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يعقد اإلثنين المقبل برعاية أحمد الفهد

عقب عودته من المملكة المتحدة

العبدالهادي: شراكة بين المجتمع المدني 
والحكومة في مؤتمر تنمية المناطق المقبل

المضحي: اتفاقية مع مركز بريطاني لتقييم 
المناطق البحرية المتضررة من كارثة مشرف

والتي تش���رف عليها االستاذة 
نورية السداني.

واضاف ان املجتمع املدني يبلي 
بالء حسنا في مساندة اجلهود 
الرسمية من خالل رموز العمل 
التطوع���ي واعتقد ان مجموعة 
20/50 وما تعده من أنشطة متثل 
خطوة مهمة على طريق تفعيل 
دور املجتمع املدني مبؤسساته 
وافراده. ودعا العبدالهادي وسائل 
االعالم ومؤسسات املجتمع املدني 
االخرى الى املساهمة مع مجموعة 
20/50 لتفعيل دورها، واش���ار 
الى انه علينا جميعا العمل دون 
االنتظار الى ان يوكل إلينا احد 
تنفي���ذ اي مهمة، واضاف ان ما 
حققت���ه املجموعة خالل الفترة 
املاضية موضع فخر واعتزاز من 
قبل اجلميع وخاصة في مجال 
تنمي���ة املناط���ق والعمل على 
حتقيق التنمية البش���رية التي 
نريدها ان تكون هدفا رئيس���يا 
يض���اف وي���درج ضمن خطط 

وبرامج التنمية في الكويت.

ميثل منوذج���ا يحتذى جلميع 
املؤسسات التنفيذية والتشريعية 
في البالد، لتكريس املش���اركة 
املجتمعية مبختلف انواعها في 
حتقيق التنمية التي ينش���دها 
ابناء الكويت جميعا، مش���يرا 
ال���ى ان املؤمتر الذي س���يعقد 
يوم االثنني املقبل يعتبر االول 
من نوعه على مستوى الكويت 
والذي تنظمه مجموعة 20/50 

اكدت جمعية املهندسني ان 
البالد  شراكة حقيقية تشهدها 
بني مؤسس���ات املجتمع املدني 
وعدد كبي���ر من املؤسس���ات 
احلكومية تص���ب في مصلحة 
التنمية التي تنش���دها الكويت 
مبختلف شرائحها، في اشارة الى 
مؤمتر »املجتمع املدني وتنمية 
املناطق والديوانيات الكويتية« 
والذي يعقد يوم االثنني املقبل 
برعاية نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الفهد، وتنظمه  الش���يخ احمد 
مجموع���ة 20/50 بالتعاون مع 
جمعية الصليبخات ويعقد في 

قاعة املناسبات باملنطقة.
وقال رئيس اجلمعية باالنابة 
التأسيس���ية  اللجنة  وعض���و 
ملجموعة 20/50 النائب م.ناجي 
التعاون  العبدالهادي ان ه���ذا 
بني القائمني على خطة التنمية 
وبني مؤسسات املجتمع املدني 

م.ناجي العبدالهادي

الكندري بحث استعدادات اجتماعات وزراء العمل الخليجيين
»رعاية األحداث« اختتمت الملتقى التوعوي لمكافحة المخدرات

بشرى شعبان
اجتمع وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل محمد 
الكن���دري رئيس جلنة اإلعداد 
والتحضير الستضافة الدورة 27 
الجتماعات مجلس وزراء العمل 
ووزراء الش���ؤون االجتماعية 
التع���اون لدول  بدول مجلس 
اخلليج العربي���ة والدورة 32 
للجنة الوكالء برؤساء وأعضاء 
اللجان الفرعية )جلنة املرافقني 
� جلنة التنظيم والسكرتارية � 
جلنة املواصالت � جلنة العالقات 
العامة واإلعالم( على مستوى 
الوكالء املس���اعدين ومديري 

اإلدارات.
ورح���ب الوكيل باحلضور 
وأعرب عن ثقته الكبيرة بأعضاء 
وفرق العمل اخلاصة باملؤمتر، 
واعتبر ان ضيوف الكويت هم 
إخواننا من دول مجلس التعاون 
ومتنى ان نبادلهم التحية وان 

التوعية للوقاية من املخدرات 
واالدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بوزارة الداخلية. واشار الى ان 
هذا امللتقى حمل عنوان »دور 
الشباب في مواجهة املخدرات« 
وحاضر فيه د.عايد احلميدان 

