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تكرمي رائد الصحافة العربية واللبنانية غسان تويني

مبادرة «تكرمي» وزعت جوائزها على املبدعني العرب
وزع�����ت م����ب����ادرة «ت���ك���رمي»
جوائزها للمبدعني العرب للسنة
اخلامسة على التوالي في احتفال
مت تنظيمه ف��ي م��دي��ن��ة م��راك��ش
املغربية وبحضور  500شخصية
عربية وأجنبية ،وقدمت احلفل
اإلعالمية ليلى الشيخلي.
وي��ت��ك��ون م��ج��ل��س التحكيم
ال��دول��ي م��ن امللكة ن��ور احلسني،
األميرة البندري بنت عبد الرحمن
الفيصل ،الشيخة باوال الصباح،
الشيخة مي اخلليفة ،عيسى أبو
عيسى ،معتز األلفي ،الشيخ صالح
التركي ،الدكتورة حنان عشراوي،
املستشار امللكي أن���دره أزوالي،
الصناعي كارلوس غصن ،أنيس
ح��ج��ار ،ن��ورا جنبالط ،د .سعاد
اجلفالي ،سامر خ��وري ،الروائي
م��ارك ليفي ،الليدي حياة م��روة
بالومبو ورجا صيداوي.
وكانت املبادرة قد قامت بتكرمي
رائد الصحافة اللبنانية والعربية
ال���راح���ل غ��س��ان ت��وي��ن��ي رئيس
حترير ج��ري��دة النهار اللبنانية
والذي كان مساهما بارزا في قرار
األمم املتحدة التاريخي رقم 425
ال���ذي مت م��ن خ�لال��ه إن��ش��اء ق��وة
األمم املتحدة املؤقتة في لبنان،
كما منحت مبادرة «تكرمي» جائزة

مستشفى «الرازي»
ينظم ورشة عمل
باستخدام أحدث
جهاز لعالج آالم
اجلهاز احلركي

رئيسة قسم الطب الطبيعي الدكتورة شذور

ن��ظ��م ق��س��م ال��ط��ب الطبيعي
والتأهيل الصحي في مستشفى
الرازي أمس ورشة عمل باستخدام
أح��دث جهاز لعالج آالم اجلهاز
احل��رك��ي بواسطة التكنولوجيا
املتطورة ملوجات (البيزو إليكتريك
الكهربائية).
وقالت رئيسة القسم الدكتورة
شذور الغنيم لـ (كونا) ان الورشة
تستضيف رئ��ي��س جمعية األل��م
العضلي التليفي باملانيا الدكتور
مولر ارينبيرج لتقدمي ع��دد من
احمل��اض��رات وورش��ة العمل التي
بدأت امس وتستمر يومني.
واك��دت ح��رص وزارة الصحة
على جلب أح��دث االجهزة لعالج
آالم اجلهاز احلركي لتساهم في
تقدمي خدمات طبية راقية للمرضى
ولتواكب آخر التطورات العلمية
في هذا املجال.
واوضحت الغنيم ان (موجات
ال��ب��ي��زو اليكتريك الكهربائية)
ه���ي م���وج���ات ذات ت�����ردد آم��ن
ل��ع�لاج احل���االت امل��زم��ن��ة ال��ت��ي ال
تستجيب لطرق العالج التقليدية
مثل مرضى اإلصابات الرياضية
ومت��زق األربطة والتهاب االوت��ار
وألم بطانة القدم وكوع التنس.
واض���اف���ت ان ه���ذه امل��وج��ات
ع��ل��ى خ�ل�اف ال��ع�لاج ب��امل��وج��ات
التصادمية العادية اذ انها أدق
في توجيه املوجات كونها تركز
على النقطة التي يريدها الطبيب
وليس على الدائرة التي يوجه فيها
املوجات كلها.
وب��ي��ن��ت ان��ه��ا أع��م��ق اي��ض��ا في
النفاذ لداخل األنسجة وبهذا تؤثر
في العضالت العميقة التي هي في
طبقات أبعد عن اجللد وتساهم
ب��ذل��ك ف���ي ح���ل م��ش��ك�لات األل���م
العضلى التليفي مبينة ان هذه
األجهزة يحتاج املريض معها من
ثالث الى خمس جلسات فقط وكل
جلسة ال تتجاوز  20دقيقة.
وح��ض��ر احمل��اض��رات وورش��ة
ال��ع��م��ل ال��ع��دي��د م��ن استشاريي
واخ��ص��ائ��ي��ي ال��ط��ب الطبيعي
والتأهيل من مستشفيات الرازي
واالم����ي����ري وال���ط���ب الطبيعي
والتأهيل والفروانية واجلهراء
ومبارك الكبير.

