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م. أحمد العنزي

وكيـل وزارة الداخـلـيـة 

الفريق/ غـازي عبد الرحمن العـمر

ووكيـل جهـاز اأمـن الدولـة 

ال�صيخ/ عذبي فهد الأحمد ال�صباح

والوكالء امل�صاعدون والقيادات الأمنية وكافة ال�صباط

و�صباط ال�صف والأفراد ومنت�صبي وزارة الداخلية

اأخيـــه

ال�صيخ/ را�صد حمود اجلابر ال�صباح

مب�صابه اجللل بوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

معايل ال�صيخ/ اأحمد حمود اجلابر ال�صباح

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية

بخال�س العزاء  و�صادق املوا�صاة اإىل

يتقدم

�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته

وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

اخلاصة. وقال املطوع ان جل 
اهتمام االحتاد هو توفير سبل 
الراحة جلميع موظفي القطاع 
النفطي والتي تتمثل في توفير 
الرعاية الطبية املناس����بة لهم 
والوقوف على هموم ومشاكل 
التي ترد  العاملني  ومقترحات 
الينا بني احلني واآلخر، والتي 
كان م����ن اهمها رغبة املوظفني 
التأمني  بالتس����جيل في نظام 
الصحي والذي تعذر تسجيلهم 
الرتباطات خارجة عن ارادتهم. 
وفي هذا الصدد بش����ر املطوع 
النفطي  القط����اع  العاملني في 
عن موافقة مؤسس����ة البترول 
الكويتية مشكورة على مطلب 
االحتاد باعادة فتح باب التسجيل 
بنظام التأمني الصحي اجلماعي 
اعتبارا من يوم االثنني املوافق 
2011/6/6 وملدة اسبوع، وهذه 
املبادرة اتت بجهود من االحتاد 
وتعاون مش����كور من العضو 
املنتدب للشؤون املالية واالدارية 
باملؤسسة علي عامر الهاجري 
الذي جتاوب معنا وال يزال في 
تلبية متطلبات العاملني، رغم 

ش���كل مدير ع���ام الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
باالنابة جاسم يعقوب، اللجنة 
العليا املنظمة ملؤمتر الشباب 
العربي والذي ستستضيفه 
الكويت خالل ش���هر نوفمبر 
املقب���ل، وذلك ضم���ن خطة 
اللجنة الفنية باالمانة العامة 

جلامعة الدول العربية.
اللجنة جاس���م  ويترأس 
يعقوب، وتشمل كال من عصام 
جعفر نائبا للرئيس، عصام 
البصارة منسقا عاما، توفيق 
العيد رئيسا للجنة االعالمية، 
بشار الكندري رئيسا للجنة 
العامة واالعاش���ة،  العالقات 
عبداهلل عبدالرسول عضوا، 

بداية من يوم 6 اجلاري ملدة أسبوع

املطوع: إعادة فتح التسجيل في التأمني 
الصحي اجلماعي تخدم موظفي النفط

يعقوب: الكويت تستضيف مؤمتر 
الشباب العربي في نوفمبر املقبل

ضيق الوقت للتسجيل في الفترة 
اجلديدة والتي سبق لالحتاد ان 
اعلن عن فتح باب التس����جيل 
ملرات عدة اس����تثناء وتقديرا 

لظروف املوظفني.
ودع����ا املط����وع املوظف����ني 
الراغبني بالتسجيل الى انتهاز 
الفرصة واب����داء رغبتهم  هذه 
بالتسجيل حتى يستفيدوا من 
املميزات املمنوحة للعاملني في 
املستشفيات اخلاصة، متمنيا 
في الوقت نفسه موفور الصحة 
العاملني  والس����المة جلمي����ع 
وعائالتهم وان يحفظهم من كل 
مكروه. وختم املطوع تصريحه 
بالشكر اجلزيل للعضو املنتدب 
للشؤون املالية واالدارية علي 
عامر الهاجري على جتاوبه مع 
العمالية  العديد من املطال����ب 
التي تقدم بها االحتاد، امال ان 
يستمر نهج التعاون املثمر فيما 
بيننا ملا يحقق طموح العاملني 
النفطي  النهوض بقطاعنا  في 
والعاملني فيه وان تشهد املرحلة 
القادمة املزيد من االمتيازات التي 

نطمح اليها جميعا.

