
أك��د اجل��ه��از امل��رك��زي ملعاجلة أوض���اع املقيمني 
بصورة غير قانونية أمس أن  القبض على الشخص 
الذي أثيرت بشأنه صجة مؤخرا لم يكن نتيجة بالغ 
أو شكوى من اجلهاز أو رئيسه.وقال بيان صحفي 
للجهاز انه »لوحظ وجود التباس لدى البعض حول 
الظروف واملالبسات التي احاطت بهذا املوضوع ومن 
ثم فانه يود ان يوضح للرأي العام الكويتي احلقائق 

كما هي واالحداث كما جرت«.
وأوض��ح أن »بداية األم��ر كانت في شهر اغسطس 
املاضي عندما راسل الشخص املشار اليه رئيس اجلهاز 
على هاتفه الشخصي طالبا منه مساعدته حلل مشكلته 
وقام رئيس اجلهاز على اثرها بإحالة املوضوع الى 

طاقم مكتبه لبحث موضع الطلب«.
وأضاف البيان انه »بعد البحث والتقصي تبني أن 
ملف املذكور من ضمن امللفات املوقوفة حلني استيفاء 
م��ا ه��و مطلوب منها ك��ون أن ل��دى امل��ذك��ور 9 اشقاء 
مقيمني في احدى دول اجلوار منذ 9 سنوات تقريبا«.
وتابع البيان انه »ملا كانت االجراءات املتبعة في مثل 
هذه احل��االت التي امضت اكثر من 5 سنوات خارج 

البالد تتطلب التقصي والبحث مع بقية افراد العائلة 
املوجودين في الكويت لتبيان سبب اقامة أقاربهم 
باخلارج  طوال هذه املدة الطويلة وحقيقة مراكزهم 
القانونية وعما اذا كانوا قد حصلوا على جنسية الدولة 
التي يقيمون بها من عدمه إضافة الى تبيان مصير 
ج��واز م��ادة 17 ال��ذي يحمل شعار الكويت باعتباره 

وثيقة رسمية ذات اهمية قصوى«.
وأوض��ح انه »مت اب��الغ املذكور بالطلبات الالزمة 
في مثل ه��ذه احل��االت وانتهى االم��ر على ه��ذا النحو 
وبعد نحو ثالث اشهر نشرت احدى الصحف احمللية 
بتاريخ 28 نوفمبر 2018 خبرا حتت عنوان مخطط 
داعشي الغتيال صالح الفضالة علما ان رئيس اجلهاز 
كان حينها في إجازة خارج البالد وعلم باملوضوع من 

الصحيفة كما علم به اجلميع«.
واشار البيان الى انه »لوحظ بعد ذلك وجود حملة 
منسقة مغرضة قصد منها خلط االوراق لاليحاء بأن 
القبض على الشخص املشار اليه مت بناء على شكوى 
او بالغ من رئيس اجلهاز وهو االم��ر ال��ذي لم يحدث 

بتاتا وهذا بيان للناس«.
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»املركزي«:  القبض على الشخص الذي أثيرت بشأنه 
ضجة مؤخرا لم يكن نتيجة شكوى باسم اجلهاز أو رئيسه

اجلبري يبحث مع عدد من السفراء التعاون 
في املجاالت اإلعامية والثقافية

بحث وزي��ر اإلع��الم ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري مع عدد من سفراء ال��دول الصديقة لدى 
البالد سبل دعم وتطوير التعاون في املجاالت اإلعالمية 

والثقافية والشبابية واملواضيع ذات االهتمام املشترك.
وقالت وزارة اإلعالم في بيان صحفي أمس إن الوزير 
اجلبري التقى في مكتبه بالوزارة سفير روسيا اإلحتادية 
نيكوالي ماكاروف حيث مت تبادل االراء واالفكار وبحث 
سبل تطوير العالقات التاريخية والراسخة بني البلدين 

الصديقني.
وأض��اف��ت ان اجل��ب��ري التقى أيضا سفير استراليا 
ج��ون��اث��ان غيلبرت حيث بحث معه أوج���ه التعاون 
املشترك بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها خاصة 
في اجلوانب اإلعالمية والثقافية والشبابية والتأكيد على 

