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العاملني بالدفاع إلقرار كادر مالي 

لالختصاصيني والفنيني
وزراء االتصاالت العرب يناقشون 

سبل االرتقاء بقطاع البريد 

»السكنية« تستدعي
مواطنة ملراجعتها

»املواشي«: وصول 35 ألف رأس
من األغنام األسترالية إلى البالد

»العون املباشر« تقيم مخيمها 
الرابع ملرضى العيون في إثيوبيا

احلمد: استحداث محاور جديدة 
ملسابقة ميكانيكا السيارات

»حقوق اإلنسان«: تراجع الكويت 
27 مرتبة في حرية الصحافة 

انتكاسة كبرى

طال���ب رئيس نقابة وزارة الدفاع م.احمد العنزي بإقرار 
كادر مالي لالختصاصيني والفنيني العاملني مبختبرات وزارة 
الدفاع اسوة باالختصاصيني والفنيني العاملني مبختبرات 
وزارة الصحة لألجواء نفسها التي يعملون بها وحتقيقا ملبدأ 
العدالة حيث ان هذه احلوافز واملكتسبات املالية جتعل هذه 
املهنة في مصاف املهن الرفيعة 
وتعينه���م على تق���دمي افضل 
اخلدمات وتساهم في االستقرار 

الوظيفي للموظفني.
واكد العنزي ضرورة مخاطبة 
قطاع الشؤون االدارية لديوان 
اخلدمة املدنية فيما يخص حقوق 
االختصاصيني والفنيني واملطالبة 
بها، والتنسيق مع وزارة الصحة 
لعقد جلنة تنس���يقية مشتركة 
لتحقيق مطالب االختصاصيني 
والفنيني العاملني بوزارة الدفاع 
اسوة مبا يصرف لالختصاصيني 
والفنيني بوزارة الصحة مبينا ان قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 7 لس���نة 2003 اجحف العامل���ني في املختبرات الطبية 
مقارنة مبا مت تقدميه لبعض املهن الطبية املس���اعدة والتي 

تندرج حتت مسمى اخلدمات الطبية املساعدة.

يش���ارك وكيل وزارة املواصالت عبداحملس���ن املزيدي 
والوفد املرافق له ممثال عن وزير االعالم ووزير املواصالت 
سامي النصف في اجتماع مجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
واملعلوم���ات في دورته ال� 15 والذي س���يعقد في العاصمة 

اللبنانية بيروت اليوم.
وقالت وزارة املواصالت في 
بيان صحافي امس ان االجتماع 
س���يناقش ضمن جدول اعماله 
مواضي���ع ع���دة منه���ا نتائج 
الس���ابقة للجان  االجتماع���ات 
املجلس ونتائج االجتماع الثاني 
والعشرين للجنة العربية الدائمة 
للبريد كما س���يتم استعراض 
سبل االرتقاء بقطاع البريد في 
العال���م العربي وحتفيز عوامل 
العربية في  الدول  التعاون بني 

هذا املجال.
البيان ان االجتماع  واضاف 

س���يتناول بحث التجهيز للمع���رض الثالث للطوابع حيث 
سيشمل ذلك أيضا البلدان العربية احملتفى بها كعواصم ثقافية 

الستضافة معرض طوابع البريد ابتداء من العام احلالي.
واش���ار الى انه ستتم دراس���ة املقترحات املقدمة بشأن 
الترجمة العربية للمستندات باالحتاد البريدي العاملي واعادة 
احياء احت���اد البريد العربي ليكون جتمعا للمس���تثمرين 
العرب ليضطلع بدوره من خالل أنشطة التجارة االلكترونية 
واالعداد الصدار طابع بريدي موحد ليوم البريد العربي الذي 
يصادف الثالث من أغسطس املقبل. وذكر البيان ان االجتماع 
س���يبحث النتائج والتوصيات اخلاصة باالجتماع التاسع 
عشر واالجتماع العشرين للجنة العربية الدائمة لالتصاالت 

واملعلومات والتي انعقدت في مايو املاضي بأبوظبي.
وكانت اللجنة تطرقت الى أمور عدة منها نشاط املكتب 
االقليمي العربي لالحتاد الدولي لالتصاالت ومتابعة تكليف 
فريق لبلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت واملعلومات 

بالتنسيق مع املكتب االقليمي لالحتاد.

دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية مزنه محمد رويشد 
سعد الديحاني او من ينوب عنها واملشتركة بقرار تخصيص 
البيت احلكومي رقم )262( قطعة رقم )5( مبنطقة الفردوس 
ضمن اسرة املرحوم محمد رويشد سعد الديحاني، الى مراجعة 
املؤسسة العامة للرعاية الس���كنية مبقرها الكائن مبنطقة 
جنوب الس���رة � ادارة التوزيع بالطاب���ق االول اثناء الدوام 
الرسمي خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اذاعة ونشر هذا 
االعالن، ألمر هام يتعلق بالقسيمة سالفة البيان وفي حالة 
عدم احلضور س���تتخذ املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية 

االجراءات القانونية الالزمة بشأن البيت املخصص لها.

أعلنت ش���ركة نقل وجتارة املواشي امس وصول شحنة 
جديدة من االغنام االس���ترالية الى البالد تبلغ نحو 35 الف 

رأس.
وقال القائم بأعمال مساعد العضو املنتدب لقطاع العمليات 
احمللية في الشركة محمد الس���الم في تصريح صحافي ان 
هذه الش���حنة تأتي في ظل تواصل والتزام الشركة بامداد 
الس���وق احمللي من االغنام لسد حاجته السيما قبيل حلول 

شهر رمضان املبارك.

أعلنت جمعية العون املباشر أنها تقيم العديد من املخيمات 
الطبية في شتى املجاالت والتخصصات في جمهورية اثيوبيا، 
وذلك ضمن جهودها احلثيثة واملستمرة جلعل املجتمعات 

األفريقية خالية من اجلهل والفقر واملرض.
وقالت اجلمعية في بيان صحافي انه في هذا اإلطار، فقد 
أقامت مخيم العيون في مدينة داس���ي بإقليم امهرا، والتي 
تبعد عن العاصمة أديس أبابا مس���افة 400 كيلومتر، حيث 
تقدر نسبة املسلمني بها ب� 80% من إجمالي عدد سكان املدينة 
البالغ عددهم 170 ألف نس���مة، حيث شمل الفحص في هذه 
املدينة العام احلالي نحو 8000 مريض من السكان من مرض 

»الكتراكت« او املياه البيضاء التي تصيب العيون. 
واضاف���ت اجلمعية أنه مت إج���راء 800 عملية للمرضى 
احملتاجني وجميعها باملجان، ومن ثم جنحت اجلمعية في إدخال 
الفرحة إلى قلوب املرضى الذين أبصروا النور من جديد بعد 
أن عاشوا في الظالم لسنوات بسبب عدم استطاعتهم حتمل 
تكاليف إجراء العملية اجلراحية املطلوبة، مشيرة إلى أنهم 
رفعوا أكفهم بالدعاء لكل من كان سببا في التبرع من خالل 

»مخيم العيون« وساهم في شفاء الكثير من املرضى.

أشاد أمني عام النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا املنظمة 
ملس����ابقة ميكانيكا السيارات واألنظمة املرورية التاسعة عشر 
2011 يوس����ف احلمد بالرعاية األبوية الكرمية والدعم املعنوي 
واملادي الكبير لوزير الداخلية الشيخ احمد احلمود ألبنائه الطالب 
والطالبات املش����اركني في املسابقة التي ينظمها النادي العلمي 
الداخلية  بالتعاون مع وزارت����ي 
والتربي����ة وبدعم من مؤسس����ة 
العلمي، لطالب  الكويت للتق����دم 