والنقيب ثامر الهاجري.
ويأتي هذا امللتقى ضمن اطار 
التعاون املتبادل بني ادارة رعاية 
االحداث وجلنة التوعية للوقاية 
من املخدرات بوزارة الشؤون 
واالدارة العامة ملكافحة املخدرات 

بوزارة الداخلية.
وذكر ان التعاون مع جلنة 
التوعية يعتبر الثالث من نوعه 
لنزالء دور رعاية االحداث، حيث 
س���بق في الس���نوات املاضية 
تعاون مشترك باقامة الدورات 
التدريبي���ة للن���زالء مع جلنة 
تعزيز الصحة النفسية بوزارة 
الصحة والطوارئ الطبية بوزارة 

الدفاع.

التوعية للوقاية  رئيس جلنة 
من املخدرات بوزارة الشؤون 
الس���نان اختتام  عبداللطيف 
انشطة امللتقى التوعوي الذي 
نظمه قس���م االعداد والتدريب 
املهني باالدارة بالتعاون مع جلنة 

او قصور في الضيافة، واعتبر 
هذا اجلمع الطيب فرصة جميلة 
للتعارف بني الس���ادة أعضاء 

اللجنة.
من جه���ة اخرى اعلن مدير 
ادارة رعاي���ة االح���داث نائب 

تكون بأفضل منها ألن الكويت 
هي بلدهم الثاني.

واعتب���ر ان حضور أعضاء 
اللجان دليل على النجاح لهذا 
املؤمتر من أول اجتماع تنسيقي، 
وحرص على تغطية اي نقص 

محمد الكندري خالل االجتماع

أكد أن النقابة ستتصدى ألي قرارات تتعارض مع أسس الضمان الوظيفي

عاشور: »الدولي« أكد عدم نيته اتخاذ أي قرارات 
تتعارض مع حقوق العمالة الوطنية

مبتابعة حقوق العمالة الوطنية، 
موضحا ان النقابة تسعى بوتيرة 
منتظمة ملواجهة حتديات سوق 
العمل، خصوصا تلك التي ميكن 
ان يفرضها تغاضي بعض اجلهات 
القانون  االلتزام بتطبيقات  عن 
ف���ي محاولة منها لهضم حقوق 
العمالة. وجدد عاشور تأكيداته 
ان النقابة لن تغض الطرف عن أي 
توجه يهدف الى القفز على حقوق 
العمالة الوطنية، ويضر باألمن 
الوظيفي لهم، خصوصا في هذا 
التوقيت الذي يعاني فيه سوق 
العمل من اضطرابات واضحة منذ 
فترة، داعيا اجلهات احلكومية 
املعني���ة الى التعاون القوي مع 
النقابة ف���ي حث ادارات القطاع 
اخلاص عل���ى االلتزام بتطبيق 

قانون العمل األهلي.

على العمل في مؤسسات القطاع 
اخلاص.

وأشار عاشور الى ان النقابة 
ستتصدى ألي قرارات من شأنها 
اإلض���رار باألم���ن الوظيفي في 
القطاع اخلاص وحقوق العمالة 
الوطنية، وأي قرار يأتي هروبا من 
املسؤولية االجتماعية لالدارات 
العليا في خصوص تنمية املوارد 
الوطنية، مشددا على  البشرية 
رفض النقابة تس���ريح العمالة 
من دون وجود مبررات مقنعة، 
والتعامل مع ملف حقوق العاملني 
التأكيد اعالميا  برأسني احدهما 
فق���ط عل���ى اس���تيفاء العمالة 
الوطنية. وأشار عاشور الى ان 
نقابة البنوك تتحرك على جبهات 
العمالة  متعددة لضمان حقوق 
وسد الفراغ احلكومي فيما يتعلق 

خصوصا ان ادارة البنك من أوائل 
االدارات املصرفية التي اعلنت عن 
استيفائها لنسبة العمالة الوطنية 
استجابة لتوجهات الدولة فيما 
يتعلق بتشجيع العمالة الوطنية 

البنك تطبيقها في الفترة املقبلة، 
مشيرا الى ان النقطة اجلامعة لهذا 
اللقاء هي التأكيد على ضرورة 
االلت���زام ببنود قان���ون االهلي 
وضرورة حماية حقوق العاملني 
في »الدولي« بعد املخاوف التي 
تلقتها النقابة من بعض العاملني 
في البنك، وهو ما قابله الشيخ 
اجل���راح بالتأكيد على ان البنك 
يخطط لالحتفاظ بعامليه، وان 
ما يثار حول توجه »الدولي« في 
هذا اخلصوص مجرد اش���اعات 

