
2alwasat.com.kw Tuesday 11th December 2018 - 12 th year - Issue No.3332 الثالثاء 4 من ربيع الثاني 1440 هـ/ 11 ديسمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3332

15 باحثًا عن العمل »القوى العاملة« توقع عقدًا لتدريب 
وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة عقدا 
لتدريب وتأهيل 15 باحثا عن العمل في مجال 
اللغة االجنليزية مع املجلس الثقافي البريطاني 
لتوفير فرصة تطوير استراتيجيات التواصل 
والطالقة في اللغة االجنليزية وتقوية مهاراتهم 

في املجال الوظيفي.

وقــال املدير العام للهيئة أحمد املوسى في 
تصريح صحفي أمــس إن ذلــك جــاء لتحقيق 
ــادة الــتــوازن في توزيع  ــداف الــدولــة في اع اه
القوى العاملة الوطنية على قطاعات العمل غير 
احلكومية التي تقوم بدور رئيسي في تنمية 

اإلقتصاد الوطني.

ــاف: لقد جاء دور إدارة تنمية القوى  وأض
العاملة الوطنية محققا للجهود الرامية نحو 
اجناز االهداف التنموية من خالل االطالع على 
متطلبات التعيني في القطاع اخلــاص ورفع 
كفاءة الباحثني عن العمل من خالل عقد البرامج 

التدريبية.

وأوضـــح أن ذلــك يأتي مــن منطلق تعزيز 
املسيرة الوطنية التي تسعى نحو اطالق سوق 
العمل الكويتي ومن بني اهم مساراتها في هذا 
الشأن هو تقدمي اخلدمات التجريبية للباحثني 
عن العمل مما يتوافق مع متطلبات العمل في 

القطاع اخلاص.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أمير البالد يعزي خادم احلرمني الشريفني بوفاة 
األميرة اجلوهرة بنت فيصل والرئيس السوداني 

بضحايا حتطم طائرة بوالية القضارف
بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه خــادم احلرمني الشريفني 
املــلــك سلمان بــن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصـــادق مــواســاتــه بــوفــاة املغفور 
لها بــإذن الله تعالى سمو األميرة 
اجلــوهــرة بنت فيصل بــن سعد بن 
عبدالرحمن، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم 
األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
ــادم احلرمني احلرمني الشريفني  خ
املــلــك سلمان بــن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 

ــص تــعــازيــه  ــال ــوه خ ــم ضــمــنــهــا س
وصـــادق مــواســاتــه بــوفــاة املغفور 
لها بــإذن الله تعالى سمو األميرة 
اجلــوهــرة بنت فيصل بــن سعد بن 
عبدالرحمن، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته.
كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
ــى أخــيــه الرئيس املشير  تعزية إل
عــمــر حــســن أحــمــد البشير رئيس 
جمهورية السودان الشقيق عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مــواســاتــه بضحايا حتطم طائرة 
بوالية القضارف شــرق جمهورية 
السودان والــذي أسفر عن وفاة عدد 
من املسؤولني ممن كانوا على متنها 
وإصابة آخرين، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد ضحايا هذا احلادث 

األليم بواسع رحمته ويلهم ذويهم 
جميل الصبر وحسن الــعــزاء وأن 
مين على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ 
نـــواف األحــمــد ببرقية تعزية إلى 
أخيه الرئيس املشير عمر حسن أحمد 
البشير رئيس جمهورية السودان 
ــوه خــالــص  ــم الــشــقــيــق ضــمــنــهــا س
تعازيه وصــادق مواساته بضحايا 
حتطم طائرة بوالية القضارف شرق 
جمهورية الــســودان سائال سموه 
الباري جل وعال أن يتغمد ضحايا 
هــذا احلــادث األليم بواسع رحمته 
ومين على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
ــــوزراء ببرقيتي  رئــيــس مجلس ال

تعزية مماثلتني.

