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ـ كونا:  ايريــــس  بوينــــس 
أقام ســــفيرنا لــــدى جمهورية 
الرومي حفل  األرجنتني سعود 
غداء على شرف وزير خارجية 
جمهوريــــة االوروغواي لويس 
املاغــــرو بحضور مديــــر ادارة 
الشــــرق األوسط في اخلارجية 
األرجنتينية والســــفراء العرب 

املعتمدين لدى األرجنتني.
وأكد الرومي ان »قبول املاغرو 
الدعوة وتكبد عناء الســــفر من 
بالده الــــى األرجنتني لتلبيتها 
يؤكد اهتمــــام وحرص حكومة 
االوروغواي على تعزيز أواصر 

الصداقة والتعــــاون مع الكويت«  وتناول محادثــــات اجلانبني عدة 
مواضيع مختلفة تهم البلدين الصديقني وبحثا سبل تعزيز التعاون 
املشترك في جميع املجاالت السياســــية واالقتصادية. وأعرب وزير 
خارجية االوروغواي عن الشكر العميق واالمتنان للدعوة التي وجهها 
له نائب رئيــــس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشــــيخ د.محمد 
الصباح لزيارة الكويت. واعتبر أن الدعوة تدل على اهتمام احلكومة 
الكويتية ومصداقيتها ورغبتها في تعميق عالقاتها مع الدول ومتابعتها 
الدقيقة لسياســــتها اخلارجية لتحقيق ذلك. وأشــــار الى زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد الــــى االوروغواي التي 
جســــدت اإلرادة السياســــية الكويتية لتوطيد العالقات الثنائية بني 
االوروغــــواي والكويت إذ أتاحت لبالده فرصة لفتح آفاق جديدة مع 
العالم العربي والتعرف الى أوجه التعاون املشــــترك مع الكويت. من 
جهة اخرى حتدث السفراء العرب مع املاغرو مؤكدين ان وجوده في 
»بيت الكويت« أتاح لهم فرصة لتبادل وجهات النظر معه حول بعض 
القضايا التي تهم العالم العربي وتطرقوا الى العديد من املوضوعات 
التي تهم الطرفني. وأكد الرومي ان تلبية وزير خارجية االوروغواي 
الدعوة حلضور حفل الغداء وااللتقاء بالسفراء العرب رغم تزامن ذلك 
مع وفاة رئيس االرجنتني السابق وانشغال حكومة بالده باحلدث يبرهن 
على صدق واهتمام حكومة االوروغواي اجلديدة بتعزيز عالقتها مع 
الكويت وحرصها على توسيع دائرة هذه العالقات مع العالم العربي. 
واضاف الرومي ان تلبية الدعوة تؤكد املساعي اجلادة التي تقوم بها 
حكومة الكويت حتت ظل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
لبناء جســــور التفاهم مع الدول الصديقة على الصعيدين السياسي 
والديبلوماســــي. وقدم الرومي له قبيــــل انتهاء احلفل هدية تذكارية 
عبارة عن مجســــم مذهب ملدينة الكويت يعبر عن حداثتها وتاريخها 

العميق بعد ان عبر له عن شكره وامتنانه لتلبيته الدعوة.

الحريتي لحسم كوادر »التحقيقات« و»الفتوى« و»البلدية« و»الخبراء«
دعا النائب حســـين الحريتي الحكومة 
الى االسراع بحســـم الكوادر المالية إلدارة 
التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع واإلدارة 
القانونية بالبلدية وإدارة الخبراء، مشيرا الى 
ان هذه اإلدارات ذات طابع قضائي، وحسم 
وإنهاء قضية الكوادر المالية لها بما فيها من 

امتيازات ينعكس ايجابا على حياديتها.
وقال الحريتي ان كادر إدارة الخبراء أقر 
في مداولته األولى في دور االنعقاد الماضي 
وكانت الحكومة قد اعطـــت تأكيدات بأنها 
ستمضي قدما في االسراع في حل كادر إدارة 
الخبراء بما يضمن للعاملين فيها كافة المزايا 
المالية الموجودة فـــي القانون الذي اقره 
المجلس في المداولة األولى من خالل قرار 

يصدر من مجلس الوزراء.

