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تتمات

طرد السفير
ولييفييت الييبيييييان الييى تصريحات املييسييؤوليين في 
جمهورية الفلبن الييتييي أشيييارت إلييى قيييييام وزارة 
اخلارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها 
في دولة الكويت تتكون من سبع فرق تابعة ملكتب 
وكيل وزارة اخلارجية لشؤون العمالة املهاجرة 
واالدعيياء بأنها بهدف إنقاذ العامالت املنزليات في 
دولة الكويت فإن حكومة دولة الكويت تؤكد بأن تلك 
األعمال والتصريحات تعد مخالفة صريحة للمبادئ 
واألعييراف الدولية وقد قامت وزارة اخلارجية على 
إثرها بتوجيه استدعائن لسفير جمهورية الفلبن 
لييدى البالد مت خاللهما تسليمه مذكرتي احتجاج 
تعبران عيين انييزعيياج دولييية الكويت واستنكارها 
الشديدين لتلك االنتهاكات اخلطيرة أقرنته بطلب 
صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها 
بأسماء املقيمن الفلبينين الذين ارتكبوا جرم خطف 
العامالت الفلبينيات في مدة أقصاها ثالثة أيام انتهت 

دون أي جتاوب من قبل السفارة حتى تاريخه.
وأضييييياف الييبيييييان ان حييكييوميية دوليييية الييكييويييت 
ممثلة بيييوزارة اخلارجية وانطالقا ميين واجباتها 
ومسؤولياتها املنوطة بها جتيياه الييوقييوف ضد أي 
أعمال من شأنها انتهاك سيادة البالد ونظمها وأمنها 
الوطني فإنها تؤكد أوال بأنها واألجييهييزة األمنية 
املعنية ستواصل مالحقتها للذين اعتدوا على أمن 
البالد وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقا للقوانن 

الدبلوماسية الدولية املرعية بهذا الشأن.
وعليه تقرر ما يلي: أوال: »اعتبار سفير جمهورية 
الفلبن لييدى دوليية الكويت شخصا غير مقبول به 
استنادا إلى املييادة 9 من )اتفاقية فيينا( للعالقات 
الدبلوماسية للعام 1961 ومغادرة البالد في فترة 

أقصاها أسبوع من تاريخه«.
ثانيا: استدعاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية 
الفلبن للتشاور.واختتم البيان بالتأكيد على العزم 
بتجاوز هذه احلالة االستثنائية نحو آفيياق أرحب 
من العالقات املشتركة الوطيدة في إطييار العالقات 
التاريخية والعميقة بن البلدين مشددا على أهمية 
تناول املسألة ومعاجلتها باحلكمة والتروي وبعيدا 
عيين أي تأجيج إعييالمييي سلبي وضييار وصييوال إلى 
حتقيق التطلع املشترك نحو متيز وصالح العالقات 

الثنائية بن البلدين الصديقن.

الكويت تدعو
وشييدد اجلييار الله على أهمية إيجاد حل سياسي 
للنزاع القائم منذ ثماني سيينييوات مبينا أن معاناة 
الشعب السوري تتفاقم خاصة بعد استخدام األسلحة 
الكيماوية فييي انييتييهيياك للقانون الييدولييي واملييبييادئ 

اإلنسانية كافة.
وأوضييح أن دوليية الكويت حتملت - في محاولة 
منها إلنهاء الكارثة اإلنسانية - مسؤوليتها السياسية 
واإلنسانية باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس األمن 
للدفع مع السويد بالقرار 2401 لوقف القتال ملدة 30 

يوما.
ولييفييت الييى أن تييدفييق أعيييداد كبيرة ميين الالجئن 
السورين إلى البلدان املجاورة خلق عبئا اقتصاديا 
واجتماعيا هائال على الييدول املضيفة مشيدا في هذا 
الصدد باملساعدات اإلنسانية واملعونة التي قدمها كل 
من األردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر لالجئن 
السورين وكذلك جميع اجلهود التي تبذلها األمم 

