
02
االحد 8 ديسمبر ٢٠١٩ محليات

هيئة اخلدمة الوطنية استقبلت الدفعة الثالثة من املجندين
اســتقبلت هيئــة اخلدمة 
العســكرية صباح  الوطنية 
أمــس الدفعــة )48( والتــي 
تعتبــر الدفعــة الثالثــة من 
قانــون اخلدمــة الوطنيــة 
العسكرية، وذلك بعد أن أمت 
املجندون جميــع اإلجراءات 
والفحوصات الطبية الالزمة 
لقبولهــم والتحاقهــم بهيئة 
اخلدمة الوطنية العسكرية.

اســتقبال  فــي  وكان 
املجنديــن حلظــة دخولهــم 
ضباط وأفــراد هيئة اخلدمة 
الذين  العســكرية  الوطنيــة 
قاموا بدورهم بتنظيم عملية 
الدخول، وإنهاء كافة اإلجراءات 
املتعلقــة بااللتحاق باخلدمة 

العاملة.

أمتوا جميع اإلجراءات والفحوصات الطبية الالزمة لقبولهم والتحاقهم باخلدمة العسكرية

استقبال املجندين اجلدد وإنهاء جميع إجراءات التحاقهم باخلدمة

هذا وقــد اتخــذت الهيئة 
جميع الترتيبات الضرورية 
الالزمــة  واالســتعدادات 
الستقبال املجندين، من خالل 
إعداد برامج تدريبية وتأهيلية 
متكنهم من اجتياز هذه املرحلة 
واالنخــراط بالعمل باخلدمة 
امليدانية بعــد ذلك، حيث ان 
مدة اخلدمة العاملة للمجندين 
هي سنة ميالدية تنقسم إلى 
قســمني أربعة أشهر تدريب 
وتعليــم املجنديــن مختلف 
العلوم العسكرية واألكادميية 
باملهــارات  وتزويدهــم 
العســكرية، والقســم الثاني 
ثمانية أشــهر وهــي اخلدمة 
امليدانية في معسكرات خاصة 

للمجندين.

85 موجهًا وموظفًا في إدارة املكتبات يهددون
بالعودة إلى العمل في املدارس ما لم يتم إقرار كادرهم

عبدالعزيز الفصلي

هدد ما يقارب 85 موجها وموظفا 
بإدارة املكتبات بوزارة التربية بالعودة 
إلى العمل في املدارس ما لم يتم إقرار 
كادرهم أسوة بزمالئهم العاملني في 
املدارس. وكشــفت مصــادر تربوية 
مطلعــة لـ »األنبــاء« ان العاملني في 
إدارة املكتبات امهلوا مسؤوليهم في 

الوزارة بالعمل في اإلدارة حتى نهاية 
الشهر اجلاري ومن ثم تنفيذ عملية 
النقل والعودة للعمــل في املدارس، 
مشــيرة الى انهم معذورون في حال 
اتخاذهم مثل هذا القرار، الســيما ان 
الكادر املقر للعاملني فقط في املدارس 
ال يقــل عن 4٢٠ دينــارا. وأوضحت 
املصادر ان هناك عددا منهم قام بإخالء 
الطــرف وعــاد للعمل في املدرســة، 

الفتــة الــى ان مــن ضمنهــم رئيس 
قســم تخلى عن منصبه وعاد أمينا 
للمكتبة في املدرسة. وذكرت املصادر 
ان العزوف عن العمل لم يقتصر على 
موظفي املكتبات بل ان إدارة اخلدمة 
االجتماعية والنفسية تعاني من نفس 
الظروف، حيــث انتقل منها نحو ١8 
باحثــا وإخصائيا وعادوا للعمل في 
املدرســة، األمر الــذي أدى الى إرباك 

العمل في اإلدارة وتوقف العديد من 
خطط وبرامج عمل اإلدارة خاصة في 
قسم تدريب وإعداد الباحثات إضافة 
الى قســم عالج احلاالت الذي يعاني 
من نقص شــديد في عدد الباحثات، 
مؤكدة ان املهنة أصبحت طاردة للعمل 
في الوزارة واملناطق التعليمية وان 
إيقاف العمل في اإلدارة أمر وارد في 

ظل هذه الظروف.

