
أص����درت ك��ل م��ن جمعية املعلمني 
الكويتية واالحتاد العام لطلبة ومتدربي 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بيانا صحافيا مشتركا أعلن 
فيه الطرفان عن عقد اجتماع بينهما ضم 
رئيس جمعية املعلمني الكويتية أ. مطيع 
حمد العجمي، وبحضور كل من عضوا 
جمعية املعلمني أ. وليد موسى الشمري، 
أ. خيال االب��راه��ي��م، وم��ن جانب احتاد 
الطلبة حضر رئيس الهيئة اإلداري���ة 
لالحتاد ضاري طالل العليان الشمري، 
ونائب الرئيس لشؤون االحت��اد علي 
اللقماني ال��ه��اج��ري، ون��ائ��ب الرئيس 
للشؤون األكادميية عبد العزيز ناهض 
السهلي، ورئ��ي��س اللجنة اإلعالمية 
وجلنة العالقات العامة ه��زاع ماجد 

الفضلي.
وق��ال البيان إن��ه مت خ��الل االجتماع 
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بني 
الطرفني بهدف توحيد اجلهود واالرتقاء 
ب��اخل��دم��ات املقدمة ملنتسبي الطرفني 
وال��دف��اع ع��ن حقوقهم ومكتسباتهم، 
والتأكيد على أهمية الدور الذي يقومون 
به جتاه العملية التعليمية في الكويت، 

والعمل على استثمار طاقات الشباب في 
مختلف املجاالت مبا يعود بالنفع على 
العملية التعليمية بشكل خاص وعلى 

الكويت بشكل عام.
وأوض���ح ال��ب��ي��ان أن ال��ب��روت��وك��ول 
تضمن ال��ت��زام الطرفان بتبني قضايا 
منتسبي كل منهما وحتقيق مصاحلهم 
من خالل العمل النقابي اجل��اد في نقل 
مطالباتهم للمسئولني باملؤسسات 
ذات العالقة بالدولة، فضال عن تنظيم 
الندوات واملؤمترات واللقاءات العلمية، 
وتقدمي البرامج واألنشطة التربوية 
وال��ط��الب��ي��ة واالجتماعية والثقافية 
والرياضية الهادفة، والعمل على رفع 
مستوى ال��وع��ي النقابي للمنتسبني 
على م��دار ال��ع��ام النقابي واالستفادة 
من هذه اخلدمات. ولفت البيان إلى أن 
الفترة املقبلة ستشهد تنظيم سلسلة من 
البرامج واألنشطة والدورات التدريبية 
في كافة املجاالت ملنتسبي كل من جمعية 
املعلمني الكويتية واالحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة، إضافة لتفعيل سبل 
ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك بينهما مب��ا يخدم 

مصالح منتسبي الطرفني.

اف��ت��ت��ح��ت جمعية ال��رح��م��ة 
العاملية الكويتية أول أمس 
اجلمعة مركز مدينة )هونسلو( 
البريطانية للمهتديات اجلدد 
الذي يهدف الى رعاية املسلمات 

البريطانيات وتأهيلهن.
وحضر حفل افتتاح املركز 
الوكيل املساعد في )بيت الزكاة( 
الكويتي الدكتور ماجد العازمي 
ومدير ادارة الوقف اخليري في 
األمانة العامة لألوقاف الكويتية 
مشعل ال��روي��ح وممثل سفارة 
ال��ك��وي��ت ل��دى اململكة املتحدة 

السكرتير األول خالد اخلليفة.
وقال مدير إدارة املوارد املالية 
بجمعية الرحمة العاملية الدكتور 
ع��دن��ان احل���داد ف��ي تصريح ل� 
)كونا( إن مركز )هونسلو( يعد 
إحدى ثمار عطاء أهل اخلير من 
الكويت التي اكتسبت سمعة 
عاملية طيبة بكونها م��ن اكثر 
ال��دول نشاطا في مجال العمل 

اخليري واإلنساني.
وأض���اف أن ال��ك��وي��ت قدمت 
م��س��اع��دات وأع���م���اال خيرية 

للمحتاجني وامل��ت��ض��رري��ن في 
شتى بقاع العالم وتتويجا لهذه 
اجل��ه��ود ع��م��دت منظمة األمم 
املتحدة على تسميتها مركزا 
للعمل اإلنساني وإط��الق لقب 
)ق��ائ��د للعمل اإلن��س��ان��ي( على 
سمو امير البالد الشيخ صباح 

