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االمم املتحـــدة ـ كونا: اكدت 
الكويت دعمها لنضال الشعب 
الفلسطيني ودعت املجتمع الدولي 
الى عدم االنخـــداع مبراوغات 
اســـرائيل وان يظهر مزيدا من 
اجلديـــة في حثهـــا على تنفيذ 

القرارات الدولية ذات الصلة.
جـــاء ذلك في بيـــان لبعثة 
الكويت لدى االمم املتحدة القاه 
القائم باالعمال باالنابة املستشار 
خلف بوظهير امام دورة اجلمعية 
العامة الرابعة والستني الليلة قبل 
املاضية خالل مناقشتها احلالة 

في الشرق األوسط.
وجدد املستشار التزام الكويت بدعم نضال الشعب 
الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية املشروعة 
بإقامة دولته املستقلة على ارضه وعاصمتها القدس 
الشريف مؤكدا انه لن ميكن التوصل الى حل شامل 
ودائم وعادل للقضية الفلسطينية التي متثل لب 
الصراع العربيـ  االسرائيلي بدون تطبيق قرارات 
مجلس االمن ذات الصلة ومبدأ االرض مقابل السالم 
ومبادرة السالم العربية »التي لن تبقى على الطاولة 
الى االبد في ظل التعنت والرفض االسرائيليني«.

ووصف املبادرة االسرائيلية االخيرة بتجميد 
االستيطان ملدة عشـــرة اشهر في الضفة الغربية 
واستثناء القدس من ذلك بانها »مناورة واضحة« 
البتزاز اللجنـــة الرباعية واملجتمع الدولي بحجة 
انهـــا تقدم تنازالت في حـــني أن املبادرة ال حتقق 

ادنى مطالب الشعب الفلسطيني.
وطالب املستشار املجتمع الدولي باظهار مدى 
جديته في حل القضية الفلسطينية والنزاع العربيـ  
االسرائيلي مناشدا اللجنة الرباعية وحكومة الواليات 
املتحدة األميركية مواصلة السعي الى حتقيق سالم 
عادل ودائم وشـــامل في الشرق االوسط ومطالبا 
اســـرائيل باالمتثال للدعوات الدولية واملطالبات 
املتكررة بنبـــذ العنف والتطرف وانتهاج احللول 
الديبلوماسية التي حتقق السالم لشعبها وللشعب 

الفلسطيني وشعوب منطقة الشرق األوسط.
وقال انه في الوقت الذي يؤيد فيه املجتمع الدولي 
السياســـة األميركية اجلديدة في الشرق االوسط 
وجهـــود اللجنة الرباعية وكافـــة اجلهود الهادفة 
الى حل الدولتني ترد اسرائيل بالتعنت واملماطلة 

وافتعـــال املبادرات في محاولة 
القناع العالم بانها تسعى لتجميد 
االستيطان مؤقتا وتقدميه على 
أنه تنازل قاس من جانبها »مما 
يدفعنا إلى مزيد من التشـــاؤم 
والتيقن بأن احلكومة االسرائيلية 
ليست شريكا حقيقيا في عملية 

السالم«.
وقـــال بوظهيـــر ان منطقة 
الشرق االوسط لم تشهد استقرارا 
رغـــم أهميتها االســـتراتيجية 
والتاريخيـــة وذلـــك نتيجـــة 
للحروب املتكـــررة التي عانت 
منها املنطقة واستنزفت طاقاتها 
ومواردها بسبب متادي وامعان إسرائيل السلطة 
القائمة باالحتالل في سياساتها وممارساتها غير 
القانونية وغيـــر االخالقية ومصادرتها االراضي 
وبناء املستوطنات وتوسعتها بحجة النمو الطبيعي 
وتعقيد الوضع وعرقلـــة أي مفاوضات لتحقيق 

السالم العادل والشامل.
وقال ان استمرار اسرائيل في بناء جدار الفصل 
العنصري رغم تأكيد محكمة العدل الدولية سنة 
2004 على عدم قانونيته ومطالبة اسرائيل بازالته 
وتعويض الفلســـطينيني املتضرريـــن من بنائه 
واســـتمرار ما تقوم به من اعتقـــاالت واغتياالت 
وهدم للمنازل هو »امعان واضح من جانب اسرائيل 
في انتهاك القوانني والشرائع الدولية واصرار على 