ليس اال.
وأضاف عاشور ان التطمينات 
التي قدمها رئيس مجلس ادارة 
»الدول���ي« تضمن���ت تأكيدات 
انه لن يك���ون هناك أي قرارات 
ف���ي املرحلة املقبل���ة تتعارض 
مع حق���وق العمال���ة الوطنية، 

أكد رئيس مجلس ادارة نقابة 
البنوك منصور عاشور انه تلقى 
تطمينات مباش���رة من رئيس 
مجلس ادارة البنك الدولي الشيخ 
محمد اجلراح بشأن عدم نية ادارة 
البنك االس���تغناء عن شريحة 
واسعة من العاملني لديها، مبينا 
ان تطمينات اجلراح جاءت خالل 
لقاء جمعهما أخيرا بحضور أمني 
صندوق النقابة موسى درويش 
على اثر ما تردد بش���أن توجه 
»الدولي« النهاء خدمات عدد كبير 

من العاملني في البنك.
وبني عاشور ان اللقاء حمل من 
قبل النقابة العديد من التأكيدات 
على حقوق العمالة الوطنية في 
»الدولي« وكما كبيرا من هموم 
العمال بشكل خاص حول أسس 
الضمان الوظيف���ي التي ينوي 

منصور عاشور

خالل االجتماع التاسع لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول التعاون

الزبن: برنامج عمل الحكومة يشمل التطوير اإلداري 
في الديوان ومجال البعثات وتطوير الخدمات المقدمة

دانيا شومان
اكد رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن ان برنامج عمل احلكومة يشمل التطوير 
االداري في اخلدمة املدنية ومجاالت البعثات 
وتطوير اخلدمات العامة املقدمة بشكل عام، 
جاء ذلك في تصريح للصحافيني خالل افتتاح 
االجتماع التاس����ع لوزراء ورؤساء اجهزة 
اخلدمة املدنية بدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية صباح امس.
وعن الكوادر التي ل����م تقر للعديد من 
اجلهات املطالبة قال الزب����ن: ان املطالبات 
كانت معروض����ة وأجلت االجتماع املاضي 
ملجلس اخلدم����ة املدنية، لكنها على جدول 
االعم����ال وهي جاهزة ومع����دة متى ما قرر 

املجلس بحثها.
وحول ما قيل عن خطأ في إقرار الكوادر 
ملوظفي الطيران املدني، قال الزبن: ال يوجد 
خطأ، لكن مت اقرار اجلزء اخلاص مبوظفي 
أعمال الرادار واملراقبة اجلوية، ومت تأجيل 
اجلزء اخلاص بطلب الطيران املدني تطبيق 
القرار 2006/45، وللعلم فإن كل اجلهات التي 

طالبت بتطبيق هذا القرار مت تأجيله.
وف����ي كلمته خالل االجتماع  أكد رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن ان عاملنا 
املعاصر يشهد تغيرات مستمرة وتطورات 
مذهلة في ظل العوملة واحلوكمة والتنافسية 
وغيرها من املناهج واملداخل املس����تحدثة 
في العلوم والنظري����ات والتقنيات ونظم 
وتكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصاالت 

وأساليب اجناز اخلدمات واملعامالت، وقال 
الزبن ان االجتماع يتناول عدة نقاط وقضايا 
تخ����ص اخلدمة املدني����ة وكل ما يصب في 
مصلحة مجلس التعاون اخلليجي وشعوب 
املجلس بخصوص التدريب واالستراتيجيات 
اخلاصة باخلدمة املدنية والنظم االسترشادية 
التي ميكن االقت����داء بها في قضايا اخلدمة 

املدنية.
وقال الزبن هناك مسؤوليات جسام تقع 
على عاتقنا كوزراء ورؤساء ألجهزة اخلدمة 
املدنية للنه����وض بأعباء تخطيط وتنظيم 
وإدارة وتوجيه وتقييم كفاءة األفراد واألجهزة 
احلكومية التي يعملون بها، باالضافة الى 
ادارة وتنمية املوارد البشرية واملالية والفنية 
فضال عن متابعة عمليات التطوير والتنمية 
املستمرة، مؤكدا ان النجاح لن يأتي اال من 
خالل التواصل املس����تمر م����ع أهل اخلبرة 
واالختصاص والسعي الدائم نحو حتديث 
العمل والتطوير املستمر بأسلوب عصرنا 