رسوخ ومتانة العالقات الثنائية.
وأش���ارت إل��ى أن��ه التقى سفير جمهورية البرازيل 
نورثون دياندراي حيث مت التطرق الى مجمل العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تطويرها في كافة 

املجاالت ومنها اإلعالمية والثقاف والرياضية.
كما التقى سفير جمهورية أذربيجان ايلخان قهرمان 
حيث استعراض العالقات املتميزة بني البلدين الصديقني 
وسبل تطويرها اضافة الى تبادل الرؤى واألفكار حول 
الكثير من املوضوعات والقضايا التي تخدم البلدين 

الصديقني.

برعاية وزير الصحة   وبالتعاون مع »الهندسة املدنية« في جامعة الكويت 

»املهندسني« تنظم مؤمتر »إدارة املرافق واملنشآت 
احلكومية« األسبوع املقبل

أعلن رئيس جمعية املهندسني الكويتية 
املهندس فيصل العتل استكمال استعدادت 
الق��ام��ة مؤمتر » إدارة امل��راف��ق واملنشآت 
احلكومية » برعاية وزي��ر الصحة الشيخ 
ال��دك��ت��ور باسل الصباح وبالتعاون مع 
قسم الهندسة املدنية بجامعة الكويت 
، الفتا ال��ى أن امل��ؤمت��ر سيقام  يومي 16 
و 17 ديسمبر اجل���اري بقاعة امل��ؤمت��رات 
مبركز الشيخ جابر األحمد الثقافي وبدعم 
من وزارة ال��دول��ة لشؤون الشباب وعدد 
م��ن اجل��ه��ات العامة واخل��اص��ة.  Zولفت 
العتل ال��ذي يتولى رئاسة  املؤمتر )إدارة 
املرافق واملنشآت احلكومية(  في املؤمتر 
الصحافي ال��ذي عقد مبقر اجلمعية  أمس  
باجلمعية مبشاركة ع��دد م��ن املتحدثني 
الى أن هذا املؤمتر يجسد اهتمام اجلمعية 
ف��ي تسخير كافة خ��ب��رات املجتمع املدني 
لدعم حتقيق تطلعات ال��دول��ة ف��ي تنفيذ 
خططها التنموية وخاصة 2035 ، مضيفا 
أن املؤمتر سيعمل عى تعزيز خلق بيئة 
مواءمة  إلدارة وتطوير املنشآت احلكومية 
من خالل استخدام نظم عمل مستحدثة في 
ادارة املرافق ، مضيفا أن الشراكة مع قسم 
الهندسة املدنية بجامعة الكويت يعطي بعدا 
أكادمييا للمؤمتر ميكن تسخيرها للخروج 
مبجموعة م��ن التوصيات التي ميكن أن 

تستفيد منها اجلهات احلكومية . 
وأضاف العتل أن هذا املؤمتر سيتضمن 
نحو 6 جلسات علمية على م��دى يومني 
تتناول أهمية إدارة املرافق في املشروعات 
التنموية التي تنفذها ال��دول��ة ، الفتا الى 
مشاركة ع��دد م��ن املعنيني ب���إارة املرافق 
ف��ي امل��ش��روع��ات التنموية ال��ت��ي تنفذها 
الدولة ومنهم األمني العام للمجلس األعلى 
للتخطيط الدكتور خالد مهندس ووكيل 
وزارة ال��ص��ح��ة وال��ن��ائ��ب ع��م��ر الطبائي 

وغ��ي��ره��م.  وأش���ا ال��ع��ت��ل ال���ى أن امل��ؤمت��ر 
سيتضمن أيضا  عرض جتربة إدارة املرافق 
ف��ي دول اخلليج ويقدمها ن��ائ��ب رئيس 
جمعية الشرق األوسط الدارة املرافق علي 
السويدي ، مضيفا أن الدكتور محمد عبد 
اجلادر رئيس مجلس ادارة املرافق العمومية 
سيقدم ورقة بعنوان الدور املطلوب للجهات 
العامة في تسهيل تنفيذ استخدام إدارة 