وطالبات املرحلة الثانوية.
الرعاية  وأكد احلمد أن ه����ذه 
م����ن مقومات جن����اح املس����ابقة 
واستمراريتها للعام التاسع عشر 
على التوال����ي ودليل على اهتمام 
املسؤولني في الدولة بفئة الشباب 
وترسيخ القواعد والقوانني اخلاصة 
باملرور واملعمول بها في الكويت 
بأذهانهم وااللتزام بها وتطبيقها 

خالل استعمالهم للسيارة.
وقال احلمد ان اقتران املسابقة برعاية الشيخ احمد احلمود 
يوفر لها حظوظا اكثر للنجاح، الفتا الى ان الطالب والطالبات 
يبدون حماسا كبيرا مبجرد اإلعالن عن انطالق األنشطة لنيل 
شرف املشاركة فيها. وقال احلمد ان النجاح الذي حققته املسابقة 
في سنواتها املاضية يعكس جناح اخلطة التي وضعت لها، ومؤكد 
انها تسير في االجتاه الصحيح الذي يدفعها بقوة الى االستمرار 
وتطوير أنشطتها عاما بعد عام، واستحداث محاور جديدة من 

شأنها حتقيق األهداف التي وضعت من أجلها املسابقة.
وثمن رئيس اللجنة العليا املنظمة أمني عام النادي العلمي 
م.يوس����ف احلمد الدور البارز إلدارة العالقات العامة واإلدارة 
العامة للمرور بوزارة الداخلية واللجنة الفنية التي يرأس����ها 
م.خالد احلسن املدير التنفيذي إلجناح أنشطة املسابقة، وكذلك 
التوجيه العام للدراس����ات العلمية بإدارة األنش����طة املدرسية 
بوزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعمها للعام 

الرابع على التوالي ألنشطة املسابقة.

تعليقا على تراجع الكويت 27 مرتبة في تصنيف منظمة 
»مراسلون بال حدود« على مستوى حرية الصحافة العاملية، 
أص���درت اجلمعية الكويتية للمقومات األساس���ية حلقوق 
اإلنسان بيانا صحافيا أكدت فيه على احلرية املسؤولة للرأي 
والتعبير كحق أصيل من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 
مشددة على ضرورة أال مير هذا التراجع مرور الكرام كونه 
انتكاسة كبرى في مجال احلريات السيما مع ارتباطه مبالحقة 
السلطة لبعض الكّتاب وأصحاب الرأي، مبينة ضرورة ان 
تصحح الدولة مس���ارها في مجال حقوق اإلنسان وحرياته 
األساسية بصفة عامة وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة، 
فال يعقل او يقبل ان تتراجع الكويت 27 مرتبة في عام واحد 
في مجال حرية الصحافة. وتابع البيان: انه من الطبيعي ان 
يرفع األفراد سواء كانوا كتابا أو غيرهم دعاوى قضائية ضد 
بعض املس���ؤولني ولكن املستهجن أال يتسع صدر السلطة 
وهي الطرف األقوى لكاتب ال ميلك سوى قلمه، موضحة ان 
األصوب هو تصحيح املسار اذا كان خاطئا من جانب والرد 
والتوضيح اذا كان هناك جتن من جانب آخر، فالدولة لديها 
وسائل عديدة في هذا املضمار فهي سلطة دولة ولديها مؤسسات 
كاملة متكنها من ايصال رسالتها بأي وسيلة بخالف األفراد 

الذين ال ميلكون هذه األدوات بطبيعة احلال.

عبداحملسن املزيديأحمد العنزي

يوسف احلمد

وفد من الوزارة شارك في الدورة الـ 100 ملؤمتر العمل العربي بجنيڤ

»الشؤون«: 3 شروط لتحويل  العمالة املنزلية إلى »األهلي«
في اجتماعات هذه الدورة.