هذا ووفقا لالجتاهات االدارية احلديثة.
وأشار الزبن الى اهمية البوابة االلكترونية 
اخلاصة بش����ؤون اخلدمة املدنية في دول 
املجلس، الفتا الى الفائدة الكبرى من وجود 
املواقع االلكترونية على االنترنت وأهمية 
القضايا التي تدرج فيها وتصحيحها، وأضاف 
ان كل دولة م����ن دول املجلس تتبنى احد 
املشاريع التطويرية وتعتني به خصوصا 
ادارة التدريب واستراتيجية اخلدمة املدنية 
ان االجتماع  والبوابة االلكترونية، وأك����د 

ميثل خط����وة جديدة من خطوات االصالح 
وانطالقة أخرى على طريق التحديث والتنمية 
املستدامة، متمنيا الوصول من خاللها للتقدم 
املنش����ود لألجهزة واملؤسسات احلكومية 
ومتكينها من املس����اهمة بفاعلية في تأهيل 
وتدريب وتنمية املوارد البشرية الوطنية 
وُحسن استثمارها ورفع مستوى كفاءتها 
والعناي����ة الدائمة بها لكونه����ا أداة وغاية 

التنمية الشاملة.
وختم الزبن كلمته قائال: نأمل ان تكون 
النتائج عند حسن ظن قادتنا ومجتمعاتنا 
ومبا يلبي توقعاتهم ويحقق أمنياتهم لدعم 

مسيرة مجلس التعاون اخلليجي.
أما األمني الع����ام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية عبداهلل الهاشم فقال ان جدول 
األعمال معروض عليه جملة من املوضوعات 
املطروحة للنقاش والتشاور والتي تتطلب 
منكم النظر فيها والتشاور بشأنها وإصدار 
القرارات املناسبة والهادفة من أجل استكمال 
البناء والتطوير في مجاالت اخلدمة املدنية 
وتوثيق أسس التعاون والترابط بني أبناء 
اخلليج وزي����ادة الترابط فيما بني األجهزة 
املركزية في اخلدمة املدنية بدول املجلس، 
مشيرا الى ان اجلدول يتضمن موضوعات 
مت تدارسها من قبل في االجتماع التحضيري 
للجنة الوكالء مت وضع توصيات بشأنها، الفتا 
الى ان من بينها اإلطار العام االسترشادي 
الستراتيجية تنمية املوارد البشرية ومتويل 
مش����اريع اللجنة الفنية لبرمجة مشاريع 

العمل املدنية والتنمية االدارية على شبكة 
االنترنت، مشيرا الى ان الفريق الفني أكمل 
كل اخلدمات املطلوب إدراجها في البوابة، 
الفتا الى ان عددا من املقترحات التي تقدمت 

بها دولة قطر تتطلب البحث واملناقشة.
وأضاف الهاشم: تستمر على هذا الطريق 
مس����يرتكم وجهودكم النبيل����ة للنظر في 
موضوعات وبرام����ج مهمة معروضة على 
اجلدول، تنتظر منكم االقرار واملتابعة دعما 
ملسيرة العمل املش����ترك وحتقيقا ألهداف 
مجلس التعاون مبا يعود بالنفع على الوطن 
واملواطن، استكماال ملا مت اجنازه وإقراره في 

اجتماعاتكم الثمانية املاضية.
وفي ختام كلمته قال الهاش����م: نتطلع 
جميعا الى املضي قدما نحو حتقيق االهداف 
النبيلة لقادة دول املجلس، الذين يؤكدون 
دوما ضرورة توفير أقصى س����بل الراحة 
والطمأنينة ملواطني دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والعمل على االرتقاء 
باملوارد البش����رية في مجتمعنا وتأهيلهم 
بأح����دث وس����ائل التدري����ب لتمكينهم من 
مواصلة عجلة التقدم في ش����تى املجاالت، 
متمنيا الوصول الى اتخاذ القرارات املناسبة 

والداعمة ملسيرة املجلس.
وتقدم األمني العام بالشكر للكويت والى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
على اس����تضافة االجتم����اع وعلى ما تلقاه 
مس����يرة العمل املشترك من دعم ومساندة 

مستمرة.