املتحدة ووكاالتها.
وبن اجلار الله أن الكويت باعتبارها مركزا للعمل 
اإلنساني وحتت القيادة احلكيمة لقائد العمل االنساني 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
أطلقت حملة عاملية ملساعدة الالجئن السورين عبر 
استضافة ثالثة مؤمترات دولية في 2013 و 2014 و 

.2015
كما شاركت الكويت في رئاسة وتنظيم املؤمتر 
الرابع في لندن واخلامس في بروكسل عييام 2017 
وقدمت مساهمات في تلك املؤمترات بلغت 6ر1 مليار 

دوالر.
وأوضح ان الكويت تعمل االن على الوفاء بتعهداتها 
للعام احلالي والبالغة 100 مليون دوالر لالجئن 
السورين داعيا جميع املانحن إلى الوفاء بتعهداتهم. 
وشدد اجلارالله على موقف الكويت الثابت مبساندة 
سوريا ودعييم وحدتها وسيادتها واستقاللها مجددا 
الدعوة إلى اإلنهاء الفوري للقتال وسفك الدماء في 
سوريا على أسيياس قييرار األمم املتحدة خاصة القرار 

رقم 2254.
وفي ختام مؤمتر بروكسل الثاني لدعم مستقبل 
سوريا، دعت “فيديريكا موغيريني” منسقة الشؤون 
اخلارجية في االحتيياد األوروبيييي “املجتمع الدولي” 

لدعم جميع السورين داخل سوريا وخارجها.

بدورها، شددت منطمة “األمم املتحدة” على أهمية 
التركيز على السورين األكثر عوزا داخل سوريا لتأمن 
املساعدات اإلنسانية من منطلق احلياد، مؤكدة أنه 
مت “جمع 4.4 مليار دوالر في مؤمتر بروكسل 2 لدعم 

سوريا”.
من جهته، إعتبر مبعوث األمم املتحدة إلى سوريا 
“ستيفان دي ميستورا” أن “ما جمعه مؤمتر املانحن 
لدعم سوريا ال يعني حل اخلالفات في مجلس األمن 

الدولي بشأن الصراع السوري”.
وأضيياف: “مت حتقيق خفض للتصعيد في سوريا 
بشكل ال بأس به وفق مسار أستانة لكننا نرى تصعيدا 
على األرض في اآلونيية األخيرة”، مردًفا أن “مؤمتر 
سوتشي كان مفيدا ونتجت عنه مقترحات جيدة لكن 
لم حتصل متابعة له عبر التوجه للتفاوض وفق مسار 

جنيف”.
وشييدد املبعوث األممييي على أهمية “إجراء حوار 
بن عييدة دول يهدف إلييى إيجاد خارطة طريق بشأن 

سوريا”.

»الداخلية«
وأوضح ان احلارة اليسرى سمح بالسير عليها 
لتخفيف حدة االزدحييام املروري فقط بشروط أال 
تتجاوز السرعة 45 كيلومترا في الساعة مضيفا 
ان فترة السماح تبدأ من السادسة صباحا حتى 

العاشرة مساء في حاالت االزدحام املروري.
ونبه الييى ان قواعد واشييتييراطييات املييرور كما 
هي باستثناء إضافة مخالفة السير على احلارة 
اليسرى استنادا إلييى امليييادة )207( ميين قانون 
املرور التي تنص على حجز املركبات مدة شهرين 
في حالة مخالفة قائدها للقواعد والتعليمات أما 
بالنسبة لكتف الطريق األمين فيمنع السير علية 

منعا باتا النه مخصص حلاالت الطوارئ.
وقال ان احصائيات االدارة العامة للمرور في 
الفترة من 1 يناير 2018 الى 31 مييارس 2018 
تضمنت 671ر22 مخالفة تتعلق بالقيادة على 
كتف الييطييريييق األميييين واحلييييارة اليييييسييرى منها 
336ر21 مخالفات للسرعة على احلارة اليسرى 
في وقت السماح و1176 مخالفة للسرعة على 
احليييارة اليسرى فييي وقييت املنع و159 مخالفة 

للسير على كتف الطريق األمين.