أمهلوا املسؤولني بالوزارة حتى نهاية الشهر اجلاري

الكويت تؤكد أهمية حتسني
أداء وكفاءة بعثات حفظ السالم

نيويــورك - )كونــا(: أكدت 
الكويت أهمية حتسني أداء وكفاءة 
بعثــات حفــظ الســالم، مجددة 
التقدير للدول املســاهمة بقوات 
ودورهــا املهم فــي احلفاظ على 

السلم واألمن الدوليني.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت في 
حدث رفيع املستوى بشأن حتسني 
أداء بعثات حفظ السالم عقد مبقر 
األمم املتحدة مســاء أمس األول 
)اجلمعة( وألقاها نائب مندوبها 
الدائــم لدى األمم املتحدة الوزير 

املفوض بدر املنيخ.
وأشاد املنيخ مبهنية وشجاعة 

حفظة السالم مع الترحيب بجميع املبادرات 
التي اتخذت لضمان سالمتهم. وأشار إلى أن 
االجتماع يأتي »في وقت مناسب« ملناقشة 
حتســني أداء حفظ السالم بعد مرور أكثر 
من عام منذ اعتماد قرار مجلس األمن ٢436 
وإعالن االلتزامات املشتركة اخلاصة بهذا 
املوضوع. وأوضح أنه »خالل تلك الفترة 
رأينا تقدما في هذا املجال حتقق من األمني 

العام والدول األعضاء«.
وتابــع: »تابعنا اخلطوات اجلادة التي 

اتخذها األمني العام من خالل إجراء تقييم 
ألداء البعثــات وحتديد مؤشــرات خاصة 
بها وتعزيز التواصل ما بني األمانة العامة 
والدول املساهمة بقوات وكذلك هناك خطوات 

إيجابية من الناحية املالية«.
وأضاف املنيخ ان تلك اخلطوات متثلت 
في اعتماد قرارات باجلمعية العامة متنح 
األمني العام املرونة الستخدام األموال بشكل 
مناسب ما بني جميع بعثات حفظ السالم 
ملواجهة حتديات السيولة التي طاملا عانت 

منها املنظمة.

ً حتديات وسط أفريقيا تتطلب تعاوناً دوليا
نيويــورك - كونــا: أكــدت الكويت ان 
التحديات في منطقة وسط أفريقيا تتطلب 
تعاونا جادا بني احلكومات ومع كل املنظمات 
اإلقليمية والدولية لتحقيق ما تصبو إليه 
شعوب املنطقة من أمن واستقرار وتوفير 

أبسط مقومات العيش الكرمي.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي ألقاها 
نائب مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة الوزير 
املفوض بدر املنيخ مساء أمس األول اجلمعة 
في جلســة ملجلس األمن حول احلالة في 

منطقة وسط أفريقيا.
وقال املنيخ إن »التوترات السياســية 
واألمنية في الكاميرون منذ إجراء االنتخابات 
الرئاسية املتنازع عليها بشهر أكتوبر عام 
٢٠١8 مازالت قائمة ومرشحة للتفاقم طاملا 
مازالت وجهات النظر متباينة بشكل كبير 
بــني منطقتي الشــمال الغربــي واجلنوب 

الغربي«.
وذكر انه في تشاد مازالت تداعيات تأجيل 
االنتخابات التشــريعية واحمللية منذ عام 

٢٠١5 تلقى بظاللها أمنيا خاصة في مناطق 
الشمال وبعض مناطق الشرق، معربا عن 
األمــل بأن تعقد في الربــع األول من العام 
املقبل كما أعلنت اللجنة الوطنية املستقلة 