الشيخة باوال الصباح تقدم جائزة إلحدى املبدعات

املبادرين الشباب إلى األردني كامل
األسمر لتأسيسه شبكة التطوّ ع
والتنمية وهي األول��ى في العالم
العربي ،أما جائزة اإلبداع العلمي
والتكنولوجي إلى العراقية حلاظ
ال��غ��زال��ي ملساهماتها القيمة في
مجال علم الوراثة السريرية وطب

األط��ف��ال ،وحصلت اليمنية أمل
الباشا على جائزة تكرمي الم��رأة
العام العربية والتي كرست نفسها
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان في
بالدها ،فيما ذهبت جائزة االبتكار
في مجال التعليم للمصرية عزة
كامل لعملها ال��دؤوب على تطوير

لقطة جماعية للمكرمني

م��ه��ارات وق��ي��م وم��ب��ادئ األط��ف��ال
احمل��ت��اج�ين م���ن خ�ل�ال التعليم
التجريبي ،وباستخدام الفن كأداة
راقية للتنمية االجتماعية.
وح��ظ��ي��ت امل��غ��رب��ي��ة أم��ي��ن��ة
ال��س�لاوي على ج��ائ��زة اخلدمات
اإلن��س��ان��ي��ة وامل��دن��ي��ة ملساندتها

ح���ق���وق األش����خ����اص م���ن ذوي
احل��اج��ات اخل��اص��ة ،أم��ا جائزة
القيادة البارزة لألعمال فقد منحت
لألردني سميح طوقان لتأسيسه
موقع مكتوب اإللكتروني وهو أول
بريد عربي على شبكة االنترنت
وال��ذي جنح في بيعه على شركة

القراوي« :األوقاف» حريصة على تفعيل قرارات
ديوان اخلدمة املدنية في جميع اإلدارات
ربيع �سكر

أكد مدير إدارة اإلعالم في وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية أحمد
ال��ق��راوي إن ق��رار حتديد ساعات
الدوام الرسمي في وزارة األوقاف
والشئون االسالمية مت اتخاذه
في اجتماع مجلس الوكالء املنعقد
في 2014/8/25م بناء على قرار
مجلس اخلدمة املدنية ال��ذي حدد
ساعات الدوام في وزارات الدولة
ولوائحه املنظمة للدوام الرسمي
الصادرة في 2010م.
وق���ال ال���ق���راوي ف��ي تصريح
صحفي ان وزي���ر ال��ع��دل وزي��ر
األوق����اف وال��ش��ئ��ون اإلس�لام��ي��ة
طالب مجلس الوكالء بالنظر إلى
الشكاوى والتظلمات التي يتقدم
ب��ه��ا أي م��وظ��ف ض��د ه���ذا ال��ق��رار
واالستماع إلى كل املالحظات التي
يتقدم بها املوظفني  ،باإلضافة إلى
النظر في الهيكل التنظيمي لكل
إدارة من إدارات وزارة األوق��اف
والشئون اإلسالمية لتقييم طبيعة
العمل فيها وحتديد مهام كل مسمى
وظيفي وذلك إميانا من وزير العدل
وزير األوقاف والشئون اإلسالمية
بضرورة حتقيق العدل واملساواة
بني اجلميع .وأوض���ح أن وزارة
االوق����اف وال��ش��ئ��ون االس�لام��ي��ة
حريصة على تفعيل قرارات ديوان
اخلدمة املدنية في جميع إدارات
وقطاعات ال��وزارة املختلفة التي
أشارت إلى أن ال��دوام الرسمي في
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
اع��ت��ب��ارا م��ن ال��س��اع��ة السابعة
صباحا وحتى الساعة الثانية بعد