املرافق . 
وأض��اف العتل ، أن البرنامج يتضمن 
ندوة بعنوان » اخلطوات املطلوبة لتنفيذ 
إدارة امل��راف��ق ف��ي اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ، 
وتشارك فيها املهندسة نياز خاجة وكيلة 
الش���ؤون الهندسية ب��ال��دي��وان األم��ي��ري 
والدكتور قتيبة املرزوقي مدير البرنامج 
االنشائي جلامعة الكويت ومدير مؤسسة 
امل��وان��ئ الشيخ يوسف العبد الله ، الفتا 
الى أن هذه املشاركة رفيعة املستوى تؤكد 
أهمية تبادل اخل��ب��رات وت��ب��ادل الدعم بني 
اجل��ه��ات احلكومية وم��ؤس��س��ات املجتمع 
امل��دن��ي واجل��ه��ات األك��ادمي��ي��ة التي ميثلها 

قسم الهندسة املدنية بجامعة الكويت 
بهذا امل��ؤمت��ر.  وع��رض العتل أن املؤمتر 
سيتضمن أي��ض��ا ع��رض » دور القيادات 
احلكومية في تنفيذ إدارة املرافق وفرص 
تأهيل ابلشباب في ادارة املرافق« ويشارك 
فيها رئيس املكتب الفني بالطيران املدني 
سعود احمل��روص ، ووكيل وزارة األشغال 
امل��س��اع��د امل��ه��ن��دس غ��ال��ب ش��الش ووكيل 
وزارة الشباب املساعد مشعل السبيعي ، 
مضيفا أن القطاع اخلاص سيعرض جتاربه 
في املؤمتر ح��ول ادارة  امل��راف��ق مبشاركة 

مجموعة من الشركات احمللية واالقليمية. 
ب����دوره ق���ال رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
الدكتور هاشم الطبائي أن  املؤمتر يهدف 
ال��ى خلق ثقافة ج��دي��دة ل��دى املؤسسات 
العامة واخلاصة فيما يتعلق بادارة املرافق 
احلكومية التي حتتاج الى تكامل في أداء 
األدوار.  وأش��ار الطبطبائي ال��ى أن نحو 
1000 منشأة حكومية ستحتاج خالل 
الفترة املقبل الى أسلوب تكاملي في االدارة 
، الفتا الى أمكانية حتقيق الفائدة القصوى 

من هذه املنشآت واحلفاظ عليها من خالل 
تكامل العمل وتطبيق استخدامات معاصرة 

الدارة املرافق. 
وبدوره قال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
األنظمةالهندسية املهندس ب��در العيسى 
أن توقيت املؤمتر مواتي جدا ، الفتا الى أن 
خبراء متخصصني سيقوم بعرض أحدث 
التجارب والوسائل في ادارةامل��راف��ق مما 

يحتم علينا االستفادة من هذه الفرصة. 
وب��دوره حت��دث مدير العالقات العامة 
واإلع���الم ب���وزارة الشباب ناصر العرفج 
داع��ي��ا، الفتا ال��ى أن ال���وزارة راع��ي وداع��م 
اس��ت��رات��ي��ج��ي ل��ه��ذه امل��ؤمت��ر ان��ط��الق��ا من 
استراتيجيتها وال��ل��وائ��ح املنظمة لعمل 

املبادرات فيها . 
وبدوره قال ممثل وزارة الصحة املهندس 
ع��دن��ان ال��ص��راف إن ال����وزارة تتطلع الى 
ال��ت��وص��ي��ات ال��ت��ي س��ي��خ��رج  ب��ه��ا امل��ؤمت��ر 
لالستفادة منها ، مؤكدا أن توسع مرافق 
ال��وزارة ومنشآتها سيكون املستفيد األكبر 

من مذل هذا املؤمتر . 