لالنتخابات.
كمــا أعــرب املنيخ عن تطلعــه إلجراء 
حــوار وطني شــامل كفيل بحقــن الدماء 
واســتتباب األوضاع األمنية والسياسية 
في دول املنطقة التي تشهد تصدعا سياسيا 
وتدهورا أمنيا، خاصة أن هناك استحقاقات 
سياســية قادمة في املنطقــة كاالنتخابات 
الرئاســية في جمهورية أفريقيا الوسطى 

في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
وتطــرق لالنتخابــات الرئاســية فــي 
بوروندي عام ٢٠٢٠ معربا عن التطلع ألن 
تكون شــاملة جلميع األطراف السياسية 
ومبشاركة املراقبني الدوليني وفى ظل أجواء 
أمنية مستقرة »والتي بدون شك ستصب 
آثارها اإليجابية في صالح استقرار وازدهار 

املنطقة ككل«.

الوزير املفوض بدر املنيخ

»الصفا اخليرية« أطلقت
»دفء الشتاء في قيرغيزيا

أطلقت جمعية »الصفا 
اخليرية اإلنسانية« »حملة 
لصالــح  الشــتاء«  دفء 
األرامل واأليتــام والفقراء 

في جمهورية قيرغيزيا.
الســياق،  هــذا  وفــي 
قــال رئيس مجلــس إدارة 
اجلمعية محمد الشايع ان 
احلملة تهــدف إلى توفير 
لـــ ١٢٠٠  الشــتاء  لــوازم 
أســرة من األرامل واأليتام 
ومن األســر األشــد ضعفا 
واحتياجا والتي تضررت 

بشكل كبير بعد دخول موسم الشتاء، حيث 
تصــل درجة احلرارة إلى 3٠ حتت الصفر 

وتغطــي الثلوج املســاكن 
التي يســكنها  املتواضعة 

هؤالء األرامل واأليتام.
وتابع: نظرا ملا يعانيه 
إخواننــا فــي جمهوريــة 
قيرغيزيا من صعوبة في 
مواجهة الشتاء، فقد أطلقنا 
في جمعية الصفا اخليرية 
اإلنســانية حملــة عاجلة 
لتوفيــر املواد األساســية 
الالزمــة ملســاعدتهم على 
حتمل فصل الشــتاء، منها 
مــواد التدفئة والبطانيات 
واملالبس الشــتوية، داعيا احملســنني الى 

املساهمة في هذا املشروع اإلنساني.

محمد الشايع

القرية التراثية تطلق مسابقة »الصقار الصغير«
أعلنت اللجنة العليا املنظمة 
لفعاليــات مهرجــان املــوروث 
الشــعبي اخلليجــي فــي قرية 
الشيخ صباح األحمد التراثية 
عن إطــالق مســابقة »الصقار 
الصغير امللــواح«، والتي تقام 
هذا العام للمــرة األولى ضمن 

فعاليات املهرجان.
وقالــت اللجنة في تصريح 
صحافي إن إطالق تلك املسابقة 
جاء ترجمة لتوجيهات صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد بضرورة تشجيع ودعم 

الهوايات الشبابية التي حتاكي املوروث 
الشعبي.

وذكرت اللجنة أن املسابقة ستنطلق 
في الثالث من شهر يناير املقبل، وشروط 
املشــاركة أن يكون عمر املتسابق من ٩ 
إلى ١4 عاما، ونوع الطير »شاهني تبع« 
فقط، وأال يزيد طوله على ١4 إنشــًا، مع 
حتضير الطيور الســاعة الثانية عشرة 
ظهرا بنفس يوم السباق، ومسافة طول 
ميدان السباق 5٢٠ مترا. من جانب آخر، 

تواصلت فعاليات قرية الشــيخ صباح 
األحمــد التراثية لروادهــا، حيث أقيمت 
برامج ومسابقات وجوائز، فيما استمرت 
منافســات مهرجــان املوروث الشــعبي 
اخلليجي في مسابقة األغنام، حيث فاز 
متسابقون كويتيون وخليجيون بعدة 
مســابقات بينها فئــة الفحــل العارض 
األربش، فيما أعلنت عن حكام مسابقات 
اإلبل بــكل فئاتها، والتي ســتنطلق في 

الثاني من الشهر املقبل.

