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 أهابت بالموظفين العتماد البصمة بدًال من بطاقات الدوام أو التوقيع اليدوي

 بدء ربط نظام البصمة في «العدل» 
  مع النظام المتكامل بديوان الخدمة

 أهابت وزارة العدل مبوظفيها 
ملراعاة مقتضيات الوظيفة العامة 
في التعامـــل مع نظام البصمة 
الوقوع حتـــت طائلة  لتجنب 

العقاب القانوني.
  واضافت الوزارة في تصريح 
لها انه حرصا منها على ضمان 
التطبيق االمثل لنظام البصمة 
فقد مت تشـــكيل جلنة ملتابعة 
هذا النظام والعمل على مراقبة 

ورصد حاالت سوء االستخدام 
من قبل البعض موضحة انه لن 
يعتد بنظام التوقيع اليدوي او 
الدوام (الكارت)  نظام بطاقات 
الثبـــات حضـــور وانصـــراف 
املوظفني اعتبارا من تاريخ نشر 
هذا التصريح. وستكون عملية 
رصد جميـــع بيانات احلضور 
واالنصـــراف جلميـــع موظفي 
الوزارة دون استثناء عن طريق 

نظام البصمة فقط.
  هذا وكانت الوزارة قد انتهت 
من وضع اللمسات النهائية على 
نظام اثبات حضور وانصراف 
الـــوزارة باســـتخدام  موظفي 
البصمة واكتمال مرحلة التشغيل 
التجريبي بنجاح وانتهاء الوزارة 
البصمة مع  من ربـــط نظـــام 
النظام املتكامل بديوان اخلدمة 

املدنية. 

 مؤتمر األخالق الرابع يوصي بترسيخ الوعي 
القيمي في المؤسسات الحكومية واألهلية

 اوصى مؤمتر االخالق الرابع بترســــيخ الوعي 
القيمي في املؤسســــات احلكومية واالهلية وايجاد 
البيئة احلاضنة لعمل مؤسســــات التوجيه القيمي 
في شرائحها املستهدفة وتذليل املعوقات ألداء دورها 
في املجتمع. ودعا املشاركون في املؤمتر الذي اقيم 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشــــؤون 
االسالمية املستشار راشــــد احلماد اجلهات املعنية 
بدراســــة وتأصيــــل منظومة القيم التــــي تتطلبها 
احتياجــــات املجتمع الكويتي الى العمل في ضوئها 

ومبا يتناسب والتحديات املاثلة.
  وطالبوا في توصياتهــــم بتأهيل العاملني على 
التوجيه القيمي من خالل الدورات املناسبة وتزويدهم 
مبحتــــوى واف عن أبرز القضايــــا املطروحة على 
الساحة وخلفياتها والتعريف بخصائص املجتمع 
الكويتي واآلليات العملية في الدعوة الى القيم النبيلة 

واالخالق الفاضلة. ودعوا الى بلورة عدد من املشاريع 
القيمية املستجدة على اساس من احلاجات املجتمعية 
ومقاصد الشريعة الكلية وطرحها في حلقات نقاش 
إلنضاجهــــا متهيدا لطرحها والترويج لها والتركيز 
على بعض القضايا والظواهر االخالقية االيجابية 

ذات التأثير العام.
  وركز املشاركون في املؤمتر الذي اقيم اخيرا حتت 
شــــعار «القيم ســــور االمم» على القيم االسرية في 
املجتمع الكويتي واقتراح آليات تعزز من وجودها 
واستقرارها واعتماد مبدأ احلوار بني افرادها واحالل 
ثقافة الفضيلة بني ابناء االســــرة الواحدة وتوطيد 

صلة الرحم.
  وطالبوا ببلورة رؤية استراتيجية لتعزيز القيم 
في املجتمع الكويتي للعمل في ضوئها بهدف احداث 
تغيير نوعي في ذهنية املواطن ومنطلقات تفكيره 
في القضايا والتصورات والسلوك العام والفردي. 