األحمد.
وت���وج���ه احل�����داد بالشكر 
وعظيم االمتنان إل��ى الداعمني 
واملساهمني في إنشاء هذا املركز 
س��واء من اجلهتني الرسميتني 
وهما األم��ان��ة العامة لألوقاف 
وبيت الزكاة أو من أفراد كويتيني 

فضلوا عدم ذكر أسمائهم.
وأع����رب احل����داد ع��ن شكره 
وت��ق��دي��ره ل����وزارة اخل��ارج��ي��ة 
الكويتية وسفارتها في لندن 
على ال��دع��م واملتابعة وتقدمي 
املساعدة للجمعيات اخليرية 
الكويتية الراغبة في إقامة أعمال 

خيرية في اململكة املتحدة.
م��ن جهته أك��د ال��ع��ازم��ي في 
تصريح مم��اث��ل ل)ك��ون��ا( عن 
فخره واع��ت��زازه ملساهمة بيت 

الزكاة في هذا العمل اإلنساني 
واخل��ي��ري وال���ذي سيسهم في 
“حفظ وص��ون ك��رام��ة النساء 
الالتي ال يجدن مأوى يحتضنهن 

في حال تعرضهن للعنف”.
وأض��اف العازمي ان افتتاح 
دار للمسلمات في بريطانيا يعد 
“لبنة طيبة” في خدمة املجتمع 
البريطاني عامة واملسلم خاصة 
مشيرا الى ان “الكويت ستبقى 
ش��ع��ب��ا ي��ح��ب اخل��ي��ر وه����ذا ما 
حت��رص عليه ب���الدي حكومة 
وشعبا في ظل قيادة سمو امير 

البالد”.
وم����ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال م��دي��ر 
الرويح إن مركز )هونسلو( يعد 
مكانا “مؤقتا” للنساء املسلمات 
الالتي يتعرضن للعنف الى حني 

يتم ايجاد  مكان دائم لهن.
وأض����اف أن أي����ادي اخلير 
الكويتية مستمرة في دعم العمل 
اإلنساني واخليري أينما كان 
“ألن الشعب الكويتي جبل على 
مساعدة احملتاجني ونصرتهم 

وتخفيف املعاناة عنهم”.
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نفى وجود أية خالفات شخصية بينه وبني أعضاء مجلس الوزراء

ناصر الصباح: احلكومة استقالت لتجنب الرد على جتاوزات صندوق اجليش
أوض���ح ال��ن��ائ��ب األول لرئيس 
مجلس ال�����وزراء ووزي����ر ال��دف��اع 
ال��ش��ي��خ ن���اص���ر ص���ب���اح األح��م��د 
ب��أن��ه ال صحة مل��ا ي��ث��ار ع��ن وج��ود 
أي��ة خ��الف��ات شخصية بينه وبني 
إخوانه أعضاء مجلس الوزراء ، كما 
بني ب��أن ماذكر من أسباب لتقدمي 
احلكومة الستقالتها وهي الرغبة 
في إع��ادة ترتيب الفريق احلكومي 
لم يصب عني احلقيقة، بل إن السبب 
الرئيسي لدوافع تقدمي االستقالة 
هو جتنب احلكومة من عدم االلتزام 
بقسمها من خالل تقدميها لإلجابات 
حول ما مت توجيهه من استفسارات 
واستيضاحات لسمو رئيس مجلس 
الوزراء حول التجاوزات التي متت 
في صندوق اجليش و احلسابات 

املرتبطة به.
واستنادا ملا سبق ذكره ، فإن ما 
مت اكتشافه من جت��اوزات مالية قد 
وقعت في صندوق اجليش خالل 
الفترة التي سبقت تولينا حلقيبة 

وزارة ال��دف��اع ، وال��ت��ي تشير إلى 
مخالفات وشبهة ج��رائ��م متعلقة 
ب��امل��ال ال���ع���ام، وال��ت��ي جت���اوزت 
مبالغها 240 مليون دينار كويتي 
حتى وقتنا احل��ال��ي، وم��ع تعدد 
اخلطابات الرسمية املوجهة للوزارة 
م��ن قبل دي���وان احملاسبة، وكذلك 
االس��ت��ف��س��ارات املقدمة م��ن بعض 
األخوة النواب الذين حاول البعض 
منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة 
للحكومة بالتلميح مبساءلتي فيما 
يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات 
وك��أن��ه��ا مت��ت مبوافقتي وقبولي 
وأث���ن���اء ف��ت��رة ت��س��ل��م��ي حلقيبة 