العتل يتوسط املشاركني خالل  املؤمتر الصحافي 

وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بشأن برنامج »العمل الائق«

الصبيح: الكويت شهدت تطورًا كبيرًا
 في مجال التشريعات املنظمة لسوق العمل

جانب من توقيع االتفاقية

الوزير محمد اجلبري

وقعت الكويت مذكرة تفاهم مع منظمة 
العمل الدولية بشأن البرنامج الوطني للعمل 
الالئق عل مدى ثالث سنوات برعاية وحضور 
وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة 
ال��دول��ة للشؤون االقتصادية هند الصبيح 
وامل��دي��ر االقليمي ملنظمة العمل الدولية 

الدكتورة ربا جردات.
وأع��رب��ت ال��وزي��رة الصبيح في كلمة لها 
أمس عقب التوقيع على مذكرة التفاهم التي 
حضرها مدير غرفة التجارة والصناعة رباح 
الرباح ورئيس االحتاد العام لعمال الكويت 
سالم العجمي عن سعادتها بهذا التوقيع 
مشيرة إل��ى أن ذل��ك يأتي ف��ي إط��ار تعزيز 
التعاون املثمر واملستمر بني أط��راف اإلنتاج 
الثالثة في الكويت ومنظمة العمل الدولية منذ 

العام 1961.
وقالت إن الكويت شهدت تطورا كبيرا في 
مجال التشريعات املنظمة لسوق العمل فعلى 
الرغم من أن القانون رقم )38( لسنة 1964 
بشأن العمل في القطاع األهلي كان يعد من 

بني القوانني الرائدة في املنطقة العربية إال 
أن املشرع الكويتي ارت��أى ض��رورة مواكبة 
التطورات االقتصادية واالجتماعية املتسارعة 
لسوق العمل في الكويت بإيجاد تشريع جديد 

يتماشى مع تلك التطورات.
وأضافت أنه ومن هذا املنطلق صدر القانون 
رقم )6( لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع 
األهلي الذي جاء مبثابة قفزة نوعية في مجال 
تنظيم العالقة بني العمال وأصحاب العمل في 
ظل اإللتزام بأحكام اتفاقيات العمل العربية 

والدولية التي صادقت عليها الكويت.
وأوض��ح��ت الصبيح أن عجلة التطور 
التشريعي لم تقف عند هذا احلد حيث صدرت 
ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ع��دة ق��وان��ني معدلة 
للقانون رقم 6 لسنة 2010 بهدف منح العمال 
املزيد من االمتيازات واحلماية القانونية مبا 

يخدم حتقيق الهدف املتمثل في خلق سوق 
عمل منتجة ومستقرة تساهم ف��ي حتقيق 

التنمية.
من جانبها أعربت املدير اإلقليمي للدول 
العربية في منظمة العمل الدولية ربا جردات 
في كلمة مماثلة عن سعادتها باملشاركة في 
هذا التعاون مشيدة بدعم الوزيرة الصبيح 
الثابت واملتواصل ملهام منظمة العمل الدولية 

طوال مسيرتها املهنية.
وقالت جرادات إن البرامج الوطنية للعمل 
الالئق في أي بلد توضع بعد مشاورات مكثفة 
مع الشركاء واستنادا إلى أولوياتهم والى 
سياسات البلد واستراتيجياته مشيرة الى ان 
هذا البرنامج متوافق كليا مع »رؤية الكويت 

2035 ومع أجندة التنمية املستدامة 2030«.
وأض��اف��ت أن البرنامج ال��وط��ن��ي للعمل 

الالئق في الكويت يعتمد على الزخم احلالي 
في الكويت والذي يضع فرص العمل وحقوق 
العمال في صدارة األجندة الوطنية ويرتكز 
على ثالث اولويات للحكومة الكويتية وممثلو 

أصحاب العمل والعمال.
وأوض��ح��ت أن ه��ذه األول��وي��ات تتمثل في 
تعزيز مهارات العامالت والعاملني األجانب 
وحتسني إدارة اليد العاملة األجنبية وتعزيز 
احلوار االجتماعي والتعاون الثالثي وسيلتزم 
العمل على هذه االول��وي��ات الثالث مبعايير 
العمل الدولية ومببادئ املساواة بني اجلنسني 
وعدم التمييز واحلوار االجتماعي واالستدامة 

