع هذا االمر املسيء 
لس����معة العمل املصرفي الكويت����ي، وتؤكد ان هناك 
الكثير من الطرق والقنوات املمكن من خاللها تفعيل 
العمل الرقابي الذي نكفل من خالله النزاهة وحماية 
املال العام بعيدا عن قنوات التش����ويش والتشكيك 
س����واء في القطاع املصرفي والعاملني في ادارته أو 
ف����ي غيره من القطاعات االخرى. واكدت النقابة انها 
من ه����ذا املنطلق تدعو الى الن����أي بالعمل املصرفي 
عن التجاذبات السياسية، وان تكون معاجلة قضية 
»شيك« النائب املس����لم وفق املادة 55 فقرة »ر« من 
قانون العمل االهلي وما نصت عليه املادة 85 مكرر من 
قانون البنك املركزي، مع التأكيد ان اجلسم املصرفي 
غير مسؤول عن التصرفات الشخصية التي قد حتدث 
في هذا البنك أو ذاك، وأن سرية العمل املصرفي في 
عدم الكشف عن املستندات املالية للعامة من أهم ركائز 
العمل املصرفي في الكويت وكل العاملني في ادارته 

ملتزمون بهذا الشيء أخالقيا وقانونيا.

العاملون في القطاع المصرفي على قدر من المسؤولية والتقيد بالنظم

السفير حمود الروضانحامد العثمان

العثمان: مكافحة الفساد تتطلب تشريعات جديدة 
ومتطورة تتسم بالوطنية وعدم استغالل النفوذ

الدوحة � كونا: أكد النائب العام 
الكويتي املستشار حامد العثمان 
الفساد يتطلب  أمس ان مكافحة 
تشريعات متطورة تواكب تلك االفة 

التي تقوض امن املجتمعات.
 وقال العثم����ان في لقاء على 
هامش مشاركته في املنتدى الدولي 
السادس ملكافحة الفساد الذي بدأ 
أول من أمس »ان تلك التشريعات 
يجب ان تتصف بالوطنية جتاه 
تلك اآلفة اخلطيرة على كل مجتمع 
وكل م����ا يتصل بها من رش����وة 
واستغالل نفوذ في القطاعني العام 

واخلاص«.
 ودع����ا ال����ى ضرورة س����ن 
التشريعات التي تدعو الى استغالل 
القضاء واجلهات املعنية بتنفيذ 

قوانني مكافحة الفساد.

 واوض����ح ان الكويت واغلب 
الدول املشاركة في املنتدى الدولي 
وقع����ت على االتفاقي����ة الدولية 
الفساد وتلزم  اخلاصة مبكافحة 

جمي����ع األطراف الت����ي صادقت 
عليه����ا وتق����ع القوانني اخلاصة 
مبكافحة الفس����اد في مقدمة تلك 

االلتزامات.
 واعتبر العثمان انه »متى ما 
كانت اجله����ات املعنية مبكافحة 
الفس����اد بعيدة ع����ن أي مؤثرات 
خارجية وعن اي ضغوط ابتداء 
م����ن اختيار العاملني بالس����لطة 
القضائية واملوظفني القائمني على 
تنفيذ القوانني سيكون هناك نفع 
كبير على امن وصيانة املجتمع من 

أي شكل من أشكال الفساد«.
 وتابع بقول����ه »انه في حال 
توافر تل����ك األدوات املس����اعدة 
القوانني اخلاصة  على تطبي����ق 
مبكافحة الفساد سيكون تطبيقها 
بصورة صحيحة وعادلة«. ودعا 

العثمان الى ضرورة تكوين رأي 
ع����ام وحملة في الكويت تختص 
بالثقافة والنزاهة والشرف« من 
خالل تسليط الضوء على الوازع 
الدين����ي واألخالقي وتكثيفها في 
املناهج التربوية الفتا الى انه في 
حال استشراء هذه االفة في املجتمع 
الواحد فمن شانها ان تقضي على 
بنيانه في شتى املجاالت. ولفت 
الى ان تضافر مختلف دول العالم 
حملاربة الفساد بشتى انواعه هي 
مسؤولي��ة أخالقية جماعية ستكون 
نتائجه��ا ايجابي��ة عل��ى املجتم��ع 
الدول������ي داعيا الى تعزيز ثقافة 
النزاهة ودور املجتم��ع املدن��ي ف��ي 
حمايتها اضافة الى محاربة الفساد 
في املنظومة التعليمية باعتبار ان 

الفساد مشكلة عاملية.