وبين الحريتـــي ان كادر إدارة الخبراء 
والكوادر االخرى إلدارة التحقيقات والفتوى 
والتشريع واإلدارة القانونية بالبلدية أشبعت 
بحثا في اللجان المختصة بمجلس الوزراء 
وبات واضحـــا وجليا اقرار هـــذه الكوادر 

وانصاف العاملين بهذه اإلدارات.
واشار الى ان هذه اإلدارة ونظرا للـتأخر 
في اقـــرار الكوادر الماليـــة للعاملين فيها 
اصــبحت طاردة للكفاءات وبدأ العــاملين 
فيها يهجرونها الى الوزارات والهيئات االخرى 
التي لديها مزايا اكبر من المزايا المالية التي 

تصرف حاليا للعاملون بهذه اإلدارة.
وأكـــد الحريتي ان اقرار هـــذه الكوادر 
ســـيصب في مصلحة العمل وسيعزز من 

كفاءة اداء هذه االدارات.

وقال الحريتي لقد لمست من سمو رئيس 
مجلس الوزراء تفهما لمطالب العاملين بهذه 
المالية  المزايا  اإلدارات وضرورة تحسين 
لهـــم من خالل اقرار الكـــوادر وكذلك فإني 
تحدثت الى وزراء الدولة لشـــؤون مجلس 
الوزراء والداخلية والبلدية وهم متفهمون 
لطبيعة العمل التي يقوم بها العاملون بإدارة 
التحقيقات والفتوى والتشريع وإدارة الخبراء 
واإلدارة القانونية بالبلدية ويرون ضرورة 

انصافهم وأيدوا مطالب هذه اإلدارات.
وشدد الحريتي على ضرورة ان تسارع 
الكوادر  الحكومة بإصـــدار قرارات بهـــذه 
العاملين  المزايـــا إلنصاف  متضمنة كافة 
ولدعـــم هذه اإلدارة وجعلهـــا إدارة جاذبة 

للكفاءات وليست طاردة لها.

أكد أن هذه اإلدارات ذات طابع قضائي وإقرار كوادرها ينعكس على حياديتها

حسني احلريتي

بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقية تعزية ومواساة 
الى رئيس مجلس النواب في جمهورية اندونيسيا مرزوقي علي اثر 
تلقيه نبأ االعصار املدمر »تســـونامي« الذي عصف بعدد من اجلزر 

االندونيسية.
وقال اخلرافي في برقيته »بقلوب راضية مرضية بقضائه وقدره، 
منـــى الى علمي مبزيد من احلزن وبالغ األســـى نبأ االعصار املدمر 
)تســـونامي( الذي عصف بعدد من اجلزر في جمهورية اندونيسيا 
الصديقة، وخلف وراءه فاجعة انسانية فادحة راح ضحيتها العديد 
من األبرياء واصابة وتشريد الكثير منهم مما اهاج مشاعر احلسرة 
واأللم في نفوسنا جميعا، فباسمي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس 
االمة الكويتي نشاطر سعادتكم من القلب عميق احلزن بسبب هذا 
احلـــادث األليم املفجع، متمنني للمصابني الشـــفاء العاجل ولبلدكم 

السالمة واألمن والسالم«.
الى ذلك بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيتي تهنئة الى 
رئيس مجلس االمة التركي الكبير محمد علي شاهني في اجلمهورية 

التركية، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالده.

