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السفير د.مشعل حيات

الكويت نائباً لرئيس اجلمعية العامة لـ »حماية وصون التراث«
أعلن��ت الدول األطراف ف��ي اتفاقية حماية 
وصون التراث الثقافي غير املادي التابعة ملنظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
أمس االثنني عن انتخاب الكويت باإلجماع ملقعد 
نائب رئيس الدورة السادس��ة للجمعية العامة 

للدول األطراف في االتفاقية.
وقال الس��فير واملن��دوب الدائم للكويت لدى 
اليونسكو د.مشعل حيات ل�»كونا« إن الدول األطراف 
ف��ي اتفاقية حم``اية وصون التراث الثقافي غير 

املادي انتخبت املستشار في املكتب الفني لألمني 
العام باملجلس الوطني للثقافة والف`نون واآلداب 
د.وليد السيف ممثال للكويت لشغل هذا املنصب 

وذلك عن املجموعة العربية.
وأك��د أن إجماع الدول على اختيار الكويت 
»يأتي تقديرا لدورها الفاعل على الصعيد الثقافي 
بص��ورة عامة وفي منظمة )يونس��كو( بصفة 
خاصة« مضيفا أن الكويت قد انضمت كطرف 

في االتفاقية املذكورة خالل العام املاضي.
هند الصبيح مع غاي رايدر

التقت وزيرة الشؤون 
الدولة لش���ؤون  ووزيرة 
التخطي���ط والتنمية هند 
الصبيح ف���ي جنيڤ أمس 
مع املدير العام ملنظمة العمل 

الدولية غاي رايدر.
وصرحت الصبيح عقب 
اللقاء بأن مدير عام املنظمة 
أشاد بالكويت وشكر تعاونها 
املستمر مع املنظمة في إطار 
تطبيق كل املعايير الدولية 
واحملافظة على املكتسبات 
املقدمة إلى العمال من خالل 
تعزيز تشريعاتها حلماية 
العمال وفق املعايير الدولية، 
مشيرة الى ان هذا اللقاء جاء 
عل���ى هامش أعمال الدورة 
»105« ملؤمتر العمل الدولي 
الذي يعقد حاليا في جنيڤ 
بسويس���را ويستمر حتى 

العاشر من يونيو املقبل.
وأشارت إلى شكر مدير 
الدولية  العم���ل  منظم���ة 
للكوي���ت على تعاونها مع 
املنظمة ومع منظمة الهجرة 
الدولية ومكتب االمم املتحدة 
لتطوي���ر العمل في الهيئة 
العاملة  العام���ة للق���وى 

الش����ؤون  وّقع����ت وزارة 
العرب����ي للتخطيط  واملعه����د 
مذك����رة تفاهم تعن����ى بإقامة 
التدريبية واخلطط  البرام����ج 
االستراتيجية لتنمية املوارد 

البشرية في »الشؤون«.
وقال وكيل الوزارة د.مطر 
املطيري في تصريح صحافي 
بهذه املناسبة أمس: إن برامج 

إلى إش���ادة رايدر  ولفتت 
بجهود الكويت لدعم عمال 
فلسطني في مواجهة احلصار 
االقتصادي املفروض عليهم 
م���ن قبل ق���وات االحتالل 
االس���رائيلية، مؤك���دة ان 
الكوي���ت تقف م���ع الدول 
العربي���ة صف���ا واحدا في 
مواجهة االزمة التي يتعرض 
لها االقتصاد الفلس���طيني 
وتبعاته وذل���ك من خالل 
التي  البرامج العملية  دعم 

توفر لعمال فلسطني العيش 
الكرمي.

وذك���رت ان االجتم���اع 
تناول جهود الكويت حلماية 
العمال الوافدين ومنها انشاء 
العودة  او  مركز لالي���واء 
الطوعية للعمال الضحايا الى 
بلدانهم االم ومراقبة معايير 
السالمة املهنية ومستحقات 
العمال، كم���ا تناول نتائج 
الزيارة االخيرة للجمهورية 
التونسية واملشروعات التي 
تعتزم الكويت تنفيذها كنوع 
من املساهمة في حل مشكلة 
البطالة املتفشية هناك، الفتة 
ال���ى ان تعليمات صاحب 
السمو االمير- حفظه اهلل 
ورعاه- واضحة بضرورة 
العم���ال  رعاي���ة جمي���ع 
املتواجدين في الكويت مبا 
في ذلك ايضا احلفاظ على 

حقوقهم وحل مشكالتهم.
وأك���دت الصبي���ح ان 
الكوي���ت ستس���تمر ف���ي 
سياستها التي حترص من 
خاللها على تطبيق معايير 
العمل الدولية وحماية حقوق 

كل أطراف اإلنتاج.