وذكر ان االجتماع التنسيقي ال� 
42 لوزراء العمل في دول مجلس 
العربي  الخليج  ل���دول  التعاون 
س���يعقد في 9 يوني���و الجاري 
على هام���ش اعمال ال���دورة ال� 
100 لمؤتمر العمل الدولي وذلك 
لتوحيد وتنسيق مشاركة ممثلي 
دول مجل���س التعاون الخليجي 
في اللج���ان العاملة ف���ي اعمال 

المؤتمر.
واض���اف البيان ان الدورة ال� 
100 لمؤتمر منظمة العمل الدولي 
ستنظر بنودا عدة منها التقرير 
التمييز في مهنة  العالمي بشأن 
االستخدام وتقرير منظمة العمل 
الدولية بشأن المبادئ والحقوق 

االساسية في العمل.

م���ادة 2: يعمل  به���ذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى 
تاريخ 2011/8/31 وينشر بالجريدة 
الرسمية  وعلى المختصين تنفيذه 

كل فيما يخصه.
م���ن جانب آخر ش���ارك وفد 
الكويت في اعمال الدورة ال� 100 
لمؤتمر العمل الدولي في جنيڤ 
أمس وال���ذي يس���تمر حتى 17 
يونيو الجاري وذلك على مستوى 
وزراء العم���ل وأصحاب األعمال 

والعمال.
وقال بيان صحافي صادر عن 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ان نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
الش���ؤون  العدل ووزير  ووزير 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي سيترأس الوفد المشارك 

أصدر نائب رئي���س الوزراء 
ووزير الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزير العدل د.محمد العفاس���ي 
قرارا وزاريا رقم )207/ع( لسنة 

2011 جاء فيه:
م���ادة 1: اس���تثناء من أحكام 
المادة 17 م���ن القانون الوزاري 
العمل  رق���م )2011/200( تنظيم 
بالقطاع األهل���ي يجوز تحويل 
العمالة المنزلية للعمل بالقطاع 

األهلي طبقا للشروط التالية:
1 � أن يكون تحويل هذه العمالة 
لدى نفس صاحب العمل أو اقاربه 

من الدرجة األولى.
2 � أن تكون لديها إقامة بالبالد 

قبل تاريخ 2011/5/1.
3 � مراعاة النظم المعمول بها 

لدى وزارة الداخلية.

د.محمد العفاسي

ضمن أنشطة احلملة التوعوية »معًا نحو التميز«

 »احملاسبة« اختتم مسابقة التميز املهني بفوز قطاع االستثمار

الدولي����ة لهيئات الرقاب����ة العليا 
)األنتوس����اي(، واس����تراتيجية 
الرقابة  املنظمة اآلسيوية لهيئات 
العليا )األسوس����اي(. وقد شارك 
في التصفيات 6 فرق مثلت قطاع 
الشؤون االدارية واملالية والقانونية، 
الرقابة املس����بقة وتقنية  وقطاع 
الرقابة على  املعلومات، وقط����اع 
ال����وزارات واإلدارات احلكومي����ة، 
وقطاع الرقابة على اجلهات امللحقة 
والش����ركات، وقطاع الرقابة على 
القطاع النفطي، وقطاع الرقابة على 
االستثمار، واشتملت املسابقة على 
مجموعة من األسئلة املوضوعية 
واملقالية، واألسئلة الترجيحية في 
حال التعادل. وتخلل انشطة املسابقة 
توجيه أسئلة متنوعة للحضور عن 
الكويت وتق����دمي جوائز قيمة لهم 

بهدف إثراء أجواء املنافسة.