احمد اخلزعل عضوا، حسام 
الصالح عضوا، نوري الهذال 
عضوا، مرمي بش���ير عضوا، 
يوس���ف الس���عيدي مقررا 
للمؤمت���ر، الى جانب ممثلني 
من مجلس الوزراء والديوان 

االميري ووزارة الداخلية.
وق���د مت حتديد مهام عمل 
اللجنة اخلاص بوضع واعتماد 
االطار التنفيذي للمؤمتر وفقا 
خلط���ة عمل اللجن���ة الفنية 
لالمانة العامة جلامعة الدول 
العربية، وكذلك تشكيل اللجان 
الفرعية ذات العالقة باملؤمتر 
ومتابعة تنفيذ االطار التنفيذي 
املعتمد في ضوء تقارير اللجان 

الفرعية املشكلة.

صرح س����كرتير عام احتاد 
البت����رول وصناع����ة  عم����ال 
البتروكيماويات ناصر سليمان 
املطوع بأن االحتاد يتابع ومازل 
نظ����ام التأمني الصحي املعتمد 
مؤخرا من قبل مؤسسة البترول 
ال����ذي يتيح توفير  الكويتية 
الرعاية الصحي����ة للموظفني 
وعائالته����م في املستش����فيات 

ناصر املطوع

جاسم يعقوب

جنيڤ � كون����ا: أعلن مجلس 
ادارة »حملة الشارة الدولية حلماية 
الصحافيني« أمس اختيار رئيس 
جمعية الصحافيني الكويتية ونائب 
رئيس مجلس ادارة »كونا« أحمد 
بهبهاني رئيسا ش����رفيا للحملة 
الدولي����ة. وقال بي����ان صادر عن 
احلملة من مقرها الرئيس����ي في 
جنيڤ »ان اختيار بهبهاني جاء 
لدوره الكبير في دعم رسالة احلملة 
طوال السنوات الثالث املاضية«.

وأض���اف »ان بهبهاني بدعمه 
حلمل���ة الش���ارة عك���س اميانه 
بالدفاع عن  وقناعته والتزام���ه 
العالم  أنحاء  الصحافيني في كل 
والدفاع ع���ن كل قضاياهم التي 
تتضمن بش���كل جوهري حرية 

الرأي والتعبير«.
يشار الى ان بهبهاني )70 عاما( 
حصل على ليسانس اآلداب قسم 
التاريخ من جامعة بيروت العربية 
ثم دبلوم ادارة االعمال من جامعة 
جنيڤ بسويسرا. ويعمل بهبهاني 
نائب���ا لرئيس احتاد الصحافيني 
العرب ويحم���ل عضوية املعهد 
الدولي للصحاف���ة ونادي لوس 
اجنيلي���س للصحافة الى جانب 
رئاسته ملجلس ادارة شركة »دار 
اليقظ���ة« للصحاف���ة والطباعة 
والنش���ر. من جهة أخرى، أعلن 
سفير البوس���نة والهرسك لدى 
الكويت ياس���ني الرواش���دة عن 
منح أمني الس���ر الع���ام جلمعية 
الكويتي���ة فيصل  الصحافي���ني 
القناعي درع الصداقة الذي متنحه 
احلكومة البوسنية سنويا ألفضل 
شخصية أو مؤسسة تساهم في 
التعريف والتقارب بني البوسنة 

والشعوب الصديقة.

بهبهاني رئيسًا 
شرفيًا لـ »شارة 
حماية الصحافي«

أحمد بهبهاني

الوزارة تفّند مالحظات ديوان احملاسبة بتقارير ومستندات

»الشؤون«: قطاع العمل شهد 3 حتويالت من املادة 20 
إلى 18 وحالتني من امللفات املوقوفة بشكل دائم

بنينّ مصدر مطلع في قطاع 
العمل في وزارة الشؤون انه 
بالرغ���م من م���رور ما يقارب 
األسبوع على اصدار القرارات 
اخلاصة بالس���ماح بتحويل 
العمال���ة املنزلي���ة الى العمل 
بالقط���اع اخلاص والس���ماح 
للعمالة املسجلة على امللفات 
املقفلة مبوجب رمز )71( اقفال 
الى ش���ركات  دائم بالتحويل 
اخرى فإن االدارات لم تسجل 
ح���االت اقبال على مس���توى 
القرارين، فخالل اسبوع لم يتم 
تسجيل سوى 3 حاالت حتويل 

الى  املنزلية  العمالة  فقط من 
العمل بالقطاع األهلي.