الديوان الوطني حلقوق 
اإلنسان: للكويت 

بصمات إنسانية واضحة 
وإجنازات ملموسة 

قال الديوان الوطني حلقوق اإلنسان الكويتي 
أمس االثنني إن للكويت بصمات إنسانية واضحة 
وإجنــازات ملموسة في مجال حقوق اإلنسان عبر 
نشر وتعزيز احلريات العامة واخلاصة ما جعلها 

تشغل مكانة مرموقة عامليا.
جاء ذلك في بيان صادر عن )الديوان( مبناسبة 
اليوم العاملي حلقوق اإلنسان الذي يصادف ال10 
من ديسمبر سنويا وحتتفل فيه األمم املتحدة بإقرار 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر في 1948.
وذكر أن اليوم العاملي حلقوق اإلنسان مير على 
الكويت هذا العام في ضوء العديد من اإلجنــازات 
احلقوقية الوطنية لعل أبــرزهــا إنشاء الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان كمطلب وطني واستحقاق 

دولي.
ــادة رقــم )2( من  ــح أنــه يهدف بحسب امل وأوض
القانون رقم )67( لسنة 2015 إلى تعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان والعمل على نشر وتعزيز احلريات 
العامة واخلاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام 

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
ـــاف أن للكويت بصمات إنسانية على  وأض
املستويات احمللية واإلقليمية والدولية جعلتها 
تكتسب احترام الهيئات األممية وعلى رأسها األمم 
املتحدة التي قامت بتسمية حضرة صاحب السمو 
أمير البالد قائدا للعمل اإلنساني واختيارها الكويت 

مركزا للعمل اإلنساني.
وأفــاد بأن الكويت حرصت على االنضمام إلى 
املعاهدات واملواثيق الدولية ذات الصلة إميانا 
منها بأهمية تكاتف املجتمع الدولي لتحقيق األمن 
والسلم الدوليني وحماية املدنيني وتكريس قيم 
حقوق اإلنــســان عبر دعــم وكـــاالت األمم املتحدة 

واملنظمات الدولية األخرى.
وأشار إلى أن الكويت سباقة دائما في احتضان 
العديد من مــؤمتــرات املانحني لدعم جهود األمم 
املتحدة في مختلف مناطق النزاع حول العالم في 
حني شهدت الساحة احمللية تقدما ملموسا في مجال 
حقوق اإلنسان متثل في إقرار العديد من القوانني 
املتخصصة مثل )محكمة األسرة( و)حماية الطفل( 

و)حماية اعمالية املنزلية(.
وأكــد الــديــوان الوطني حلقوق اإلنسان سعيه 
خالل الفترة املقبلة إلى معاجلة كل أوجه القصور 
في التشريعات القائمة ذات الصلة فضال عن نشر 

وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.

مسؤول حقوقي قطري يشيد 
بإنشاء الكويت الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان

أشـــاد رئــيــس اللجنة الوطنية حلــقــوق اإلنــســان 
في قطر علي املــري بانشاء الديوان الوطني حلقوق 
االنسان في الكويت مثمنا الــدور البارز لسمو امير 
الكويت الشيخ صباح األحمد في املجال االنساني 

وجهود حلل اخلالفات بني الدول.
وقــال املــري في تصريح خاص لـ )كونا( أمس إن 
إنشاء الــديــوان الوطني حلقوق االنــســان سيساعد 
الكويت على حتقيق مزيد من التقدم وايصال الصورة 
احلقيقة للكويت في مجال حقوق االنسان مبا من شانه 

تعزيز سمعة الكويت الدولية.
واعـــرب عــن أمله بــحــدوث مزيد مــن التعاون بني 
الديوان الوطني ونظيره القطري مشيرا الى تعاون 
ــع ينتظر اللجنة الوطنية القطرية والــديــوان  واس
الوطني حلقوق االنسان بخاصة وان كال الكيانني 
يؤديان الــدور ذاته الذي يصب في نهاية املطاف في 
ضمان حماية حقوق االنسان سواء في قطر او الكويت 