 توفيق العيد

 ليلى الشافعي
  جتري استعدادات الكويت 
ممثلة بالهيئة العامة للشباب 
العمل  والرياضــــة ملعســــكر 
اخلليجي املشترك لشباب دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية خالل الفترة من ٢٣ـ  ٣١ 
من الشهر اجلاري، حيث ستقام 
أنشطته مبقر املعسكرات الدائم 

للشباب مبنطقة الصليبية.
  وبهذه املناسبة صرح عضو 
اللجنة العليا املنظمة للمعسكر 
وممثل املجلس الوطني للثقافة 
والفنــــون واآلداب ســــلطان 
الدويش بان معســــكر العمل 
اخلليجي يتزامن مع عمليات 
املسح والبحث والتنقيب عن 
اآلثار بالكويت مبشاركة عدد 
من البعثات األجنبية مع شباب 
دول مجلــــس التعاون، حيث 
تشــــتمل أعمال املعسكر على 
ورش فنية ميدانية على أرض 
الواقع منها ورش لترميم القطع 
القطع  األثرية وأخرى لرسم 
األثرية الى جانب محاضرات 
نظريــــة عن آثار دول مجلس 
التعاون مع التركيز على آثار 
الكويت ذات الصلة احلضارية 

النقدية املســــتخدمة في تلك 
الفترة.

  من جهته، قال مدير العالقات 
العامة واإلعالم توفيق العيد ان 
هناك زيارة استطالعية ملتحف 
الكويت الوطني لالطالع على 
املقتنيــــات األثريــــة اخلاصة 
الكشــــف  التي مت  بالكويــــت 
عنهــــا من خــــالل أعمال فرق 
التنقيب احمللية واألجنبية على 
مدار ٥٠ عامــــا واالطالع على 
معرض العصور القدمية وآثار 
جزيرة فيلكا ومنطقة الصبية 
ومعرض اآلثار الشعبية والقبة 

السماوية.
  وأكد العيد على جهود الهيئة 
العامة للشباب والرياضة في 
العمل علــــى االهتمام باآلثار 
الكويتية واخلليجية وتدريب 
الشباب إلعدادهم واملساهمة في 
تنمية شخصياتهم وتطوير 
ومواهبهم ومعلوماتهم القدمية 
واحلديثة لالرتقاء بهم للعمل 
على إبــــراز الوجه احلضاري 
للبالد والتعريــــف به محليا 
ودوليا لنشــــر الوعي األثري 
والثقافــــي اخلــــاص باآلثار 

القدمية واحلديثة. 

املشــــتركة مــــع دول مجلس 
التعــــاون، كما يتــــم تدريب 
الشــــباب عمليــــا على أرض 
الواقع مبوقــــع موقع القرية 
التراثيــــة مبدينة الكويت في 
منطقة شــــرق، ولفت الى انه 
مت اختيــــار هــــذا املوقع الذي 
الزمنية لنشأة  ميثل احلقبة 
الكويــــت احلديثــــة قبل ٤٠٠ 
العديد  سنة ويشــــتمل على 
من الوحدات الســــكنية التي 
ترمــــز للبيت الكويتي القدمي 
الى جانــــب األواني الفخارية 
والزجاجيات واملســــكوكات 

 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يساهم في أعمال معسكر العمل الخليجي للشباب

 العيد: «الشباب والرياضة» تهتم بالبحث 
  عن اآلثار الكويتية والخليجية وتدريب الشباب

 اتفاقية تعاون ليبية ـ كويتية في مجال اإلغاثة

 إصدار الطبعة الثانية  من «موسوعة اللهجة الكويتية» 
للباحث الكويتي خالد الرشيد

 ذكرت مصادر املنظمة العاملية للسلم واإلغاثة 
بطرابلس أنها وقعت اتفاقية مع «مؤسسة بعثة 
سعود البابطني الكويتية للدراسات» للتعاون 

فى مجال اإلغاثة.
  وقالت مصادر املنظمة في تصريح لوكالة أنباء 
الشرق األوسط بطرابلس اليوم، ان الطرفني وقعا 
اتفاقية تعاون بالكويت نصت على اطالق تسمية 
«برنامج املؤاخاة اإلنسانية» على الصيغة اجلديدة 