وحالتان فقط استفادتا من 
فتح املج���ال لتحويل امللفات 

املقفلة بالرمز )71(.
ومتنى املصدر باألخص على 
امللفات  العمالة املسجلة على 
املقفلة بشكل دائم االستفادة 
من هذه الفرصة والعمل على 
تعديل أوضاعها الس���يما انه 
31 أغس���طس لن  بعد تاريخ 
يسمح بأي حتويل وال يوجد 

اي استثناء.
من جهة أخرى، كشف مصدر 

مسؤول في وزارة الشؤون ان 
اجتماعا عق���د على مرحلتني 
متتاليتني ب���ني ممثلي ديوان 
احملاسبة وقطاع الشؤون املالية 
الوزارة وجرت  واإلدارية في 
خالله مناقشة املخالفات التي 
الوزارة  الديوان على  سجلها 

للعام 2010/2009.
وب���نينّ ان ممثل���ي الديوان 
اس���تمعوا الى ش���رح مفصل 
من الوزارة حول األعمال التي 
سجل الديوان مخالفات بشأنها 
الس���يما فيما يتعلق بأعمال 
ومش���اركات بعض ش���ركات 

القطاع اخلاص في املناقصات 
العائدة للوزارة.

وأك���د املص���در ان قطاع 
الشؤون املالية واإلدارية كان 
قد أعد تقارير تفصيلية يرد بها 
على كل ما سجل من مخالفات 
وأرفقها باملستندات التي تؤكد 
قانونية تصرف الوزارة السيما 
بش���أن اجراء املناقصات، الى 
جانب فس���خ العقد مع بعض 
الشركات التي أخلنّت بالشروط 
الواردة في العقد الذي رس���ا 

عليها عبر مناقصة.
بشرى شعبان  ٭

السنان: إصدار التقرير السنوي لـ »األحداث«

الدوسري: نقابة الشؤون تستهجن
تشغيل العمالة في ساعات الظهيرة

الكويت تنجح في إدراج »العواصف الترابية«  ضمن برنامج 
احلد من الكوارث الطبيعية ملنظمة األرصاد العاملية

جلميع شرائح املجتمع بالصور 
والبيانات كما نركز على اهمية 
دور اولياء االمور في متابعة 
ابنائهم السيما خالل اإلجازات 
الطويلة وملء اوقاتهم مبا هو 
مفيد ومنحهم أوقاتا خاصة 

ملناقشتهم والتواصل معهم.
ومتنى السنان على اولياء 
االمور السيما من لديهم ابناء 
املراهق���ة متابعتهم  في عمر 
والتواص���ل معهم وتوفير ما 
يلزم لش���غلهم وابعادهم عن 
الفراغ الذي يولد لديهم أمورا 

رمبا تقودهم الى االنحراف.
بشرى شعبان  ٭

التي حتترق في عز الشمس، 
مبينا انه اذا ما عاش املسؤولني 
ما تعيشه هذه الفئة بالسير 
عل����ى األقدام في عز الظهيرة 
ألحسوا مبا يعانونه من ظلم 
وانتهاك ألبسط مقومات احلياة 

الكرمية.
وعليه تطالب النقابة الوزير 
د.محم����د العفاس����ي ووكيل 
الوزارة بالتدخل وعلى وجه 
الس����رعة بإعطاء تعليماتهم 
بالتفتيش على أصحاب العمل 
من يقوم بتشغيل هذه العمالة 

دون رحمة.