أحمد القراوي

الظهر ويسمح للموظفني بالتوقيع
عند احلضور خالل ثالثني دقيقة
بعد بداية الوقت.
وب�ي�ن أن الهيئة التعليمية
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي اإلدارات ب���وزارة
األوق����اف وال��ش��ئ��ون اإلس�لام��ي��ة
تخضع لقوانني دي���وان اخلدمة
املدنية بشأن الدوام الرسمي للهيئة
التعليمية  ،وذل��ك وف��ق اللوائح
والنظم املعمول بها ف��ي دي��وان
اخلدمة املدنية في وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية والتي سمحت
للموظف باحلصول على نظام
التغيب اجلزئي وفقا لظروف كل
موظف شريطة موافقة الوزارة.
وأوضح أن هناك فتوى صادرة
في وقت سابق أكدت فيها االدارة
العامة لإلفتاء والبحوث الشرعية
على ضرورة التزام املوظفني بعقد

العمل م��ع امل��ؤس��س��ة أو ال��دائ��رة
التي يعملون بها وعليهم االلتزام
بالشروط التي ينص عليها عقد
العمل ال���ذي يعملون مبوجبة،
ويأثمون إذا أخلوا بشرط من هذه
الشروط لغير سبب ،ويسقط من
أج��ره��م مب��ق��دار م��ا أخ��ل��وا .وعليه
فالواجب على املوظف أن يحضر
إلى مكان عمله وينصرف منه في
الوقت احملدد لذلك في عقد العمل
واللوائح املنظمة ل��ه ،وال يجوز
له أن يتعلل إذا قصر بأي عذر ،إال
أن يكون ع��ذرا ق��اه��را ،ف��اذا تأخر
عن الوقت احمل��دد أو أنصرف من
عمله قبل الوقت احمل��دد ف��إن كان
لغير سبب قاهر أث��م ،وإال فال إثم
عليه للعذر ،وفي احلالني يسقط
من أجره مبقدار ما تأخر إال مبقدار
م��ا ج��رى ال��ع��رف وال��ق��ان��ون على
املسامحة فيه ،وهذا نص للفتوى
واض��ح وصريح ومبوجبها فإن
الوزارة ال تتأخر من العمل وبشكل
صحيح ودقيق س��واء من جانب
شرعي أو إداري تنظيمي والفتوى
وال��ق��وان�ين ه��ي التي انطلقت من
خاللها ال��وزارة في تنظيم العمل
وحتديد أوقاته.
وأكد القراوي أن وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية حريصة على
تفعيل كل ال��ق��رارات الصادرة من
مجلس اخلدمة املدنية وتطبيقها
على آلية العمل وقطاعات الوزارة
املختلفة وذل����ك ب��ه��دف حتقيق
العدالة بني جميع املوظفني وتنفيذا
ل��ل��ق��رارات ال���ص���ادرة م��ن دي���وان
اخلدمة املدنية واملنظمة للعمل.

للعام الثاني على التوالي

«إجناز الكويت» تستضيف الدورة الثامنة
لـ «مسابقة إجناز العرب للشباب رواد األعمال»
أعلنت إجن��از الكويت ،العضو
ف��ي مؤسسة إجن���از ال��ع��رب ،عن
استضافتها ل��ل��دورة الثامنة لـ
«مسابقة إجن��از العرب للشباب
رائ��دي األع��م��ال» ،التي تقام حتت
رعاية صاحب السمو أمير دولة
ال��ك��وي��ت ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د
اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح حفظه ال��ل��ه و
رعاه وبالتعاون مع وزارة الدولة
لشؤون الشباب في الكويت ،تقام
املسابقة في فندق كويت ريجينسي
في الفترة من  3-2ديسمبر .2014
ت��أت��ي مسابقة إجن���از العرب
للشباب رائ���دي األع��م��ال تكليال
للبرنامج العملي الذي يخضع له
الطلبة املشاركني على م��دار ستة
أشهر واخلاضع إلشراف برنامج
الشركة إجناز العرب املعترف به
عامليا .كما تعد املسابقة احتفاال
ب��اإلجن��ازات التي حققها الطلبة
املشاركني الفائزين في برنامج
الشركة عن بالدهم بعد عرض ما
اكتسبوه م��ن م��ه��ارات التخطيط
وأب��ح��اث ال��س��وق ،وال��ت��س��وي��ق،
واملبيعات ،ودراسات اجلدوى.
وخ�لال يومي املسابقة ،يقوم
الطلبة بعرض مشاريعهم على
نخبة من احلكام وأم��ام احلضور
امل��ش��ارك في الفعالية ،بناء على
تقارير ح��ول تلك امل��ش��اري��ع يتم