الخرافي عّزى رئيس مجلس النواب
اإلندونيسي في ضحايا تسونامي

العبداهلل: وزراء الثقافة العرب أقروا
عقد قمة عربية ثقافية خالل الفترة المقبلة

الغانم: تقرير المداولة الثانية للقوانين الرياضية
أدرج على جدول أعمال المجلس

المشوطي: تفعيل قانون المعاقين ضرورة
وذوو اإلعاقة مّلوا الشعارات الزائفة

بشرى شعبان
حتت شعار »كفانا خالفات ومحسوبيات سياسية 
ولنطبق القانون« نظم فريق همتنا لديرتنا التطوعية 
الذي يعمل حتت مظلة مركز العمل التطوعي ندوة 
حاضر فيها كل من د.اقبــــال العلي وخالدة الغنام 
ورئيس املجموعة ابراهيم املشوطي وممثل النادي 
الكويتي للمعاقني علي الثويني كما حتدث عدد من 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة ليعبروا عن معاناتهم 
ومشــــاكلهم التي عانوا منها. في البداية أكد رئيس 
فريق همتنا لديرتنا ابراهيم املشوطي ان فئة ذوي 
االعاقة شــــبعت من الشعارات الزائفة جتاه تفعيل 
قانون املعاقني، واســــتاءت من عدم تطبيق مواده، 
مشيرا الى ان املعاق يعيش في الوضع احلالي حالة 
من االهمال، معربا عن امله ان يتم تطبيق وتفعيل 

مواد القانون في اقرب وقت ممكن.
بدورهــــا، قالت د.اقبال العلي ان هناك افرادا من 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة اثبتوا قدراتهم على 
انهم يستطيعون االعتماد على انفسهم مثل نظرائهم 
االسوياء، مشيرة الى ضرورة االهتمام بهذه الفئة 
من ناحية املباني، وكذلك تكثيف وتركيز التوعية 
الصحيــــة لتجنب اإلعاقات العامة وطالبت وزارتي 
اإلعالم والصحية بأن يكون لهما دور فعال في احلمالت 
االعالنية لتجنب االعاقة، معربة عن استغرابها بأن 
بعض فئات الشــــعب لم تغير نظرتها االجتماعية 

جتاه فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك بسبب 
االعتقاد الســــائد والبائد على أن املعاق ال يستطيع 

االعتماد على نفسه.
بدوره، قال ممثل النادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
علــــي الثويني ان فئــــة ذوي االحتياجات اخلاصة 
حتتاج منا الكثير من االنشطة، موضحا ان تنظيم 
النادي اليوم الوطني للمعاقني باإلضافة الى العديد 
من املناســــبات ســــتكون احدى الهدايا ألبنائنا من 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصــــة، مؤكدا اننا نعمل 
كناد رياضي للمعاقني على صقل مواهب الشــــباب 

الكويتي من هذه الفئة.
أما عائشة املشاري فهي احدى حاالت فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وهي مصابة بإعاقة حركية، 
كانت حتلم وتتمنى ان حتمل الشــــهادة اجلامعية 
وحتقيق حلمها، وقالت: ان فئة ذوي االحتياجات ال 

حق لها في ان حتمل الشهادة اجلامعية.
واضافت املشــــاري: كنت امتنى ان افرح عائلتي 
بتخرجي من اجلامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، 
ولكن ما حصل لي في الســــنة الثالثة من الدراسة 
اجلامعية هو انــــي فوجئت بقرار طردي وال اعرف 

حتى اآلن ملاذا مت طردي من اجلامعة؟
فيما حتدث املتطوع ناصر املرزوق )كفيف( عن 
قضايا تهم املكفوفني في املدارس وأسباب عدم قبولهم 

في اجلامعة.