الوزارة.
اجلدير بالذكر أنه قد مت توجيه 
ع��دة مخاطبات منذ شهر يونيو 
امل��اض��ي إل��ى سمو رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء وإل��ى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، الستيضاح 
احلقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات 
التحويل الضخمة التي مت��ت في 

شبهة هذه التجاوزات، وذلك التخاذ 
القرارات الصائبة والواجبة العمل 
بها، إال أن��ه ل��م ت��ردن��ا أي��ة إجابات 
ت��زي��ل ال��ش��ك وشبهة ج��رائ��م امل��ال 
ال��ع��ام املرتبطة بتلك التجاوزات 
ف��ي ص��ن��دوق اجليش واحلسابات 
املرتبطة به ال��ذي يختص بتقدمي 
امل���س���اع���دات مل��ن��ت��س��ب��ي اجل��ي��ش 
الكويتي، وعليه قمنا بتقدمي خطاب 
لسمو الرئيس في وقت سابق عبرنا 
من خالله عن اعتذارنا من حضور 
جلسات مجلس الوزراء حلني تقدمي 
الردود املطلوبة حول ما قدمناه من 

إستفسارات .
ولقد جاءنا الرد مؤخراً وحتديداً 
ف��ي ش��ه��ر ن��وف��م��ب��ر اجل����اري دون 
تقدمي أية مبررات واضحة حول ما 
أث��رن��اه من ت��س��اؤالت،  بل إن األمر 
إزداد تعقيداً عندما  جاء نا الرد من 
سموه بتشكيل جلنة حتقيق خاصة 

يترأسها لبحث تلك التجاوزات .
 ول��ك��ن م��ن الطبيعي وف��ي مثل 

هذه املواقف ال ميكن لنا تقبل فكرة 
تشكيل جلنة حتقيق يكون عملها 
حتت مظلة من تكون أسمائهم قد 
وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو 
إج���راء يضعنا جميعاً ف��ي موضع 
الشبهات ومخالفة أحكام القانون، 
الذي هو احلد الفاصل بيننا وبني أية 
أحكام يتم النظر في مضمونها من 

قبل اجلهات املختصة .
وبناًء عليه وحفاظاً على حرمة 
امل��ال ال��ع��ام وإلع���الء ش��أن العدالة 
وتعزيز مكانتها، فقد اتخذنا قرار 
حتويل هذه التجاوزات واملعنيني 
بها إلى النائب العام، وهو اإلجراء 
الذي يجب علينا القبول به، والرضا 
بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً، 
وإظهاراً منا لروح التعاون فقد مت 
إط���الع رئ��ي��س مجلس األم���ة على 
تفاصيل هذه التجاوزات واإلجراءات 
املتبعة م��ن قبلنا ف��ي ه��ذا الشأن، 
ملتزمني بقسمنا أم��ام الله وسمو 

الشيخ ناصر صباح األحمداألمير وممثلي األمة .

ل����م ت����ردن����ا أي�����ة إج�����اب�����ات ت��زي��ل 
ش����ب����ه����ة ج�������رائ�������م امل������������ال ال�����ع�����ام 
اجليش  ص��ن��دوق  ف��ي  املرتبطة 
واحل�������س�������اب�������ات امل�����رت�����ب�����ط�����ة ب���ه 

ع��ن��دم��ا   ت���ع���ق���ي���دًا  إزداد  األم�������ر 
ج�������������اء ن����������ا ال����������������رد م����������ن رئ�����ي�����س 
احل�������ك�������وم�������ة ب����ت����ش����ك����ي����ل جل���ن���ة 
حت�����ق�����ي�����ق خ��������اص��������ة ي�����ت�����رأس�����ه�����ا 
ب���ن���ف���س���ه ل����ب����ح����ث ال������ت������ج������اوزات

جمعية املعلمني توقع بروتوكول تعاون
مع االحتاد العام لطلبة ومتدربي »التطبيقي«

جانب من توقيع االتفاقية

احلداد: »هونسلو« إحدى ثمار عطاء أهل اخلير من الكويت 

»الرحمة العاملية« تفتتح مركزًا 
لرعاية املهتديات اجلدد في بريطانيا

جانب من افتتاح مركز املهتديات اجلدد
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أعلنت جمعية املهندسني الكويتية عن 
ش��راك��ة استراتيجية م��ع الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب، موضحة 
أن ه���ذه ال��ش��راك��ة ستتضمن مجموعة 
م��ن امل��ش��اري��ع التي تخدم القطاع املهني 
وامل��ه��ن��دس��ني ال��ش��ب��اب ومنتسبي الهيئة 