وحث الكندري قائدي املركبات على االلتزام 
بالضوابط احملييددة وعييدم مخالفتها حفاظا على 
سالمتهم وحرصا على عدم عرقلة حركة السير 
مؤكدا ان قطاعات وزارة الداخلية كافة تعمل 
على حتقيق األمان على الطرق وانسياب احلركة 
املييرورييية وتقليص عييدد احليييوادث حفاظا على 

األرواح واملمتلكات.

»املالية البرملانية«
وأوضح أن التعديل األول يقضي بإلغاء فقرة 
من املادة ١٧ من مشروع القانون تقضي في نصها 
الييذي أقيير بيياملييداوليية األوليييى على جييواز اإلحالة 
للتقاعد بناء على رغبة املؤمن عليه ، مؤكدا أن 
اللجنة رفضت إلغاء هييذه الفقرة خشية أن يتم 
إحالة من يتم ٢٥ سنة من اخلدمة الييى التقاعد 

اإلجباري .
وبن أن التعديل الثاني كان على املادة ) ١٧ / أ 
( والتي تنص على ان يحال إلى التقاعد من أمت ٣٠ 
سنة من الذكور بغض النظر عن السن ، و٢٥ سنة 
بالنسبة لإلناث ، وكان هناك اقتراح من )التأمينات ( 

بأن تضاف نسبة خصم ٢ باملئة.
وأضيياف أن اللجنة رفضت هييذا االقييتييراح ولكن 
بعض أعضاء اللجنة تبنوا اقتراحا بأن يتم تقاسم 
هذه النسبة بحيث تتحمل التأمينات نسبة ١ باملئة 
ويتحمل املؤمن عليه نسبة الي١ باملئة املتبقية ولكن 
لم يتم تقدمي االقتراح بصورة رسمية ولذلك لم تتم 

مناقشته .
 وذكيير أن التعديل الثالث يتعلق باخلصم ملن 
صرفت لهم مكافأة التقاعد ويريدون بعد تعديل هذا 
القانون التسوية إلى معاش تقاعدي ، منوها بأن 
)التأمينات( تريد في تعديلها أن يتم خصم نسبة ١٠ 

باملئة ولكن اللجنة رأت أال تزيد النسبة عن ٥ باملئة.
 وأكييد أنييه بإمكان هييؤالء بعد تعديل القانون 
التسوية إلى املعاش التقاعدي ولكن يجب استرداد ما 

مت أخذه في املكافأة .
وأوضييح أنه نظرا لعدم وجييود األطييراف املعنية 
واالقتراحات النيابية مت تأجيل املناقشة إلى يوم 
االحد املقبل ، مبينا أن املفترض ان يتم إجنازالقانون 
االجتماع املقبل ليدرج على جييدول اعمال اجللسة 

املقبلة.

تتمات

زار العقيد اخللف في مستشفى الفروانية لالطمئنان على صحته

اجلراح:   املؤسسة األمنية تضع سالمة 
منتسبيها على رأس أولويات عملها

في إطار اهتمام ورعاية وزارة الداخلية ملنتسبيها 
قييام نائب رئيس مجلس اليييوزراء ووزييير الداخلية 
الفريق م. الشيخ خالد اجلراح أمس األربعاء يرافقه 
وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وعدد 
من القيادات األمنية بزيارة مدير إدارة أمن املطار العقيد 
دكتور أحمد يوسف اخللف مبستشفى الفروانية إثر 
إصابته في حادث أثناء تأدية واجبه خالل تفقده إحدى 

املنشآت اجلديدة مبطار الكويت الدولي.
ونقل إليه حتيات واهتمام صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد و سمو ولي عهده األمن 

سمو الشيخ نواف األحمد.
واطمأن الفريق م. الشيخ خالد اجلراح على الوضع 
الصحي للعقيد اخللف واستمع من الفريق الطبي 
املعالج له الى تقرير كامل عن حالته الصحية، مشيداً 
بجهود وخييبييرات الييكييادر الطبي والرعاية الصحية 

املتميزة التي يوفرونها للعقيد اخللف.
واكييد على اهتمام ومتابعة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك بتوفير الرعاية الصحية 
الكاملة للعقيد اخللف داخل البالد أو السفر الستكمال 
العالج في أكبر املراكز الطبية العاملية املتخصصة الفتاً 
الى أن الييوزارة تسخر كل إمكانياتها العالجية حتى 

يتماثل للشفاء ويعود الى خدمة وطنه.