املمارسات العدوانية«.
وطالب بوظهير اسرائيل ايضا باالنسحاب من 
اجلوالن السوري احملتل والعودة الى خط الرابع 
مـــن يونيو عام 1967 تنفيـــذا لقرار مجلس االمن 
رقم 497 مؤكدا عدم قانونية ومشروعية االنشطة 
االسرائيلية في اجلوالن احملتل وان احتالله وضمه 
يشـــكالن عقبة حقيقية أمام حتقيق الســـالم في 

منطقة الشرق االوسط.
وجـــدد بوظهير من جهة اخرى التزام الكويت 
بالوقوف الى جانب لبنان ودعمه مبا يحفظ امنه 
ووحدته وسالمة اراضيه واستقالله السياسي وطالب 
اسرائيل بالتوقف عن انتهاكاتها املستمرة لالجواء 
واالراضي اللبنانية وبتنفيذ قرار مجلس االمن رقم 
1701 واالنسحاب من االراضي اللبنانية احملتلة في 

مزارع شبعا وقرية الغجر وكفرشوبا.

ملتقى »اليوم العالمي لمكافحة الفساد« في جمعية الشفافية
صــــرح رئيس جمعية الشــــفافية صالح الغزالي بأنه مبناســــبة اليوم 
العاملي ملكافحة الفســــاد، الذي يصادف 9 اجلاري تقيم جمعية الشفافية في 
الســــاعة السابعة والنصف من مســــاء االثنني املقبل ملتقاها االسبوعي في 
مقر اجلمعية مبنطقة اليرموك، مبناســــبة مرور ســــت سنوات على صدور 
»اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد« في عام 2003. واضاف ان اجلمعية 
اســــتعدت الســــتذكار هذه االتفاقية خاصة مع قرب تطبيق نصوصها في 
الكويت باعتبارها صارت قانونا كويتيا برقم 2006/47، حيث ينظر مجلس 

االمة في جلسته 9 اجلاري في مقترحات القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد، 
وهي: قانون مكافحة الفســــاد، قانون الذمة املالية، قانون تعارض املصالح، 
قانون حماية املبلغني. وقال الغزالي ان امللتقى سيســــتقبل عددا من اعضاء 
مجلس االمة والشخصيات السياسية ورؤساء جمعيات النفع العام وعددا 
كبيرا من الصحافيني، كما سيكون امللتقى مناسبة للتوقيع على وثيقة دعم 
تطبيق »اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد« بشكل عام، ودعم اقرار قوانني 

مكافحة الفساد في مجلس األمة بشكل خاص.

خلف بوظهير

راتب العريفان

جمال السويفان

الكويت تدعو المجتمع الدولي لعدم االنخداع 
بمراوغات إسرائيل والتعامل معها بجدية

أكدت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني

»الديوان« يبدأ الفترة الـ 29 للتوظيف اعتبارًا من فجر الجمعة

»المعلمين« تطالب بإعادة النظر في آلية توزيع
أسئلة االمتحانات على مديري ومديرات  المدارس

اعلن مدير ادارة خدمة املواطن والعالقات 
العامة بديوان اخلدمة املدنية راتب العريفان 
ان الديــــوان قد امت جميع االســــتعدادات 
اخلاصة بتسجيل الكويتيني الراغبني بالعمل 
لدى اجلهــــات احلكومية من خالل الفترة 
التاسعة والعشرين للتوظيف والتي ستبدأ 
اعتبارا من فجر اجلمعة وحتى منتصف 

ليل اجلمعة 18 اجلاري.
واكد مدير ادارة خدمة املواطن والعالقات 
العامة ضــــرورة التزام االخوة واالخوات 
باملواعيد التي ستحدد لهم من قبل نظام 
التسجيل اآللي وذلك مبراجعة مقر ديوان 
اخلدمة املدنية خالل الفترة الصباحية اثناء 
الدوام الرسمي من االحد الى اخلميس من 

الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة 
والنصف ظهرا، موضحا انه من الضروري 
اصطحاب املستندات الالزمة للتسجيل ملن 
يحدد لهم موعد وهي على النحو التالي: 1 
ـ اصل البطاقة املدنية وصورة عنها، 2 ـ 

اصل املؤهل الدراسي وصورة عنه.
وبني العريفان انه على الذين مت حتديد 
موعد لهــــم ملراجعة الديوان الســــتكمال 
اجراءات التسجيل ضرورة االتصال على 
النظام اآللي للتوظيف هاتف رقم 133 للتأكد 

من موعد املراجعة.
وأوضح انه حرصــــا من الديوان على 
سرعة اســــتيفاء بيانات الراغبني بالعمل 
فقد مت عمل الربط اآللي مع جامعة الكويت 

والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
والهيئة العامة للمعلومات املدنية واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة التربية 
وذلك بهدف تســــهيل التنسيق وتبسيط 

اجراءات تسجيل الراغبني بالعمل.
واشــــار الــــى ان الديوان سيســــتقبل 
املراجعــــني في صالة االســــتقبال بالدور 
األرضي باملبنى اجلديــــد الكائن مبنطقة 
الشــــويخ االدارية )ب( ـ شــــارع املطار ـ 
بجانب شركة زين لالتصاالت املتنقلة، اما 
بالنسبة للمراجعني من ذوي االحتياجات 
اخلاصة فعليهم مراجعة ادارة خدمة املواطن 
والعالقة العامة الستيفاء اجراءات التسجيل 

بالديوان.

طالبت جمعية املعلمني وزارة 
اآللية  النظر في  التربية بإعادة 
املستخدمة في شأن توزيع أظرف 
اســـئلة االختبارات على مديري 
ومديرات املدارس والتي يتطلب 
فيهـــا أن يقوم مدير املدرســـة 
بالتوجه إلى املنظمة التعليمية 
في وقت مبكر للغاية وقبل موعد 
الدوام الرسمي بحدود الساعة أو 
الساعتني لتسلم األظرف والعودة 
بها إلى املدرسة لتأمني توزيعها 

مع بدء موعد االختبارات.
الوقت  وعبرت اجلمعية في 
نفسه عن تقديرها اللتزام الوزارة 
بصرف مكافآت العاملني في حفل 
عيد جلوس صاحب السمو األمير 
في وقت مبكر متطلعة ألن تبادر 

اختصاصاته واعماله، وان مهمة 
تسلم البريد واملغلفات والكتب 
الرســـمية ومغلفات االمتحانات 

باقي ســـاعات الدوام الرســـمي 
بعـــد االنتهاء مـــن مهمته وبعد 
تسليم مغلفات االمتحانات في 

موعدها.
وذكر الســـويفان أن الوزارة 
بإمكانهـــا أيضـــا أن تلجـــأ إلى 
اســـتخدام االنترنت في عملية 
توزيع االمتحانـــات بحيث يتم 
توزيع االمتحانـــات عن طريق 
االمييـــل أو املواقع اإللكترونية 
للمدارس قبل بدء موعد االمتحانات 
بنصف ساعة تقريبا ومن ثم يتم 
سحبها وتصويرها ضوئيا عن 
طريق أكثر من جهاز ويتم بعد ذلك 
توزيعها على جلان االختبارات، 
وان هذه العملية متطورة ومتبعة 

في العديد من الدول املتطورة.

الوزارة بصرف بقية مستحقات 
ومكافآت املعلمـــني املتأخرة في 

أسرع وقت ممكن.
من جانبه ذكر عضو مجلس 
إدارة اجلمعية وأمني الصندوق 
جمال السويفان أن اآللية املتبعة 
عليها الكثير من املآخذ املعنوية 
واإلدارية ألنها ال تليق باملكانة 
التي يتمتع بها مدير املدرســـة 
وباملسؤوليات واألعباء اجلسيمة 
التي يتحملها، الى جانب ما يؤخذ 
عليها من اجلانب القانوني كونها 
تكليـــف في أعمال غيـــر تابعة 
لتخصصه املهني وخارج اطار 

اوقات العمل الرسمي.
وذكـــر الســـويفان ان ملدير 
املدرسة توصيفه املهني الذي يحدد 

بنفسه شخصيا من مصادرها ال 
تأتي ضمن اختصاصاته، وهي 
بأي حال من األحوال سيكون لها 
تأثيرها السلبي على عرقلة سير 

العمل داخل املدرسة.
واشار الى أن اجلمعية سبق لها 
ان تقدمت مبذكرة الى الوزارة في 
شأن معاجلة هذه املسألة من خالل 
االستعانة بشركات متخصصة 
تناط بها عملية توزيع املغلفات 
وفق نظم ســـرية دقيقة كما هو 
متبع مع البنوك وغيرها أو من 
خالل االستعانة بأحد املوظفني 
الذكور في املدرســـة من اجلهاز 
االداري أو السكرتارية تناط به 
هذه املهمـــة ومينح تفرغا كامال 
للعمل فيها دون الزامه باستكمال 

تستمر حتى 18 الجاري

أشادت بسرعة صرف مكافآت عيد الجلوس