لبرنامج مؤاخاة األسر الليبية ـ الفلسطينية.
  كما تتكفل املنظمة العاملية للسلم والرعاية 
واإلغاثة بطرابلس، بالتنسيق مع اجلهات ذات 
العالقــــة في جميــــع أنحاء العالــــم ألجل إعداد 

قاعدة بيانات باألســــر احملتاجــــة وادراجها في 
برنامج املؤاخاة اإلنساني، وفق السياق املتبع 
لديها فــــي برنامج املؤاخاة بني األســــر الليبية 

والفلسطينية.
  وتلتــــزم املنظمة العاملية للســــلم والرعاية 
واإلغاثة، حســــب االتفاق بتأمــــني االحتياجات 
اإلنسانية لبرنامج املؤاخاة اإلنسانية، وتسهيل 
اإلجراءات اإلدارية، فيما تتكفل مؤسســــة بعثة 
سعود البابطني الكويتية للدراسات بتأمني الشق 
التعليمي لبرنامج املؤاخاة اإلنسانية من خالل منح 
دراسية بواقع ٢٠ طالبا كل سنة بحسب ما تراه 

املنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة. 

 صـــدرت أخيـــرا الطبعة 
الثانية من كتاب «موسوعة 
الكويتية» للباحث  اللهجـــة 
الكويتـــي خالـــد عبدالقادر 

الرشيد.
  ويعتبر الكتاب الذي قدمه 
الباحث خالد سالم املوسوعة 
األولى من نوعها في الكويت 
املنقحـــة واملزيدة  والطبعة 
للطبعة األولـــى حيث أدرج 

الباحث مفـــردات أخرى بعد 
البحث عـــن أصول املفردات 
الكويتية باملعاجم والقواميس 

العربية واألجنبية.
  وتناول الباحث في كتابه 
الـــذي يقع فـــي ٦٢٤ صفحة 
مـــن القطع الكبيـــر مفردات 
للهجـــة الكويتية بلغ عددها 
٢٣٧٥ مفردة منها ما اندثر مع 
التطور والتقدم ومنها اليزال 

يستخدم.
الباحـــث على    وحـــرص 
مسايرة التطور التكنولوجي 
في املوســـوعة اذ أرفق معها 
قرصا مدمجـــا يحتوي على 
برنامج مصاغ بلغة «الفيجوال» 
يتيح للقارئ البحث عن جذور 
الكلمات ومشاهدات الصورة 
املتعلقة بهـــا ان وجدت مع 
مراعاة نطق الكلمة صوتيا. 

م   «البترول الوطنية» تكرِّ
  مخترع العرب األول صادق قاسم

 في مبادرة تؤكد تشجيع شركة البترول الوطنية 
للشباب الكويتي، وانطالقا من اميانها مبسؤوليتها 
االجتماعية، استقبل السيد اسعد السعد نائب رئيس 
مجلس االدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء 
االحمدي املخترع الكويتي صادق قاسم الفائز األول 
بجائزة االبتكار العلمي «جنوم العلوم» بحضور 
الســـيد فهد فهاد العجمي نائـــب العضو املنتدب 
للشـــؤون املالية واإلدارية والسيد أحمد اجليماز 
نائب العضو املنتدب ملصفاة الشـــعيبة والسيد 
باسل الدبوس مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم 
بالوكالة، وذلك في ٢٠١٠/١٢/٢ مبكتب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب ـ املبنى الرئيســـي (دار 
الوطنية). اســـتهل اللقاء بكلمة هنأ فيها السعد 
املخترع الكويتي صادق قاسم على اإلجناز الذي 