الصبيح التقت رايدر على هامش أعمال الدورة »105« ملؤمتر العمل الدولي

مدير منظمة العمل الدولية يشيد بتشريعات 
الكويت حلماية العمال وفق املعايير الدولية

الصبيح: الكويت 
ستستمر في 
تطبيق معايير 
العمل الدولية 

وحماية حقوق كل 
أطراف اإلنتاج

»الشؤون« و »التخطيط« يتعاونان في »التنمية البشرية«
التدريب واخلطط املوضوعة 
تستهدف حل املشكالت التي 
تواجهها »الش����ؤون« مثل 
املشكالت الوظيفية والتربوية 
وعقبات ومشكالت التواصل 

مع اجلمهور.
وذكر املطيري أن االتفاقية 
جاءت إث����ر اجتماعات فرق 
العم����ل من قب����ل الطرفني، 
متمنيا أن يتم العمل بها في 
أقرب وقت، موضحا أن تطوير 
املوارد البشرية وتنميتها أحد 
الرئيسية بالنسبة  احملاور 

للوزارة.
وأوض����ح أن اخلط����ط 
العمل  املستقبلية لتطوير 
تتضمن ميكن����ة القطاعات 
التابع����ة لوزارة الش����ؤون 
لضمان جودة اخلدمات التي 

تقدمها.

وقال املطيري: ان الوزارة 
شريك أساس����ي في اإلعداد 
خلطة التنمية، حيث مت تقدمي 
12 مشروعا سيتم بدء العمل 

بها في سبتمبر 2016.
من جانبه، ق���ال املدير 
العرب���ي  الع���ام للمعه���د 
للتخطي���ط د.بدر مال اهلل 
في تصريح مماثل: إن املذكرة 
تأتي في إطار اجلهود التي 
تقوم بها وزيرة الش���ؤون 
ووزيرة التخطيط والتنمية 
هند الصبي���ح في تطوير 
العم���ل االجتماعي وخلق 
شراكات مهمة بني املؤسسات 

املختلفة.
وأضاف مال اهلل أن مذكرة 
التفاهم تعنى باالستفادة من 
اخلدمات اإلمنائية املختلفة في 
جميع اجلوانب االجتماعية 

التي يقوم بها املعهد ودعم 
وزارة الش����ؤون في تنمية 
مواردها البش����رية وتنفيذ 
خطة التنمية وتطوير العمل 

االجتماعي فيها.
وأوضح أنه مبوجب هذه 
املذكرة سيقدم املعهد العربي 
مجموعة من اخلدمات، منها 
الدع����م املؤسس����ي وإعداد 
الدراسات لبعض الشرائح 
االجتماعية التي حتتاج إلى 
متكني ومداخالت خاصة من 

قبل الوزارة.
ان����ه س����ي��تم  وذك����ر 
العمل في أي إط���ار ه���ذه 
الش��راكة وتقدي���م كل الدعم 
املؤسس����ي واالستش����اري 
والتدريبي مل���ساعدة وزارة 
الش���ؤون في تنف�يذ برامجها 

التنموية.

املؤمتر الوطني للمتقاعدين اختتم بإجناز 14 مبادرة

إطالق مبادرة »املتقاعد اخليري« في سبتمبر

من اجللسة اخلتامية

أعلن الشريك ومدير املشروع الوطني 
للمتقاعدين »خبرات« د.عدنان صالح احلداد 
عن ختام أعمال املؤمتر األول الس���تثمار 
املتقاعدين واملق���ام حتت رعاية  خبرات 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، والذي 
يأتي ضمن مراحل إطالق املشروع الوطني 
للمتقاعدين، حيث قامت اللجنة املنظمة 
للمؤمتر باعتماد البيان اخلتامي وإصدار 

عدد من التوصيات.
وكش���ف احلداد في تصريح صحافي 
أن أولى التوصيات أن املشاركني باملؤمتر 
رفعوا برقية شكر وتقدير لصاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد على دعمه 
ألبنائه املتقاعدين، والذي ال يدخر وسعا 
في االهتمام بشرائح املجتمع املختلفة، كما 
تقدموا بالشكر والتقدير لرئيس مجلس 
األمة م���رزوق على الغ���امن على رعايته 
للمؤمتر، آمل���ني أن تتضافر اجلهود في 
سبيل تطوير القوانني والتشريعات التي 
تعوق مس���اهمة املتقاعدين، والتي تتيح 
املجال للمتقاعدين املس���اهمة مبواصلة 