جانب من مسابقة الصقار الصغير

انتخابات الهيئة اإلدارية الحتاد طلبة الكويت
الدارسني في الواليات املتحدة 15 اجلاري

آالء خليفة

حــددت اللجنة االنتقالية املشــكلة 
لتحديد موعد انتخابات الهيئة اإلدارية 
لفرع الواليات املتحدة للعام النقابي ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠، يوم األحد ١5 ديسمبر اجلاري 

موعدا لالنتخابات، والتي ســتكون في 
مدينة سان دييغو األميركية. 

وذكرت اللجنة أن قوائم املرشــحني 
ســتكون هــي نفســها التــي مت قيدها 
باالنتخابات التي كان مفترضا إقامتها 

في ٢٩ نوفمبر املاضي.

الهاجري:  استمرار وقف طلبات مشاريع »سداد الدية«
بشرى شعبان

الوكيــل املســاعد  قالــت 
للتنمية االجتماعية في وزارة 
الشــؤون هنــاء الهاجري إن 
الوزارة مازالــت متوقفة عن 
تلقي طلبات مشــروع سداد 
الدية، حلني اعتماد الضوابط 
اجلديدة التي ســتنظم جمع 
التبرعات لصالح سداد الدية، 
على أن يكون اجلمع لصالح 

حاالت داخل الكويت فقط.
الهاجري في  وأوضحــت 
تصريح صحافي انه استنادا 

لقــرار مجلس الــوزراء رقم 
6٠7 لســنة ٢٠١٩ فقــد قامت 
بتشــكيل جلنــة  الــوزارة 
لدراسة اإلجراءات والضوابط 
التبرعــات  جمــع  لتقنــني 
لصالح مشــروع سداد الدية 
والتعويضــات املرتبطة بها 
الشــؤون  وزارة  برئاســة 
االجتماعية وعضوية ممثلني 
عن وزارة العــدل واألوقاف 
والداخلية واخلارجية واملالية، 
باإلضافة إلى عضوية ممثلني 
عن وحــدة التحريات املالية 
الكويــت  الكويتيــة وبنــك 

منطلق التزام الوزارة بتنفيذ 
القانون الصادر عام ١٩5٩ بشأن 
تنظيم الترخيص بجمع املال 
لألغراض العامة والقانون رقم 
٢4 لسنة ١٩6٢ في شأن األندية 
وجمعيات النفع العام وقرارات 
مجلس الوزراء واللوائح ذات 
الصلة فان الوزارة ال تتوانى 
في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمــة حــال مخالفــة تلك 
القوانني بالتنسيق مع جهات 
االختصــاص بهــدف حماية 
العمل اخليــري حرصا على 

حتقيق املصلحة العامة.

املركزي والبلدية.
وأكدت انه وفقا للضوابط 
اجلديــدة التــي ســتعتمدها 
اللجنــة املعنيــة فــإن وزارة 
لــن  الشــؤون االجتماعيــة 
تكــون مــن اختصاصاتهــا 
متابعة مشــاريع سداد الدية 
خارج الكويت لكنها تنســق 
مع اجلهات املشاركة معها في 
اللجنة إلحالــة أي مخالفات 
للقوانني والقرارات املنظمة لها 
إلى جهات االختصاص حتقيقا 

للصالح العام.
وزادت الهاجري انه ومن 

شددت على عدم التهاون مع مخالفات العمل اخليري

هناء الهاجري