وايضا في احمليط العربي واخلليجي.
واضــاف ان اللجنة الوطنية سبق وان اصــدرت 
العديد من التوصيات التي اكــدت ان التركيز على 
معاجلة  البعد االنساني وتفهم معاناة الضحايا من كال 
اجلانبني سيساهمان بشكل كبير في التوصل الى ايجاد 

حل سياسي لكل االزمات.
وحول حيادية املؤسسات املعنية بحقوق االنسان 
قال املري ان اللجنة الوطنية القطرية والديوان الوطني 
في الكويت مؤسستان وطنيتان وحترصان على اتخاذ 
موقف وسط بني احلكومة ومنظمات املجتمع املدني و 
يحكمها ما يسمى ب » مبادئ باريس » وقرار اجلمعية 
العامة لــالمم املتحدة وتعمالن وفقا آلليات دولية 

مطبقة في مختلف دول العالم.
واشار الى انضمام قطر الى العديد من االتفاقيات 
الدولية في حقوق االنــســان وفــي مقدمتها العهدان 
الدوليان حلقوق االنــســان )العهد الــدولــي للحقوق 
ــي للحقوق  ــدول السياسية واملــدنــيــة( و)الــعــهــد ال
االقتصادية واالجتماعية والثقافية( اضافة الى قيامها 
اخيرا بالعديد من االصالحات حلماية حقوق العمال 

وما يتعلق بقانون اللجوء السياسي.
ــادرات التي  ــري بــأن ثمة العديد مــن املــب وافـــاد امل
ــرار مــبــادرة »صلة » ومبادرة  اتخذتها قطر على غ
التعليم فوق اجلميع او »علم طفلك » وغيرها والتي  
تهدف الــى محاربة التطرف وكــل اشــكــال التخلف 

وحماية احلقوق االساسية لالنسان.
وذكر املري ان حتديات حقوق االنسان مسألة كونية 
يعانيها كل بلد وانــه من املفروض ان تكون املشاكل 
السياسية بني الدول بعيدة عن التجاذبات السياسية 

وال تؤثر في العالقات االنسانية بني الشعوب.
وفيما يتعلق برؤية قطر لعام 2030 قــال املري 
إن من بني اهم محاور هذه الرؤية هي مسألة التنمية 

البشرية مؤكدا التزام قطر بتحقيقها.

بحث مع محافظ اجلهراء وبعض مختاري احملافظة املواضيع املشتركة

ناصر الصباح يؤكد أهمية ميزانية التعزيز
 لتغطية حاجة »الدفاع« من التسليح واملعدات العسكرية 

استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
ــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح  ال
األحــمــد ، محافظ اجلــهــراء الفريق الركن 
متقاعد فهد أحمد األمير، وعدد من مختاري 
مناطق محافظة اجلــهــراء. حيث مت خالل 
اللقاء تبادل األحاديث الودية ، ومناقشة أهم 

األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك.  كما 
اجتمع النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد ، 
في قصر بيان العامر صباح أمــس برئيس 
األركــان العامة للجيش الفريق الركن محمد 

خالد اخلضر و وكيل وزارة الدفاع الشيخ 
أحمد املنصور ، و نائب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن عبدالله النواف ، وعدد 
من كبار ضباط الــقــادة باجليش، وأعضاء 
الهيئة اإلداريـــة واملالية بــالــوزارة ملناقشة 
ميزانية التعزيز واحلساب اخلتامي واملوازنة 

لوزارة الدفاع .
حــيــث أكـــد خـــالل اإلجــتــمــاع عــلــى أهمية 
ميزانية التعزيز لتغطية حاجة وزارة الدفاع 
من التسليح واملعدات العسكرية وصيانتها 
والتدرب عليها في القوات الثالثة ، مما يساهم 
في تطوير اجليش الكويتي ليواكب ماتوصلت 