واجلمعية على حد سواء. 
ج��اء ذل��ك ف��ي خ��ت��ام ل��ق��اء ع��ق��ده رئيس 
اجلمعية امل��ه��ن��دس فيصل دوي���ح العتل 
مع مدير عام الهيئة الدكتور علي املضف 
بحضور أم��ني سر اجلمعية املهندس فهد 
ارديني العتيبي ، حيث أكد املضف حرص 
الهيئة على حل كافة املشاكل التي ميكن 
ان تواجه املهندسني العاملني في الهيئة أو 

تعيق مسيرة العمل املشترك بني اجلهتني. 
وق��ال أم��ني سر اجلمعية  املهندس فهد 
ارديني العتيبي في ختام اللقاء أننا نثمن 
سرعة جتاوب املضف مع مطالب اجلمعية 
والعمل على انصاف ال��ك��وادر الهندسية 
الكويتية بالهيئة وحرصه على أن تقوم 
اجلمعية بواجبها إزاء املهندس الكويتي في 
الهيئة وخارجها ، مضيفا أن هذا الترحيب 
من الدكتور املضف سيلقى تعاونا كبيرا من 

قبلنا الرتقاء باملهنة الهندسية. 

وأوضح العتيبي، أنه قد مت االتفاق خالل 
اللقاء على شراكة استراتيجية بني اجلمعية 
والهيئة ، مضيفا اننا سنطلق معا مجموعة 
من املشاريع املشتركة وفي مقدمها التعاون 
مبجال اعتماد اصحاب املهن الهندسية غير 
الكويتيني واط��الق برامج تدريب خاصة 
ستقوم بها اجلمعية بالتعاون مع الهيئة 
خاللها بتدريب وتأهيل املهندسني الكويتيني 
وفقا ملتطلبات ديوان اخلدمة املدنية للتعني 
والتوظيف في القطاع احلكومي واخلاص 

في آن معا. 
 وزاد أمني سر “ املهندسني”، اننا وخالل 
الفترة املقبلة سنتعاون وبشكل مباشر 
الب���رام م��ذك��رة ت��ع��اون الط���الق م��ؤمت��رات 
وورش عمل اقليمية ودولية متخصصة في 
مختلف التخصصات الهندسية وخاصة 
امليكانيكية والكهربائية ، مشيرا الى 
اننا سنعمل معا على رفع مستوى املهنة 
الهندسية واالرتقاء باداء الكوادر الكويتية 
مهنيا وفنيا كما سنناقش ف��ي مؤمترات 
دولية مشتركة القضايا التي حتتاج الدولة 
الى وضع اسس حللها أو تطوير مستوى 
العمل فيها باطار مساهمات الطرفني خلدمة 

خطط التنمية “ كويت 2035” .

العتل بحث مع املضف شكاوى أعضاء جمعية املهندسني املتكررة 

شراكة استراتيجية بني »املهندسني« و»التطبيقي«
لدعم الكوادر املهنية الكويتية 

املضف متوسطاً العتل ووأمني سر اجلمعية 

يستضيف احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية 
في الساعة 6.30 مساء غٍد االثنني رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوض���اع املقيمني ب��ص��ورة غير قانونية صالح الفضالة ف��ي لقاء 
مفتوح لشرح جهود اجلهاز وذلك مبقر االحتاد في جمعية املهندسن 

الكويتية. 
وق��د دع��ا رئيس احت��اد املكاتب الهندسية وال���دور االستشارية 
الكويتية  املهندس بدر السلمان إلى املشاركة واحلضور واثرار احلوار 
لالطالع على واقع جهود اجلهاز وتطورات العمل واملناقشات التي 
شهدتها أروقة املجتمع والدولة ملناقشة قضية البدون والوقوف على 

حقيقة املشكلة من أبعاد أخرى. 

احتاد املكاتب الهندسية  
يستضيف غدًا صالح 

الفضالة في لقاء مفتوح

بدر السلمانصالح الفضالة

تبادل للدروع والهدايا