العسعوسي قّدم أوراق
اعتماده سفيرا لدى الكاميرون

مجلس الخدمة المدنية أّجل بعض 
الزيادات لموظفي الطيران المدني

اعلن نائب املدير العام للشؤون االدارية ونظم املعلومات بدر 
املطر ان مجلـــس اخلدمة املدنية هو الذي اجـــل بعض الزيادات 
واملكافآت اخلاصة مبوظفي االدارة العامة للطيران املدني وليست 
االدارة العامـــة للطيران املدني من قام بذلك، مبوجب كتاب ديوان 
اخلدمة املدنية املؤرخ فـــي 2010/7/5 ونتمنى من مجلس اخلدمة 
املدنية املوافقة على الزيادات واملكافآت اخلاصة مبوظفي االدارة.

قّدم ورقة عمل كويتية في االجتماع

خالل ندوة »كفانا خالفات ولنطبق القانون«

الشيخ أحمد العبداهلل

مرزوق الغامن

)كرم ذياب(إبراهيم املشوطي مع املشاركني في املؤمتر 

السفير سعد العسعوسي

السفير ناصر املزين

السفير سعود الرومي

االختيار ترك ألي دولة ترغب في 
املشاركة على نفقتها اخلاصة.

واكد الشيخ احمد العبداهلل انه 
مت اقرار التوصية اخلاصة بعقد قمة 
عربية ثقافية خالل الفترة املقبلة 
بهدف دفع الثقافة العربية الى مزيد 
من التقدم ومواكبة التطورات التي 
طرأت على شتى املجاالت الثقافية، 
موضحا ان االجتماع املقبل سيعقد 
في مدينة سرت الليبية وان الكويت 

تتطلع للمشاركة فيه.
وكان وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل غادر الدوحة 
اول من امس بعد مشــــاركته في 
االجتمــــاع الـ 17 لــــوزراء الثقافة 
العرب وكان في وداع الشيخ احمد 
العبداهلل وزيــــر الثقافة والتراث 
والفنون القطري د.حمد الكواري 

وسفيرنا لدى قطر علي الهيفي.

»ناجحا« ومت فيــــه التركيز على 
جدول االعمال، موضحا ان هناك 
بندا رئيسيا مت طرحه في االجتماع 
وهو املشاركة في االوملبياد الثقافية 
التي ســــتعقد في لندن مؤكدا ان 

 واكـــد بوزبر فـــي تصريح
لـ »كونا«: »ان املؤمتر يسعى الى 
اطالع املشاركني على املستجدات 
املتعلقة بادماج االحكام واآلليات 
الالزمة لقمع االنتهاكات اخلطيرة 
الدولي االنساني على  للقانون 

املستوى الداخلي«.

ويناقش املؤمتر كذلك التدابير 
الوطنية  القانونية واآلليـــات 
املطلوبة لدعم نظام متكامل لقمع 
االنتهاكات اخلطيرة التي ترتكب 
بحقه وتقييم التدابير الداخلية 

ملعاقبة منتهكيه.
ويهدف الى شرح نطاق نظام 
متكامل لقمع االنتهاكات اخلطيرة 
للقانون االنساني الدولي وتقدمي 
حملة عامـــة عن اطاره القانوني 
واملؤسسي الالزم على املستوى 
احمللي مشددا على دور النظام 
االساســـي للمحكمة اجلنائية 

الدولية.
يذكر ان تنفيذ القانون الدولي 
االنساني يتطلب من الدول اعتماد 
عدد من القوانني واللوائح احمللية 
لتسهيل هذه العملية لذا قامت 
العديد من الدول بإنشاء جلان 
اما وطنية مشتركة بني الوزارات 
ومجموعات عمل غالبا ما تسمى 
»جلان تنفيـــذ القانون الدولي 
القانون  االنســـاني« او »جلان 
الوطنيـــة« لتقدمي  االنســـاني 
املشورة ومساعدة احلكومة في 

تنفيذه ونشر املعرفة به.

اللجنة الدولية للصليب االحمر 
على مـــدى ثالثة ايـــام للجان 
الوطنية للقانون الدولي االنساني 
من جميع انحاء العالم، فرصة 
لاللتقاء وتبادل اآلراء والتعرف 
على افضل املمارسات بشأن دور 

كل منها وانشطتها.