ونوه الوزير إلى أن املؤسسة األمنية تضع سالمة 
منتسبيها على رأس أولويات الوزارة ووجه باالهتمام 

بسالمتهم واالعتناء بهم.

7 دورات »احلرس الوطني« يحتفل بتخريج 
 في قيادة احلماية والتعزيز

انيييييييطيييييييالقيييييييا 
مييييييين الييييوثيييييييييقيييية 
االسيييتيييراتيييييييجييييييية 
لييلييحييرس الييوطيينييي 
2020 )األميين أوال( 
فيييي صييقييل مييهييارات 
املنتسبن في مجال 
عملهم واكتسابهم 
املييعييارف واملييهييارات 
الييييييالزميييييية ألداء 
واجباتهم على أكمل 
وجه، احتفلت قيادة 
احلماية والتعزيز 
بييتييخييريييج دورات: 
اليييغيييازات املسيلة 
للدموع ، وتأسيسية 
إشييارة،  وأطقم الية 
السور، وتأسيسية 
الشرطة العسكرية، 
وتأسيسية الدفاع 
الكيماوي ، والتفتيش 
الييوقييائييي، واللياقة 
الييبييدنييييية واليييقيييدرة 
على التحمل .وأكييد 
آمر اإلسناد القتالي 
العقيد الييركيين عبد 
الله صالح عبدالله 
أهمية اليييدورات في 
تأهيل منتسبي قيادة 
احلماية والتعزيز 
ألدائيييييهيييييم املييهييميية 
األسيياسييييية للحرس 
الييوطيينييي ورسييالييتييه 
الوطنية في حماية 
امليينييشييآت واملييواقييع 
واألهيييداف احليوية 

لدولة الكويت.

محليات6

الشيخ خالد اجلراح

نبه إلى ضرورة عدم مخالفة القواعد واالشتراطات املرورية 

الكنــدري: السير على احلارة اليسرى وفق شروط وقواعد محددة
ذكر مدير عام اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعيييالم األمني باإلنابة العميد توحيد 
الكندري أن قطاع املرور يبذل كل اجلهود 
حلماية قائدي املركبات وتسهيل احلركة 
امليييروريييية عييلييى الييطييرق واحليييفييياظ على 
املمتلكات العامة واخلاصة، الفتا إلى أنه 
لييوحييظ فييي اآلونييية األخيييييرة تعمد بعض 
قائدي املركبات ارتكاب مخالفات السير 
على كتف الطريق األمين واحلارة اليسرى 
وبييسييرعيية عالية جيييداً تييتييجيياوز السرعة 

املقررة.
وأوضييييح أن احلييييارة اليييييسييرى سمح 
بالسير عليها لتخفيف حييدة االزدحيييام 
املروري فقط بشروط أال تتجاوز السرعة 
45كم فييي الساعة وتييبييدأ ميين السادسة 
صباحاً حتى العاشرة مساًء في حاالت 
االزدحيييام امليييروري منوهاً إلييى أن قواعد 
واشتراطات املرور كما هي باستثناء إضافة 
مخالفة السير على احلارة اليسرى استناداً 
إلى املييادة )207( من قانون املييرور والتي 
تنص على حجز املركبات ملدة شهرين حالة 
مخالفة قائدها للقواعد والتعليمات أما 
بالنسبة لكتف الطريق األمين فيمنع السير 
عليه منعاً باتاً لكونه مخصصاً حلاالت 

الطوارئ.