اخلروج باالضافة الى التأهيل 
واالعداد لالحداث مبا يساعدهم 
في اخلروج الى املجتمع اكثر 

ثقة بالنفس.
واض���اف الس���نان: كم���ا 
يحت���وي التقري���ر على اهم 
االحصائي���ات وبي���ان عدد 
ال���ى جانب  النزالء  ح���االت 
جنسياتهم وانواع االنحرافات، 
باالضافة الى املراحل العمرية 
والظروف االجتماعية واملراحل 

التعليمية.
واكد السنان ان االدارة تهدف 
من خالل اع���داد هذا التقرير 
السنوي ايصال رسالة توعوية 

العم����ل بتطبيق  التفتي����ش 
املواثي����ق والقوانني املتعلقة 
بحقوق اإلنس����ان على نحو 
واقعي وليس مجرد نظريات 
بحت����ة او حبر عل����ى ورق، 
وذلك مبنع تش����غيل العمالة 
الظهيرة احلارة،  في ساعات 
واحتراما حلقوقهم القانونية 
الكرمية،  وحلقهم في احلياة 
وملا في ذلك م����ن مخاطر قد 
حتدق بهم، لذا قرر املش����رع 

الكويتي حمايتهم.
البعض  ان  ال����ى  ولف����ت 
تناس����ى حقوق هذه العمالة 

كش���ف مدير ادارة رعاية 
االحداث عبداللطيف السنان 
العادة  ان���ه وجري���ا عل���ى 
الس���نوية اص���درت االدارة 
تقريرها السنوي للعام 2010 
والذي يتضمن جميع االعمال 
واالجنازات التي نفذتها االدارة 

خالل العام.
وقال السنان في تصريح 
صحافي انه الى جانب املشاريع 
واالنش���طة اخلاصة باالدارة 
التاب���ع لها يتضمن  والدور 
التقري���ر حركة عم���ل الدور 
سواء بالنسبة لعدد احلاالت 
التي اسقبلتها خالل العام او 

صرح نائب رئيس نقابة 
الشؤون يحيى الدوسري بأن 
النقابة تس����تهجن وتستنكر 
بش����دة ما يقوم به أصحاب 
األعمال من تش����غيل العمالة 
اليومية في ساعات الظهيرة في 
اآلونة األخيرة، وذلك اتساقا 
املواثيق وقوانني حقوق  مع 
اإلنسان التي تشجب عمل الفرد 
في الظهيرة ملا فيه من خطر 
بالغ على حياة اإلنسان وتهيب 
النقابة بالوكيل املساعد لشؤون 
العمل منصور املنصور إعطاء 
أوامره لقطاعات العمل وإدارات 

اك���د  جني���ڤ � كون���ا: 
وف���د الكويت املش���ارك في 
اجتماع���ات املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية امس جناحه 
ف���ي الوصول الى اهدافه في 
التعاون م���ع املنظمة خالل 
املؤمتر الدولي ال� 16 للمنظمة 
عل���ى كل احمل���اور االدارية 

والفنية.
وقال مدير ادارة االرصاد 
اجلوية محمد كرم جوهر ل� 
»كونا« ان الوفد جنح في ادراج 
الترابية ضمن  العواص���ف 
الكوارث  برنامج احلد م���ن 

الطبيعية للمنظمة.
واضاف ان���ه من املتوقع 
أن تقوم املنظمة بواجباتها 
نحو الكويت في هذا الصدد 
الدراسات والبحوث  بتقدمي 
وأي خدمات من هذا البرنامج 
مبا في ذلك نظام االنذار املبكر 
للحد م���ن اث���ار العواصف 

الترابية العنيفة.
كم���ا متك���ن الوف���د من 
التنسيق مع املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية لتزويد ادارة 
االرصاد اجلوية الكويتية بأي 
برامج لها عالقة بالعواصف 
التعاون  الترابية فضال عن 

الوطني لالرصاد  مع املركز 
اجلوية في كل م���ن بلغراد 
وبرشلونة لالس���تفادة من 

برامج العواصف الترابية.
في الوقت ذاته جنح الوفد 
في املش���اركة بصياغة بيان 
املنظمة بش���أن دور املرافق 
الوطنية لألرصاد اجلوية وهي 
وثيقة في غاية األهمية حتدد 
دور ومهمات املرافق الوطنية 

لألرصاد اجلوية.
وتؤكد الوثيقة أهمية وجود 
صكوك قانونية لتحديد هذه 
املهم���ات وحصرها في ادارة 
االرصاد اجلوية واعتبارها 
الرس���مي واملرجع  املرف���ق 
الوحي���د الصدار  الوطن���ي 
معلومات متعلقة بالطقس. 
ومتكن وفد الكويت من اشراك 
ادارة االرصاد اجلوية ضمن 
الترابية  برنامج العواصف 
للمنظم���ة العاملية لالرصاد 
اجلوية وفي برنامج الدورات 
التدريبية التي تعقدها املنظمة 
العاملي���ة لالرص���اد اجلوية 
السيما في مجاالت االرصاد 
اجلوية للطيران والعواصف 
الترابية واالتص���االت. كما 
حرص الوفد على مشاركة ادارة 