رنا النيباري

ت��ق��دمي��ه��ا ق��ب��ل م��وع��د امل��س��اب��ق��ة
بشهر .كما يقوم الطلبة بعرض
مشاريعهم بشكل عملي ملموس
من خالل معرض يقام على هامش
املسابقة ،يخصص لكل مشارك
جناح فيه.
ويعقب تلك العروض التقدميية
ال��ت��ي ي��ق��وم بها الطلبة ،أسئلة
احلكام التي يتم من خاللها تقييم
أفكار الطلبة وأدائهم ومهاراتهم
بناء على تقارير تلك املشاريع
وعلى براعة العروض التقدميية.
وتختتم املسابقة بتكرمي الفائزين

في حضور ممثلي مختلف قطاعات
األع��م��ال ،واحل��ك��وم��ة ،ووس��ائ��ل
اإلعالم في الكويت.
وتعليقا على استضافة املسابقة
ت��ق��ول رن���ا ال��ن��ي��ب��اري ،الرئيس
التنفيذي ملؤسسة إجناز الكويت:
«يشرفنا أن نستضيف ال���دورة
الثامنة لـ «مسابقة إجناز العرب
للشباب رائ���دي األع��م��ال» للعام
الثاني على التوالي ،خاصة وأن
مسابقة ه��ذا ال��ع��ام ت��ت��زام��ن مع
الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة
إجناز العرب وتخريج ما يزيد عن
 1،907،567طالب وطالبة تدربوا
على يد  22،000متطوع شاركوا
في مختلف برامج مؤسسة إجناز»
وأض���اف���ت ال��ن��ي��ب��اري« :ت��رت��ف��ع
معدالت البطالة يوما بعد يوم،
لتصل حاليا إل��ى أعلى معدالتها
في التاريخ .ويعد بتطبيق خطط
وب��رام��ج مؤسسة إجن��از العرب
وتشجيع الطلبة رواد األع��م��ال
ودع��م أف��ك��اره��م وتوفير النصح
واإلرش���اد لهم ،مبثابة ال��رد على
ج��رس اإلن��ذار ال��ذي يهدد باملزيد
من البطالة ونتطلع لرؤية شبابنا
يسهمون بشكل محوري في ارتفاع
م��ع��دالت التوظيف وتطبيق ما
تعلموه خالل مشاركتهم في برامج
إجناز العرب على مدى األعوام»

 Yahooفي صفقة هي األكبر في
ت��اري��خ املنطقة ،ومنحت جائزة
«تكرمي» الجن��ازات العمر للسفير
جيلبير شاغوري صاحب البصمة
اخل���اص���ة ف���ي م��ج��ال��ي األع��م��ال
واخلدمات اإلنسانية.
ومنحت جائزة اإلبداع الثقافي

إل��ى معهد ادوارد سعيد الوطني
للموسيقى وال��ذي بفضله توهّ ج
ح��ل��م آالف األط���ف���ال وال��ش��ب��اب
الفلسطينيني بتعلّم العزف على
آل���ة م��وس��ي��ق��ي��ة وال��غ��ن��اء ضمن
ج���وق���ات م��خ��ي��م��ات ال�لاج��ئ�ين،
وذه��ب��ت ج��ائ��زة التنمية البيئية