ونبه إلى ضرورة عدم مخالفة القواعد 
واالشتراطات املرورية اخلاصة بالسير 
على كتف الطريق األمين واحلارة اليسرى 
حتى ال يعرض قائد املركبة نفسه للوقوع 
حتت طائلة املادة )207( من قانون املرور 

بسحب املركبة ملدة شهرين. 
وبن أنه في حال ضبط املركبة تسير 
على احلييارة اليسرى في الطرق احملييددة 
واالوقييات املسموح فيها بسرعة تزيد عن 
30 كيلو فأكثر عن السرعة املقررة فسوف 
تقوم االدارة بتسجيل مخالفة جتاوز احلد 
األقصى للسرعة مع بيان سرعة املركبة، 
موضحاً إلييى أنييه فييي حييال ضبط املركبة 
تسير على احلييارة اليسرى للطريق في 
األوقيييات غير املسموح بها يتم تسجيل 

مخالفة السير على كتف الطريق.
وأشار العميد الكندري أن اإلدارة العامة 
للمرور أوضحت أن الطرق املسموح فيها 
للمركبات بالسير على احلارة اليسرى هي 

كالتالي: -
من بعد طريق الدائري السادس باجتاه 
املدينة وباالجتاهن ويحظر السير عليها 

لباقي الطرق. 
طريق امللك عبد العزيز ميين الييدائييري 

السادس حتى الدائري الثالث باالجتاهن.

طريق امللك فهد من الدائري السادس إلى 
الدائري األول باالجتاهن.

طريق الشيخ زايد )الدائري اخلامس( 
مع امللك عبد العزيز حتى تقاطع األندلس 

باالجتاهن.
طريق امللك فيصل من الدائري السادس 

حتى الدائري الرابع باالجتاهن.
طريق الغزالي من الييدائييري السادس 

حتى الدائري الرابع باالجتاهن.
طييريييق الييدائييري الييسييادس ميين تقاطع 
امللك عبد العزيز حتى تقاطع مستشفى 

الفروانية / العارضة باالجتاهن.
وقال العميد الكندري إن أخر إحصائية 
ليييإلدارة العامة للمرور خييالل الفترة من 
تاريخ 2018/1/1 وحتى 2018/3/31 
تضمنت مخالفات كتف الطريق األمييين 
واحليييارة اليسرى حيث بلغت 671،22 
مخالفية منها336،21 مخالفات السرعة 
على احلييارة اليسرى خالل وقت السماح 
كما تضمنت مخالفات السرعة على احلارة 
اليسرى خالل وقت املنع 1176 ومخالفات 
السير على كتف الييطييريييق األميييين 159 

مخالفة.
ودعييا العميد الكندري قائدي املركبات 
االلتزام بالضوابط احملددة وعدم مخالفتها 
حفاظاً على سالمتهم وعييدم عرقلة حركة 
السير، مييؤكييداً أن كافة قطاعات وزارة 
الداخلية تعمل على حتقيق األمييان على 
اليييطيييرق وانييسييييياب احليييركييية امليييروريييية 
وتقليص عدد احلوادث حفاظاً على األرواح 

واملمتلكات.

العميد توحيد الكندري

لقطة جماعية للخريجن

تكرمي أحد املشاركن

لالستفادة من طاقاتهم املبدعة 

املطيري: فعالية »عاصمة الشباب العربي« جتسد اهتمام 
القادة العرب ودعمهم للشباب

قييال املدير العام للهيئة العامة 
لييلييشييبيياب الييكييويييتييييية عبدالرحمن 
املطيري إن فعالية )عاصمة الشباب 
العربي( التي انطلقت عييام 2016 
جتسد اهتمام القادة العرب بالشباب 
ودعييمييهييم لييالسييتييفييادة ميين طاقاتهم 
املبدعة السيما انهم يشكلون ثلثي 

سكان الوطن العربي. 
جيياء ذلييك في مؤمتر صحفي عقد 
أمس األربعاء لالعالن عن برنامح 
حفل ختام )الكويت عاصمة الشباب 
العربي( الييذي سيقام فييي املسرح 
الييوطيينييي مبييركييز )جييابيير األحييمييد( 