)محمد ماهر(عبدالعزيز الزبن متوسطا رؤساء الدواوين املشاركني ويبدو وكيل الديوان محمد الرومي األول من اليمني

 دارين العلي
وقع مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
المضحي مذكرة اتف���اق مع المركز البريطاني 
 لعل���وم البيئ���ة ومصاي���د األس���ماك وتربية 
الحية والبحرية والمعروف باس���م  الكائنات 
»سيفاس« بهدف التعاون مع الهيئة وتدعيمها 
بالخبرات واإلمكان���ات المتاحة لديه لمكافحة 
التلوث البيئي وحماية البيئة البحرية الكويتية، 
ولفت المضحي في تصريح صحافي عقب عودته 
من المملكة المتح���دة الى ان مجاالت التعاون 
مع المركز تش���مل األنشطة والبرامج العلمية 
الخاصة بتقييم الوضع البيئي الراهن للمناطق 
البحرية التي تضررت من الكوارث البيئية، مثل 
كارثة تعطيل محطة مش���رف لضخ المجارى 
وإعداد الش���روط المرجعية إلعادة تأهيل تلك 

المناطق.
وأشار الى ان االتفاقية شملت ايضا تقييم 
جودة وسّمية مياه البحر في المناطق الساحلية 
والبحرية القريبة من مصادر التلوث البحري 
األرضية مثل منطقة عشيرج الصناعية ومجرور 
الغزالي.وأوضح ان االتفاقية تنص على تقديم 
أعمال االستشارة والخبرة الالزمة لوضع برامج 
محلي���ة وإقليمية للرصد ال���دوري للطحالب 
البحري���ة الضارة وتأس���يس المختبرات ذات 
العالقة )مثل مختبرات البيولوجيا الجزيئية 
والسميات والطحالب الضارة( وكذلك مختبرات 
أمراض األسماك والكائنات البحرية القاعية، وال 
تقتصر االتفاقية على ذلك إذ لفت المضحي الى 
انها تضمنت ايضا مسألة تقديم أعمال االستشارة 
والخبرة الالزمة للمسح الشامل للبيئة البحرية 
الكويتية ومواردها الطبيعية بما في ذلك تقييم 

مناطق تربية ونمو األسماك والروبيان واللؤلؤ 
المرجانية، ووضع برنامج للرصد  والشعاب 
ال���دوري للكائنات الحية البحري���ة والتنوع 
البيولوجي في المياه اإلقليمية الكويتية كما 
ستتيح استخدام المختبرات العلمية والخبرات 
المتاحة في »سيفاس« للتعرف على األسباب 
الرئيسية لحدوث نفوق األسماك على نطاق واسع 

في المستقبل في المياه اإلقليمية الكويتية.
وتتضمن االتفاقية ايضا تبادل التقارير الفنية 
غير المنشورة واألبحاث العلمية المنشورة وغير 
ذلك من المقاالت، واالشتراك في إعداد ورش عمل 
وحلقات نقاشية ومؤتمرات محلية ودولية في 
المجاالت المذكورة أعاله وإعداد برامج ودورات 
تدريبية لموظفي الهيئة العامة للبيئة وتبقى 
هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات من 
تاريخ توقيعها ويتم تجديدها بموافقة الطرفين.

ولفت المضحي الى ان الوفد قد اطلع خالل زيارته 
الى العاصمة البريطانية على عدد من الخبرات 
في مجاالت بيئية عدة أبرزها إعادة تأهيل مرادم 
النفايات المنزلية واآلليات المتبعة في استرجاع 
الطاقة من المخلفات الصلبة العضوية بالتقنيات 

المختلفة الحديثة.
وأش���ار ال���ى ان الوف���د اطل���ع ايضا على 
التكنولوجيا المتبعة ف���ي معالجة المخلفات 
الطبية الخطرة وف���ي معالجة التربة الملوثة 
بالزيوت والمشتقات النفطية الثقيلة وتقنيات 
الهايدوكليف واألوتوكليف في المملكة المتحدة  
وشمل الوفد اضافة الى د.المضحي كال من مدير 
ادارة البيئة الصناعية م.محمد العنزي ومدير 
مركز الرقابة البيئية محمد األحمد والمستشار 

البيئي في الهيئة د.سمير مسعود.

د.صالح املضحي والوفد املرافق له مع مسؤولي املركز

درع تكرميية ملسؤول املركز