إليه اجليوش من تقدم وتطور في التسليح .
كما تطرق النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد خالل االجتماع على تطوير مرافق و 
أقسام مستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة 
لتقدمي أفــضــل اخلــدمــات الطبية ملنتسبي 

القوات املسلحة و أسرهم  .
و مــن جانب آخــر أضــاف النائب االول 
لرئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الدفاع على 
ضـــرورة تفعيل وتطوير نــظــام احلاسب 
اآللــي باجليش الكويتي ملواكبه التطور 
التكنولوجي السريع ، لسهولة التواصل 
بني الوحدات وتبادل البيانات مع اجلهات 
ــذي ســوف يعود بالنفع على  احلكومية وال
منتسبي اجليش بتوفير الوقت واجلهد ورفع 
كفاءة األداء بإسخدام التكنولوجيا مبا يحقق 

أهداف اجليش الكويتي.

.. ويترأس اجتماعاً مع بعض مسؤولي وزارة الدفاعالشيخ ناصر الصباح يستقبل محافظ اجلهراء وبعض مختاري احملافظة

الطبية  اخلدمات  أفضل  لتقدمي  املسلحة  للقوات  األحمد  جابر  مستشفى  تطوير 

أشــادت السفيرة التركية لدى البالد 
عائشة كويتاك بجهود الكويت االنسانية 
فــي تــقــدمي الــعــون واملــســاعــدات للدول 
املنكوبة جراء الكوارث الطبيعية او التي 

من صنع اإلنسان.
وقالت كويتاك لـ )كونا( أمس االثنني 
عقب لقائها نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية الــهــالل األحــمــر الكويتي أنــور 
احلساوي إن الكويت جسدت منوذجا 
متميزا للعمل االنساني اخليري وتلبية 
نداء الواجب االنساني وتقدمي املساعدات 
السخية للشعوب كــافــة مــن ضمنها 

الشعب السوري في تركيا.
وأضــافــت أنها بحثت مع احلساوي 
مــواضــيــع متعلقة بالعمل االنساني 
والتطوعي وسبل تعزيزها بني البلدين 
الصديقني مثنية على جهود اجلمعية 
على الصعيدين العربي والــدولــي وما 
تقوم به خلدمة الكويت من خالل تقدمي 
املساعدات االنسانية بصورة عاجلة 

للدول املنكوبة.
وأثـــنـــت عــلــى مـــبـــادرات اجلمعية 
وتواصلها الدائم مع القضايا االنسانية 

مشيرة الى أن اجلمعية تعد من املنظمات 
الرائدة في خدمة االنسانية وتعمل بقوة 

في هذا اجلانب احليوي.
ــدت على عمق ومتانة العالقات  وأك
التي جتمع تركيا والكويت الفتة إلى 
ـــذي تــقــوم به  أن الــعــمــل االنــســانــي ال
الكويت اصبح عالمة مضيئة في العمل 
االنساني اخليري. من جانبه قال نائب 
رئــيــس مجلس ادارة جمعية الهالل 
االحــمــر الكويتي انـــور احلــســاوي في 
تصريح مماثل لـ )كونا( إن اجلمعية 
تولي اهتماما كبيرا في مجاالت التعاون 
والتنسيق مــع املنظمات االنسانية 
الدولية السيما التركية ملا فيها مصلحة 
االنسانية. وأضاف احلساوي أن الكويت 
كانت وستظل عونا لالشقاء واالصدقاء 
في كل مكان وان العمل اإلنساني نهج 

ثابت و أصيل في نفوس أبناء الكويت.
واســتــعــرض مــع السفيرة كويتاك 
ــم االعــمــال والــتــحــركــات االنسانية  اه
الكويتية من خالل جمعية الهالل االحمر 
الغاثة ومساعدة املنكوبني في شتى بقاع 

العالم.

أشادت بجهودها اخليرية في مساعدة املتضررين

اإلنساني  للعمل  متميزًا  منوذجًا  جسدت  الكويت  التركية:  السفيرة 

السفيرة التركية عائشة كويتاك خالل لقائها أنور احلساوي