واملكون من: رزان الفندي، ونايف 
املصيريع����ي، وأحمد املش����خص، 
وصالح الربيعة. تناولت املسابقة 
الديوان  موضوع اس����تراتيجيات 
ومنتجاتها، واستهدفت التأكيد على 
مبدأ الكفاءة وبذل العناية املهنية 
الواجبة، والتشجيع على متابعة 
مستجدات العمل املتخصص واإلملام 
أدواته، ع����الوة على تنمية  بأحد 
مهارات موظف����ي الديوان وتعزيز 
معارف وثقافة املهنة، ودعم أواصر 

األلفة والعالقات املهنية الودية.
وتركزت محاوره����ا على عدة 
عناص����ر مختلف����ة تتلخ����ص في 
املنتجات االستراتيجية، واخلطط 
االس����تراتيجية الس����ابقة لديوان 
احملاسبة منذ عام 1995 حتى اخلطة 
االستراتيجية اجلديدة 2015-2011، 
باإلضافة إلى استراتيجية املنظمة 

اختتم ديوان احملاسبة منافسات 
املرحلة النهائية من مسابقة التميز 
املهني بفوز قطاع االستثمار )للسنة 
الثانية عل����ى التوالي( على قطاع 
الشؤون االدارية واملالية والقانونية، 
وذلك ف����ي إطار أنش����طة احلملة 
التوعوية الس����تراتيجية الديوان 
حتت شعار »معا نحو التميز« في 
الفترة من 22 مايو إلى 9 اجلاري. 
وقام الوكيل املساعد للرقابة على 
الغامن  النفطي اس����ماعيل  القطاع 
بتق����دمي درع املس����ابقة للوكي����ل 
املس����اعد للرقابة على االستثمار 
سليمان البصيري، كما مت توزيع 
التقدير  املالية وشهادات  اجلوائز 
على فريق قطاع االستثمار املكون 
من: أن����وار البناي، وبدر احلربي، 
ومحمد عفيفي، وعلى فريق قطاع 
الشؤون االدارية واملالية والقانونية 

الغامن والبصيري مع الفريق الفائز

الصواغ: تالفي أي مالحظات لـ »احملاسبة« واالرتقاء باألداء
جاء ذلك خالل ترأس الصواغ 
اجتماع����ا للجنة إع����داد ومتابعة 
ال����ردود على مالحظ����ات ديوان 
احملاسبة للسنة املالية 2010 و2011، 
معربا عن أمله ف����ي ان تتواصل 
هذه اإلرادة في العمل على تالفي 
اي مالحظات مستقبال واالرتقاء 
مبستوى األداء بالوزارة وحتسني 

اخلدمات.
وش����كر كال من رئيس فريق 
تدقيق أعم����ال الوزارة من ديوان 
العمر، ومدقق  احملاس����بة حنان 
حسابات من ديوان احملاسبة مرمي 
الطبطبائي على اجلهود والتعاون 
املثمر والبّناء الذي كان له األثر في 
تفهم الديوان للعديد من املالحظات 

وتوضيحها.

والقائمني عليها ملا أبدوه من تعاون 
وسرعة استجابة جلميع الطلبات 
التي أرسلتها اللجنة لتوضيح اي 
مالحظات أبداها ديوان احملاسبة.

أشاد الوكيل املساعد للشؤون 
املالية واإلداري����ة ورئيس جلنة 
متابعة وإعداد الردود على مالحظات 
ديوان احملاسبة في وزارة الشؤون 
احم����د الص����واغ بال����دور الكبير 
واملجهود الذي يبذله أعضاء اللجنة 
والتعاون وتضافر جهود أعضاء 
جلنة ديوان احملاسبة مع أعضاء 
اللجن����ة مما كان له اكبر األثر في 
توضيح العديد من املالحظات التي 
أبداها الديوان، وأكد ان دور قطاعات 
الوزارة في س����رعة االس����تجابة 
وإع����داد الردود عل����ى املالحظات 
كان له التأثير االيجابي على دور 
اللجن����ة وواقعية الردود على اي 
تساوالت أو مالحظات، وقّدم شكره 
وتقديره جلميع قطاعات الوزارة 

أحمد الصواغ خالل االجتماع

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

نقل عف�ش

ال�سال�سل الذهبية

فك ، نقل ، تركيب

99470372

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املسابقة أكدت 
على مبدأ الكفاءة  

وبذل العناية املهنية 
الواجبة