حققه على مستوى العالم العربي واستحق لقب 
مخترع العرب األول والذي استطاع ان يبتكر منتجا 
سيستفيد منه العالم اجمع، مبرهنا للعالم ان الكويت 
متتلك طاقات شـــبابية لديها املؤهالت والقدرات 
العلمية الراقية في مجال اإلبداع واالبتكار. كذلك 
قام السعد بتقدمي درع وهدية تذكارية للمحتفى به 
تقديرا لهذا االجناز املشرف في مجال االبتكار العلمي 
والذي رفع اســـم الكويت، متمنيا له كل التوفيق 
والنجاح في تقـــدمي املزيد من االبتكارات العلمية 
التي يستفيد منها الوطن والعالم كله، من جهته، 
ابدى قاسم سعادته متوجها بالشكر واالمتنان لهذه 
البادرة الطيبة من قبل شـــركة البترول الوطنية 
الكويتية في تشجيع ودعم الشباب الكويتي على 

االبداع واالبتكار. 

 الشيخ علي اجلابر في حديث مع م.عبدالعزيز الكليب

 محافظ العاصمة دعا إلى وضع آلية محددة تضمن التواصل والمتابعة بين جميع الجهات الحكومية

 علي الجابر: سكان «العاصمة» يتذمرون من تأخير المشاريع
 الكليـب: نتمنـى أن تجـد الحكومـة حـًال لعوائـق التنفيـذ

 اكد محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر ضرورة وضع آلية 
التواصل  معينة تضمن عملية 
واملتابعـــة بني جميـــع اجلهات 
احلكومية، وذلك بهدف تسريع 

االعمال وتسهيلها.
  وقال اجلابر خالل اجتماعه مع 
وكيل وزارة االشغال م.عبدالعزيز 
الكليب، والوكيل املســـاعد في 
الوزارة م.حسام الطاحوس وعدد 
من مهندسي الوزارة، ان طموح 
احملافظة فـــي عمليات االصالح 
والتحديث في العاصمة تتقاطع 
مع استراتيجيتها في التواصل 
واملتابعة بني اجلهات احلكومية 
املختلفـــة، والتوصل الى تنفيذ 
املشـــاريع احلكومية فيها وفق 

رؤية علمية صحيحة.
  واضاف نحن في احملافظة 
حريصون على تطبيق املرسوم 
رقم ٢٦٥ لســـنة ٢٠٠٦ بشـــأن 
نظام احملافظات واختصاصات 
احملافظني في االشراف ومتابعة 
جميع املشاريع واخلطط املتعلقة 
بها، مع الوزارة، وهذا يستلزم 
اطالعنا عليها حتى يتسنى لنا 
دعم هذه املشـــاريع من خالل 
تواصلنا مع اجلهات احلكومية 
اوقاتها  فـــي  متهيدا لتنفيذها 
احملددة. وتابع: اننا جميعا وفي 
ظل التوجه احلكومي لتطوير 

تنفيـــذ بعض املشـــاريع وعدم 
الوقـــت احملدد،  تســـليمها في 
مشـــيرا الى ان بعـــض االهالي 
بـــدأوا يتذمرون من تأخير هذه 
املشاريع، السيما املتعلقة منها 

بالطرق واخلدمات االرضية.
  من جانبه اعرب م.عبدالعزيز 
الكليب عن شكره للمحافظ على 
الدؤوب مع  دعوته وتواصلـــه 
الوزارة  ان  الـــى  الوزارة، الفتا 
ومن منطلـــق احلرص الوطني 
الدائم على ايالء العاصمة اهمية 
مميزة، على استعداد لتسخير 
جميع االمكانيات املتاحة وضمن 
اخلطط املوضوعة البراز اجلانب 
اجلمالي واخلدماتي لها ليتناسب 
مع دورها ومكانتها التي تستحقها 
مع االخذ في احلســـبان جميع 
املالحظـــات التي ابداها احملافظ 
والتي من شأنها ان تكون اضافة 

مهمة العمالنا.
  وفي رده على احملافظ حول 
اسباب تأخير بعض املشاريع، 
اوضح الكليـــب، ان ثمة عوامل 
كثيـــرة تقـــف عائقا فـــي وجه 
تنفيذ هذه املشاريع، امال ان جتد 

احلكومة حال لها.
  وفي نهاية االجتماع شـــكر 
احملافظ احلضور على جهودهم 
الواضحة امال ان تكلل هذه اجلهود 

بالنجاح. 