الثقافي في 6 مايو املقبل.
وأوضيييح املييطيييييري ان فعاليات 
احلفل الذي سيشهد حضور عدد من 
اليييوزراء والشخصيات الييبييارزة في 
العمل الشبابي العربي ستعبر عن 
متيز الشباب العربي وتبرز العمق 
اإلنساني واحلضاري لدولة الكويت 

في محيطها العربي.
وأشيييييار اليييى أن احلييفييل يتميز 
بيييإشيييراف مييجييمييوعيية ميين الييشييبيياب 
الكويتي والعربي مبينا ان “الراية 
ستنتقل إلى جمهورية مصر العربية 
الستكمال مسيرة التنمية والريادة 

الشبابية في الدول العربية”.
وأوضيييح أن الهيئة قدمت خالل 
احتضانها للفاعلية وعييلييى مييدار 
عام كامل العديد من البرامج أهمها 
مهرجان الكويت ملييسييرح الشباب 
العربي وامللتقى العربي الشبابي 
الييثييقييافييي وجيييائيييزة مييركييز العمل 
االنييسييانييي للشباب الييعييربييي التي 
سيعلن عن الفائزين فيها في احلفل 

اخلتامي.

وذكيير أن وزارة الييدوليية لشؤون 
الشباب قدمت من جانبها فعاليات 
متميزة منها ملتقى ريييادة األعمال 
الشبابي وملتقى القيادات الشابة 
وملتقى اإلعالمي الشبابي للتعبير 
عن متيز الشباب الكويتي وان الكويت 
حاضنة البداع الشباب العربي التي 

ستتوج باحلفل اخلتامي.
وقال ان الكويت شهدت باالعوام 
األخيرة تطورا كبيرا بفضل الرؤية 
احلكيمة لسمو أمير البالد الشيخ 
صييبيياح األحييمييد اجلييابيير الييصييبيياح 
بييإطييالق مييؤمتيير )الييكييويييت تسمع( 
معتبرا أن إنشاء الهيئة احد نتاجات 

هذا التطور.
ميين جانبه أعييليين رئيييييس اللجنة 
املنظمة للحفل فيصل الدويهيس 
خالل املؤمتر عن تأهل عدة مشاريع 

للمرحلة النهائية جلييائييزة املركز 
العمل االنساني للشباب العربي 
مييوضييحييا أن هيييذه اجلييائييزة تهدف 
لدعم األعييمييال اإلنسانية وتشجيع 
الشباب العربي للنهوض بدورهم 
الريادي واملشاركة الفاعلة في خدمة 

مجتمعاتهم.
وأضييياف الدويهيس ان الهيئة 
وسعيا منها لدعم هييؤالء الشباب 
املتميز اتفقت مع الصندوق الكويتي 
للتنمية القيياميية دورة تدريبية 
للمتأهلن للمرحلة النهائية حول 

ادارة املشاريع.
ميين جهته قييال املييخييرج عبدالله 
عبدالرسول فييي املييؤمتيير ان احلفل 
سيشهد تييقييدمي ملحمة )شيييروق 
الييشييمييس( الييتييي سييتييبييرز تيياريييخ 
وحضارة الكويت بشكل درامي ودور 

الشباب باحملافظة على هييذا االرث 
مبشاركة مميزة من فنانن كويتين 

وعرب.
وأوضيييح عبدالرسول أن احلفل 
سيشهد تييقييدمي )نييشيييييد الييشييبيياب 
العربي( للمرة األولى في تاريخ هذا 
احلدث العربي والذي يعبر عن القيم 
األصيلة للشعوب العربية ويعظم 
دور الشباب في تطور املجتمعات 

العربية.
بدورها قالت مشرف عام شبكة 
أخييبييار الييشييبيياب حيينييان دشييتييي ان 
الشبكة أعييدت ثييالث خطط إعالمية 
إلجناح هذا احلفل ترتكز على تسليط 
الضوء على الشباب املنجز والفنانن 