رحلة العطاء.
وأوضح احلداد أن املشاركني باملؤمتر 
اعتمدوا التوصي���ات التي جاءت ضمن 

مطالب���ات املتقاعدي���ن واملتقاعدات في 
مختلف األنشطة واخلدمات واملشاريع، 
والتي ستعلن في وثيقة املشروع، كما 
نعلن التزامنا بالبدء بتنفيذ املبادرات، 
وهي إطالق مبادرة املتقاعد اخليرى في 
ش���هر س���بتمبر2016، وانطالق مبادرة 
إطالق أكبر موقع لتس���جيل وتسويق 
املتقاعدي���ن واملتقاعدات في جميع دول 
مجلس التعاون في شهر أكتوبر 2016، 
وإطالق مبادرة املتقاعد الس���ياحي في 
ش���هر أكتوبر 2016، وإط���الق برنامج 
املستشار املعتمد للمتقاعدين في شهر 
أكتوبر 2016، وإطالق مبادرة األكادميية 
اإللكترونية للمتقاعدين في شهر أكت��وبر 
2016، وإطالق مبادرة االست����ش���ارات 
اإلدارية للمتقاعدين في ش���هر أكتوبر 
2016، وانط���الق ملتقى تبادل اخلبرات 
بني الشباب واملتقاعدين في شهر نوفمبر 
2016، وإطالق مبادرة احلفل الس���نوي 
لتكرمي املتقاعدين في شهر ديسمبر 2016، 
وإطالق االحت���اد العربي للمت���قاعدين 
في ش���هر يناير 2017، وإطالق مبادرة 
مركز االستشارات املالية واالستثمارية 

للمتقاعدين في شهر فبراير 2017.

تنسيق خليجي ملد احلماية التأمينية للمواطنني
الدوحة - كونا: أكدت مديرة إدارة تأمني 
اخلليجيني باملؤسس���ة العامة للتأمينات 
العبداجلليل أهمية  االجتماعية استقالل 
تعزيز التعاون والتنسيق بني أجهزة التقاعد 
املدن���ي في مجال مد احلماي���ة التأمينية 
ملواطني دول املجلس العاملني في أي من 

الدول اخلليجية.
وأش���ادت العبداجلليل ف���ي تصريح 
ل���� »كونا« على هام���ش االجتماع ال� 37 
للجنة الفني���ة الدائمة ألجه���زة التقاعد 
املدني والتأمينات االجتماعية اخلليجية 

بال���دور الهام الذي تؤديه اللجنة في حل 
اإلشكاليات التي تعتري تطبيق نظم مد 
احلماية ومتابعة إحصائيات املس���جلني 
وسداد االش���تراكات املس���تحقة وتبادل 

اخلبرات بني املشاركني اخلليجيني.
وأضافت ان االجتماع سيناقش اإلجراءات 
التقاعدي���ة املعمول بها خليجيا ومتابعة 
تطورات تطبيق النظم التأمينية احلديثة، 
مش���يرة إلى حرص االجه���زة التقاعدية 
اخلليجية على توفير كل س���بل العيش 

الكرمي ملنتسبيها.

اخلبيزي: ال علم لي باملواطنني اللذين يحاكمان في أميركا
هاله عمران 

قال مس����اعد وزير اخلارجية لش����ؤون 
اوروبا السفير وليد اخلبيزي ردا على سؤال 
الكويتيني احملتجزين في  املواطنني  بشأن 
الواليات املتحدة األميركية عمار البلوشي 

ومروان دش����تي واللذين يحاكمان هناك، 
األول بتهمة متويل اإلرهاب والثاني متهم 
باختراق احلظر االقتصادي املفروض على 
إي����ران وبيع قطع غيار طائ����رات لها، قال: 
»لي����س لدي علم بهذا املوضوع«. واش����اد 
الفرنسية  الس����فارة  اخلبيزي خالل حفل 

مبناسبة العيد الوطني الفرنسي أمس بقوة 
ومتانة العالقات الكويتية- الفرنسية التي 
وصفها باملتطورة على كل االصعدة ومختلف 
املجاالت، الس����يما االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية والعسكرية، الفتا الى وجود 

تنسيق دائم بني البلدين.