»النهج املتكامل لقمع االنتهاكات 
اجلسيمة للقانون االنساني على 
الصعيـــد الوطنـــي« من خالل 
تشكيل فرق عمل تبحث طرق 
الدولي االنساني  القانون  دمج 

في القوانني الدولية.
الذي تنظمه  ويتيح املؤمتر 

جنيڤـ  كونا: دعا وفد الكويت 
املشارك في اجتماعات »املؤمتر 
الوطنية  الثالث للجان  الدولي 
الدولي  القانون  املعنية بتنفيذ 
االنساني« امس الى تعزيز دور 
هذه اللجان فـــي انفاذ القوانني 
الوزارة  الدولية. وقـــدم وكيل 
املســـاعد للشـــؤون القانونية 
بوزارة الدفـــاع د.محمد بوزبر 
ورقـــة عمل حـــول »التحديات 
املعاصـــرة التي تواجـــه انفاذ 
الدولي االنســـاني في  القانون 
القوانني الوطنيـــة مع التركيز 
على النظام االساسي للمحكمة 

اجلنائية الدولية«.
السبل  واســـتعرض بوزبر 
الالزمة للتغلب على تلك التحديات 
املعاصرة مع استعراض االدوات 
املساعدة على دمج احكام القانون 
الدولية املتصلة باجلرائم الداخلية 
ضمن اختصاص احملكمة الدولية 
الكويت  الدائمة. وناقـــش وفد 
الذي يضم د.رشيد العنزي من 
جامعة الكويت ومدير عام االدارة 
العامة للشؤون القانونية بوزارة 
الرويح  العميد اسعد  الداخلية 

موسكو ـ كونا: شارك عدد من سفراء الدول العربية واإلسالمية 
في حفل افتتاح مسجد في مدينة »نوغينسك« الواقعة في ضواحي 
العاصمة موسكو. وقال سفيرنا لدى روسيا االحتادية ناصر املزين 
في تصريح لـ »كونا« أمس انه ألقى بصفته عميد السلك الديبلوماسي 
العربي في العاصمة الروســـية كلمة بهذه املناســـبة أشـــاد فيها بـ 
»احلريات التي يتمتع بها املســـلمون في روسيا أسوة بغيرهم من 

الديانات األخرى«.
وأضاف املزين »ان احلكومة الروســـية حريصة على تذليل كل 
العقبات لتمكني اتباع مختلف الديانات من ممارسة معتقداتهم الدينية 
بكل حرية ويسر«. وهنأ املسلمني الروس وممثلي السلطات احمللية 
بافتتاح املسجد، معربا عن إميانه بأن يقدم هذا املسجد خدماته لكافة 
مســـلمي املنطقة الذين يزيد عددهم على 10 آالف نسمة. وشارك في 
حفل االفتتاح رئيس »االدارة الدينية ملسلمي روسيا« املفتي راوي 

عني الدين.

اكد وزير النفط ووزير االعالم 
الشــــيخ احمد العبداهلل ان ورقة 
العمــــل الكويتية بشــــأن حتديث 
اخلطة الشــــاملة للثقافة العربية 
تعتبر اجنازا كبيرا للكويت والعالم 

العربي.
الشــــيخ احمــــد، في  واضاف 
لـ »كونــــا« لدى عودته  تصريح 
الى البــــالد قادما من الدوحة بعد 
مشاركته في االجتماع الـ 17 لوزراء 
الثقافة العرب، ان االجتماع تطرق 
الى املوضوع الرئيسي الذي قدمته 
الكويت بشــــأن اخلطة الشــــاملة 
للثقافة العربية، موضحا ان اخلطة 
قدمتها الكويت منذ زمن بعيد ومت 
حتديثها واملوافقة عليها من قبل 
وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم 