املشاركن في احلفل.
وأفييادت دشتي بأنه سيتم خالل 
االحتفال عرض فيلم تسجيلي يوثق 

جانب من املؤمتر الصحافي 

 الفضالة: »التأمينات االجتماعية« حريصة على 
تطبيق احلوكمة لتقدمي األداء األفضل

أكييد نائب املدير العام للشؤون 
التأمينية فييي املييؤسييسيية العامة 
للتأمينات االجتماعية في الكويت 
خالد الفضالة أمس األربعاء حرص 
املييؤسييسيية عييلييى تييطييبيييييق مييبييادئ 
احلوكمة لتقدمي االداء األفضل مبا 

يتوافق مع املعايير العاملية.
وقييييال الييفييضيياليية فيييي تصريح 
ل)كيييونيييا( عييلييى هييامييش مشاركته 
فييي ورشييية فنية حييول )احلوكمة 
الرشيدة وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في مؤسسات الضمان 
االجتماعي العربية( فييي بيروت 
ان احلوكمة تلعب دورا كبيرا فيما 
يتعلق بتقييم األداء في مؤسسات 

الضمان االجتماعي.
واضيياف “لدى املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية في الكويت 
خبرة في تطبيق مبادئ احلكومة في 
قطاعات محددة وستقوم بالتعاون 
مع املؤسسات االستشارية العاملية 
الكبرى املتخصصة في هذا املجال 
بتطبيق احلييوكييميية على قطاعات 
تكنولوجيا املعلومات والتأمن 
والييقييطيياعيين املييالييي واالداري ما 
ينعكس ذلييك على اداء املؤسسة 

وخدماتها املقدمة للمواطنن”.
وقييال الفضالة “اصبح العالم 
باجمعه يحرص على تطبيق قواعد 
احلييوكييميية فيييي جييميييييع مييؤسييسييات 
الييضييمييان واليييييوم اخيييذت اجلييهييات 
احلييكييومييييية تييولييي تطبيقها في 
املؤسسات الرسمية اهتماما بعد 
ان انطلقت هذه القواعد في القطاع 

اخلاص واثبتت جدواها”.
ولفت الييى ان انشطة مؤسسات 
اليييضيييميييان االجيييتيييمييياعيييي تييشييمييل 
االستثمارات واستخدام التكنولوجيا 

ومييييا يييجييعييلييهييا بييحيياجيية لبعض 
الضوابط التي تعتبر من املبادئ 
االساسية في احلكومة مما يؤدي 
الى رفع مستوى االداء والشفافية 
واالفصاح عن جميع االجراءات التي 

تتم في هذه االنظمة.
وميين جهته قييال مستشار مدير 
ادارة احلييوكييميية واالميييتيييثيييال في 
املؤسسة الدكتور امييين البلوشي 
ل)كيييونيييا( “لقد اردنييييا ان نكون 
املبادرين على مستوى اخلليج في 
مجال صناديق الضمان االجتماعي 
فتبنينا مبادئ احلوكمة منذ العام 
2015 الييذي تطبق قواعدها على 
مجلس االدارة في املؤسسة وعلى 
قطاع االستثمار الييذي هو من اهم 
القطاعات في املؤسسة”. واشار الى 
انه سيعرض خالل الورشة ورقة 
عمل تتضمن القضايا االساسية التي 
دفعت املؤسسة لتبني هذه القواعد 
الفتا الى وجود معايير دولية معينة 
تييفييرض على املييؤسييسييات تطبيقها 
فييي استثمارها لييأمييوال لتتواءم 
ممارساتها مع ممارسات املؤسسات 

الرائدة في العالم.
وكانت الورشة قد افتتحت بكلمة 
ممثل وزييير العمل اللبناني شوكت 
حوال الذي حتدث عن وضع الضمان 
االجييتييميياعييي فييي لييبيينييان وحاجته 
لتحديث بنيته ملواكبة متطلبات 
العصر مشيرا الييى انييطييالق تنفيذ 

املشاريع في هذا السياق.
وقال ان “التجربة الرائدة للعديد 
ميين البلدان العربية عبر شبكات 
املعلوماتية واالتييصيياالت ادت الى 
نييتييائييج كييبيييييرة عييلييى صييعيييييد رفييع 
االنتاجية وسرعة اجراء املعامالت 

للمكلفن والدقة في تنفيذها”.
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