وحتديث العاصمة نعمل وفق 
منظومة تهدف في نهاية املطاف 
الى حتقيق ما نسعى اليه من 

عمليات اصالحية وخدمية داخل 
احملافظة، من شـــأنها ان تعمل 
علـــى ابراز اجلانـــب اجلمالي 

واخلدماتي فيها.
  وتساءل اجلابر عن االسباب 
املباشرة التي تتسبب في تأخير 

 ناشد السلطتين إعادة النظر في بعض ما جاء بقانون العمل الجديد

 الهاجري: استقطاع التأمين من العامل يخل بمبدأ الميزة األفضل
ادارة   ثّمن رئيس مجلـــس 
نقابة العاملني بشركة ايكويت 
للبتروكيماويات أرشيد الهاجري 
ما سيتخذ من قرارات من قبل 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
لرفع ســـقف املرتـــب اخلاضع 
للتأمني األساسي الى ١٥٠٠ دينار 
بـــدال من ١٢٥٠ دينـــارا، وكذلك 
التأمني ضد البطالة للعاملني في 

القطاعني األهلي والنفطي.
  وقال الهاجري ان هذه اخلطوة 
وعلى الرغم من تأخرها اال انها 
ستلبي بعض الطموحات التي 
أبناء  الكثيـــرون من  ينتظرها 
القطـــاع النفطـــي الكويتيون، 
وتكمل ما مت اقراره بالنســـبة 
للتأمني التكميلي من شموله أبناء 
القطاعني العام واخلاص، مذكرا 
بأن اجلميع ماازال ينتظر منهما 
النظر جديا لرفع سقف املعاش 

التقاعدي الى ١٧٥٠ دينارا.
  وأشار الهاجري الى ان الوضع 
التأميني احلالي ليس ضمانا كافيا 
حلق العامل في التمتع بأفضل 
وأعلى امليـــزات التأمينية وانه 
يجب ان يعطى العامل الوطني 
أفضل امليزات، مطالبا بضرورة 
اال يتم اســـتقطاع اي تأمني من 
املوظف بعد نهاية خدمته، وأال 
يتم الرجوع عليه في اي حالة 
من األحوال، وناشـــد الهاجري 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

ورئيس وأعضاء مجلس األمة 
ضرورة إعادة النظر في بعض 
مواد قانـــون العمل في القطاع 
األهلي اجلديد وذلك حتى يكتمل 
فـــي حماية جميع  الهدف منه 
حقـــوق العاملـــني واملوظفني، 
مشـــددا على ضرورة ان تكون 
هناك متابعـــة من قبل اجلهات 
املختصة خاصة وزارة الشؤون 
والتأمينات لتطبيق مواد القانون 
والتأكد من عدم اإلخالل مبا جاء 
اننا  الهاجري  في بنوده، وقال 

كنقابة نطالب مبراجعة بعض 
املواد بالقانون األهلي التي أعطت 
احلق في اقتطاع حصة املوظف 
ـ العامل، مـــن األجر او الراتب 
الشـــهري مبا في ذلك فروقات 
االشـــتراكات من نهاية اخلدمة 
بالنسبة للموظف، مع ضرورة 
املزايا  النظر في حتسني  اعادة 
التـــي أعطيت للعامـــل في هذا 
القانون وان يتـــم كذلك النظر 
في اعادة تنقيح قانون القطاع 
النفطي الذي مر عليه ما يقارب 

النصف قرن (١٩٦٩) مبا يتواءم 
مـــع مصلحة العمـــل الكويتي 
وبشكل سريع، مع النظر بعني 
االعتبار حلسابة مدة (التجنيد) 
كأعمال شـــاقة وخطرة خاصة 
ان القطـــاع العســـكري يعتبر 
مـــن القطاعات التي يعد العمل 
الشـــاقة  فيها ضمـــن األعمال 
واخلطرة، مع العلم ان املادة (٢٣) 
من احلقـــوق والضمانات التي 
جاءت في مجموعة التشريعات 
الكويتية، نصت على حساب املدة 

التي قضاها املجند في املعاش 
واملكافأة.