االرصاد اجلوية في اجتماعات 
التنفيذي للمنظمة  املجلس 
العاملي���ة لالرص���اد اجلوية 
والتي تعقد س���نويا ملتابعة 
البرامج والقرارات الصادرة 
من املجلس بالتنس���يق مع 
ممثل دول املجلس باملجلس 

التنفيذي.
في الوقت ذاته حرص على 
مشاركة ادارة االرصاد اجلوية 
باجتماعات وورش وحلقات 
عمل مجموعة االقليم اآلسيوي 
الى جانب التواصل مع اجلهات 
املتخصصة باملنظمة لتزويد 
ادارة االرصاد اجلوية بالكويت 
باملعلومات املتعلقة بأحدث 
النظم املتعلقة بقياس عناصر 
الطقس اجلوي كنظام أجهزة 
الرادار واالقم���ار الصناعية 
النظم املختلفة  وغيرها من 

ذات العالقة.
واكد الوفد الكويتي جناحه 
في تفعيل دور ممثل الكويت 
العاملية  الدائم لدى املنظمة 
لألرص���اد اجلوية ممثال في 
االدارة العامة للطيران املدني 
وادارة االرص���اد اجلوي���ة 
بالتنسيق معه في اي فعاليات 
تطلب من املنظمة املشاركة 

فيها بالكويت.
الكويت ممثل  كما دعمت 
اململكة العربية الس���عودية 
ممثال عن اعضاء دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي داخل 
التنفيذي للمنظمة  املجلس 
لتحقيق التطلعات واالجنازات 
ل���دول املجل���س  املرج���وة 

للسنوات االربع املقبلة.
وت���رأس الوف���د مندوب 
الكوي���ت الدائم ل���دى األمم 
املتحدة في جنيڤ الس���فير 
الرزوقي وضم نائب  ضرار 
املدير العام لشؤون خدمات 
املالحة اجلوي���ة في االدارة 
العامة للطيران املدني م.خالد 
فهد الش���ايجي ومدير ادارة 
االرصاد اجلوية محمد كرم 
جوهر واملستشار بالوفد الدائم 
لدى االمم املتحدة في جنيڤ 
مالك الوزان. كما ضم الوفد 
مراقب صيانة االجهزة حامد 
عبداهلل عبدالرحمن ورئيس 
قسم التنبؤات املالحية علي 
املط���وع ورئيس  عبدالنبي 
الزراعية  التنب���ؤات  قس���م 
والهيدرولوجية اسامة مساعد 
املذن ورئيس قسم املعلومات 

ناصر مجبل املطوطح.

عبداللطيف السنان

يحيى الدوسري

أكد رئيس نقابة وزارة الدفاع م.أحمد العنزي 
ان الترقية هي احدى أهم احلقوق التي 

تقررت للموظفني وهي تساهم في رفع املزايا 
املعنوية واملالية للموظف. كما طالب أعضاء 

جلنة شؤون املوظفني بالنظر بعني االستحقاق 
والعدل للمستحقني للترقية باالختيار وفقا 
للقرار رقم 2006/37 والذي ينّظم شروط 

املفاضلة بني املرشحني للترقية باالختيار إذا 
تساووا في شروط الترقية باالختيار الواردة 

في املادة 24 من نظام اخلدمة املدنية كذلك 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 1980/7 بشأن 

قواعد الترقية الى الدرجتني )ب( و)أ( وفقا 
للقواعد املبينة وفقا لبنوده وشروطه املضافة، 
كما طالب العنزي بزيادة أعداد درجات الترقية 

باالختيار على ان تشمل املوظفني احلاصلني 
على مؤهل الثانوية العامة والدبلوم ملدة 

سنتني وفقا ألولوية املفاضلة لشروط الترقية 
باالختيار.

نقابة »الدفاع« إلعادة النظر 
في شروط الترقية باالختيار