البيئية.
من جانبه أك��د الرباح في كلمة أخ��رى أن 
التعاوِن بني منظمة العمل الدولية وغرفة 
جت���ارة وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت ب���دأ م��ن��ذ مطلع 

الستينيات من خالل املشاركة في مؤمتر العمل 
الدولي واللجان الصناعية وحضور الندوات 

واحللقات النقاشية التي عقدتها املنظمة.
وق��ال: إن هذا التعاون شهد تطورا نوعيا 
كبيرا في فترات معينة متثل في استقبال 
متدربني عن طريق مكتب العمل الدولي من 
الغرف الشقيقة والصديقة واستضافة دورات 
وورش تدريبية متنوعة وإيفاد متدربني إلى 
املركز الدولي للتدريب التابع للمنظمة في 

)تورينو(.
وأض��اف أن لقاء اليوم لتدشني البرنامج 
الوطني للعمل ال��الئ��ق ب��دول��ة الكويت هو 
استمرار لنفس النهج وميثل حلقة جديدة 
في سلسلة التعاون االمنائي البناء بني دولة 

الكويت ومنظمة العمل الدولية.
من جانبه أكد العجمي في كلمة له ان توفير 

العمل الالئق جلميع الفئات العمالية هو هدف 
س��ام ونبيل وضعته منظمة العمل الدولية 
نصب عينها من أجل توفير العدالة االجتماعية 

للشعوب.
وأضاف أن املنظمة تعمل على حتقيقه من 
خالل البرامج الوطنية ملختلف الدول ومنها 
ه��ذا البرنامج اخل���اص بالكويت ال���ذي مت 
تدشينه اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم والذي 
يصب ف��ي مصلحة حتقيق اه���داف التنمية 

املستدامة ورؤية الكويت.
وأكد العجمي أن تفاعل وانسجام أطراف 
اإلنتاج الثالثة هو أحد الشروط األساسية 
لتعزيز دعم وتنفيذ خطط التنمية املستدامة 
وهو ما يعبر تعبيرا صادقا عن جوهر سياسة 
االحتاد العام لعمال الكويت وموقفه املبدئي 

في هذا املجال.

الوزيرة هند الصبيح وربا جردات تقطعان كيكة خالل حفل توقيع مذكرة التفاهم

تتمات

»الطيران املدني«
الشيخ جابر املبارك والدعم احلكومي 
الكبير الذي توجته وزيرة الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزيرة الدولة لشؤون اخلدمات 
ال��دك��ت��ورة جنان بوشهري  التي كانت 
ملتابعاتها اليومية واحلثيثة األثر البالغ 

في اجناز هذا املشروع في وقت قياسي .

وذك���ر أن )ال��ط��ي��ران امل��دن��ي( جنحت 
ف���ي ت��ت��وي��ج م��ن��ه��ج��ي��ة ج���دي���دة لفصل 
اجلانب التشغيلي عن اجلانب الرقابي 
والتشريعي إذ مت اس��ن��اد مهمة إدارة 
وتشغيل مبنى الركاب اجلديد )تي.4( 
إلح��دى أكبر الشركات العاملية في إدارة 
املطارات وهي مؤسسة مطار انشن الدولي 

الكورية كخطوة حكومية رائدة.
وبني أن هذا التوجه احلكومي يهدف 
لتحقيق أرب��ع��ة ع��ن��اص��ر رئيسية هي 
رف��ع ك��ف��اءة التشغيل وحتسني اخلدمة 
للمسافرين ونقل املعرفة للشباب الكويتي 
إض��اف��ة ال���ى حتقيق إي�����رادات إضافية 

للدولة. 

النواف
م��ن جانب آخ��ر أص��در وزي��ر الداخلية 
الشيخ خالد اجلراح قرارين بإحالة اللواء 
إبراهيم الطراح واللواء علي ماضي إلى 
التقاعد بناء على طلبهم ومنحهم رتبة 
فريق مع متتعهم بكامل آألمتيازات اخلاصة 

بالتقاعد.

تتمات