االخير.
ووصف االجتمــــاع بأنه كان 

أكـــد النائب مرزوق الغامن ان تقرير املداولـــة الثانية للقوانني 
الرياضية رفع الى مجلس االمة قبل نهاية دور االنعقاد املاضي من 
قبل جلنة الشباب والرياضة السابقة وهو مدرج حاليا على جدول 
االعمال. وقال الغامن في رده على تصريحات مقرر اللجنة الصحية 
صالح عاشور: من املؤسف ان يكون التصريح االول ملقرر اللجنة 
بهذه الصورة، حيث يعلن ان اللجنة سترفع تقرير املداولة الثانية 
الى مجلس االمة خالل أســـبوعني، مبينا ان التقرير الذي سيعده 
عاشـــور موجود حاليا لدى املجلس ومـــدرج على جدول االعمال 
وبإمكانه االطالع عليه متى اراد ذلك. واضاف الغامن: هذا التصريح 
يفرض علينا ان نضع عالمات االســـتفهام عليه، وليس اداء جلنة 
الشباب والرياضة، مشيرا الى ان هذا التصريح يدل على ان املقرر 
صالح عاشـــور غير ملم مبوضوع الرياضة وال يعلم اين وصلت 
االمور في االزمة الرياضية. وشدد الغامن على ان حل ازمة الرياضة 
لن يكون اال من خالل احترام الدستور والقوانني التي صدرت عن 

مجلس االمة وحظيت مبباركة غالبية اعضاء املجلس.

أبوجاـ  كونا: قّدم سفيرنا لدى نيجيريا واحملال الى الكاميرون سعد 
العسعوســــي امس االول نســــخة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم 
للكويت لدى جمهورية الكاميرون. ونقل الســــفير العسعوســــي خالل 
زيارته الرسمية الى جمهورية الكاميرون حتيات صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد وحتيات سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء للرئيس بول بيا رئيس الكاميرون. وأكد الســــفير العسعوسي 
اهتمــــام الكويت بتعزيز وتطوير العالقات الثنائية مع الكاميرون على 
جميع الصعد وفي شتى املجاالت. وأضاف انه سيبذل كل ما بوسعه من 
جهد لتعزيز التعاون املشترك بني البلدين مبا يعود باملصلحة للشعبني 
الصديقني. والتقى السفير العسعوسي خالل هذه الزيارة وزير اخلارجية 
الكاميروني ونقل له حتيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــــيخ د.محمد الصباح، كما التقى وزيــــر العالقات اخلارجية ووزير 
التنمية وبحث معهما سبل تطوير العالقات الثنائية وتبادل الزيارات 

الرسمية بني كبار املسؤولني في البلدين الصديقني.

المزين: روسيا تذلل العقبات أمام أتباع 
الديانات المختلفة لممارسة معتقداتهم

سفارة البرازيل تغلق أبوابها غدًا لالنتخابات
وأول نوفمبر لنقل المقر

اعلنت ســـفارة جمهورية البرازيل االحتادية 
لدى الكويت أنها ســـتغلق ابوابها امام املراجعني 
غدا االحد 31 اجلاري وذلك مبناســـبة انتخابات 
رئاسة اجلمهورية. واضافت السفارة في بيان لها 

انه نظرا النتقال دار السفارة الى مبناها اجلديد 
والكائن في منطقة غرب مشرف، قطعة 1، شارع 
116، ڤيال 47 ستغلق السفارة ابوابها اما املراجعني 

من يوم 1 الى 6 نوفمبر املقبل.

خالل مشاركته في افتتاح مسجد مدينة »نوغينسك«

ورقة عمل كويتية حول التحديات المعاصرة
أمام إنقاذ القانون الدولي اإلنساني

خالل اجتماعات المؤتمر الدولي الثالث للجان تنفيذ القانون الدولي اإلنساني

الرومي ووزير خارجية األوروغواي
بحثا التعاون المشترك

أقام حفل غداء على شرفه

جاسم اخلرافي

وفد الكويت املشارك في االجتماع