  وختم الهاجـــري ان مكافأة 
نهايـــة اخلدمة وضم ســـنوات 
اخلدمة اإللزامية كأعمال شاقة 
وخطرة بالنسبة للعامل الكويتي 
وكذلك رفع سقف املرتب اخلاضع 
للتأمني األساسي يجب ان تكون 
مثار تقدير جلهد استمر سنوات 
وسنوات خدم فيه املواطن عمله 
ووطنه لذا فمن الواجب ان يتمتع 

بهما كاملني غير منقوصني. 

 جانب من العاملني في «ايكويت» خالل افتتاح املخيم الربيعي

 «األشغال» تواصل حملتها اإلعالمية بمجمع سليل الجهراء
ــالم واملتابعة بوزارة  ــم اإلع  أعلن رئيس قس
األشغال العامة احمد املطيري ان الوزارة ماضية 
في برنامج حملتها اإلعالمية للتواصل مع اجلمهور 
وااللتقاء بها ميدانيا لشرح املشاريع التي تنفذها 
الوزارة في مختلف قطاعاتها ضمن خطة الدولة 
ــليل اجلهراء التجاري  التنموية وذلك مبجمع س
وذلك يومي ٣ و٤ ديسمبر اجلاري ويأتي تواصل 

ــه احلملة األولى  ــة بعد النجاح الذي حققت احلمل
مبجمع األڤنيوز التجاري ومجمع ٣٦٠ التجاري، 
وتترجم هذه احلملة حرص الوزارة على الشفافية 
في عرض مشاريعها واملراحل التي تتخللها أثناء 
فترة التنفيذ ومشاركة املواطنني واملهتمني بطرح 
ــتها للوصول الى األهداف التي  األفكار ومناقش

تسعى الوزارة الى حتقيقها. 

 افتتاح مزرعة بيروحاء الكويت 
  في خان يونس بدعم كويتي

 غـــزة ـ أ.ش.أ: افتتحت 
الزراعـــة بحكومة  وزارة 
حماس املقالة في غزة اول 
من امس مزرعة «بيروحاء 
الكويت ٢ للنخيل وحدائق 
ذات بهجـــة» مبحـــررات 
محافظة خان يونس جنوب 

غرب قطاع غزة.
الزراعة    وقـــال وزيـــر 
محمد األغا ـ الذي شـــارك 
في حفل االفتتاح وحضره 
مدير مكتب فلســـطني في 
العاملية  الرحمـــة  جمعية 
وليد العنجريـ  إن احلكومة 
في غزة أخذت على عاتقها 

وقف املنافسة اخلارجية لكثير من احملاصيل احمللية لتشجيع 
املنتج الوطني، مشيرا إلى أن احلكومة شجعت االستثمار على 
فاتورة االستيراد وإحالل الواردات إميانا منها مبن ميلك الغذاء 

ميلك القرار.
  وأوضح أنه خالل ١٠ سنوات سيكون في غزة مليون فسيلة 

من النخيل متأل جميع أنحاء قطاع غزة.
  ووجه الشكر الى الكويت لدعمها للشعب الفلسطيني ومؤازرة 

أهل قطاع غزة.
  وقال «ان إطالق اسم الكويت على مزرعة بيروحاء ٢ تأكيد 
على الشـــراكة االســـتراتيجية بني غزة والكويت في التنمية 

واالستثمار الزراعي».
  من جانبه، أكد د.وليد العنجري أن جمعية الرحمة العاملية 
في الكويت وضعت قبل عامني خطة إلعادة إعمار غزة والنهوض 
بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن تنفيذ مشاريع بيروحاء النخيل 
األول والثاني وحدائق ذات بهجة حلقة من خطة اجلمعية، وقال ان 

زراعة ٥٠ ألف نخلة ستنتج ٥ آالف طن من التمور سنويا. 

 تكرمي املخترع صادق قاسم 

 د.وليد العنجري 