املستدامة ملعهد البحوث التطبيقية
في القدس وذلك لتعزيزه ثقة كل
الفلسطينيني بالعيش في دولة
فلسطينية مستقلة لديها السيادة
الكاملة ،فيما حصلت جمعية إغاثة
فلسطني ومقرها الواليات املتحدة
األمريكية على جائزة املساهمة
الدولية االستثنائية في املجتمع
العربي لقيادمها ل��دوره��ا الرائد
في تقدمي الرعاية العلمية ألطفال
فلسطني وسوريا ولبنان واألردن
والعراق.
وحت���دث ف��ي اح��ت��ف��ال ت��وزي��ع
اجلوائز مؤسس «تكرمي» اإلعالمي
ري��ك��اردو ك��رم ال���ذي ق���ال :عاملنا
يشهد اضطرابات كثيرة خاصة
في منطقة الشرق األوس��ط التي
يعصف بها العنف وسفك الدماء
وص����ور ال�لاج��ئ�ين وال��ن��ازح�ين،
فتذكرنا ك��م ه��و بعيد امل��ن��ال ذلك
ال��س�لام ال���ذي ن��ت��وق إل��ي��ه ،عالم
من اخليبات واإلح��ب��اط واألفكار
واألف��ع��ال املتطرفة .وأض��اف :لن
نستسلم وسنعمل جاهدين من
خالل قصص النجاح هذه ان نبعث
برسالة مفادها أن العالم العربي
ه��و خ��زان م��ن اإلب���داع ،والتفكير
االي��ج��اب��ي ،وإط��ل�اق امل��ش��اري��ع،
وقدسية الشباب.

«مكافحة املخدرات» تضبط  650ألف
حبة من املؤثرات العقلية من نوع كبتاغون
اعلنت االدارة العامة ملكافحة
املخدرات ضبط نحو  650ألف
حبة من امل��ؤث��رات العقلية من
نوع كبتاغون و 21كيلوغراما
من مادة احلشيش املخدرة حاول
شخصان تهريبها الى الكويت
من احدى الدول املجاورة.
وقالت ادارة االع�لام االمني
ف��ي وزارة الداخلية ف��ي بيان
صحافي أمس ان هناك معلومات
وردت ل�لادارة العامة ملكافحة
امل��خ��درات كشفت ع��ن محاولة
لتهريب كمية كبيرة من املؤثرات
العقلية من قبل شخص سوري
اجلنسية وام���راة م��ن املقيمني
بصورة غير قانونية يقومان
ب���االجت���ار ب���امل���واد امل���خ���درة
واملؤثرات العقلية وجلبها من
احدى الدول املجاورة.
واضاف البيان ان هذه اجلهود
تأتي بناء على توجيهات نائب
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر
الداخلية الشيخ محمد خالد

احل��م��د ال��ص��ب��اح وال��ت��ي يتابع
تنفيذها وكيل وزارة الداخلية
الفريق سليمان الفهد بضرورة
تكثيف اجلهود ملكافحة عمليات
ت���روي���ج امل����خ����درات ح��م��اي��ة
للمجتمع من هذه اآلفة.
م��ن جانبه أك��د امل��دي��ر العام
لالدارة العامة ملكافحة املخدرات
ب��االن��اب��ة ال��ل��واء ص��ال��ح غنام
ال��ع��ن��زي ح���رص االدارة على
التصدي لهذه االفة العاملية التي
بدأت تؤرق الشعوب في الفترة
االخ��ي��رة داع��ي��ا املجتمع ال��ى
االلتزام بتعاليم الدين االسالمي
وال��ق��ي��م االجتماعية وال��ت��زود
بالثقافة والقراءة واالستطالع
ع��ن ك��ل م��ا ي��ط��رح ف��ي الساحة
وخصوصا امل��ؤث��رات العقلية
بأنواعها.
وش��دد ال��ل��واء العنزي على
ض����رورة ت��واص��ل م��ؤس��س��ات
املجتمع وتكاتفها ودعم برامج
التوعية حتى تتمكن من احلد من

املتهمان مع املضبوطات

آفة املخدرات مع ض��رورة خلق
جيل جديد واع يحتمي بالصحة

النفسية السليمة حتى اليستغل
من جتار ومروجي املخدرات.

تتمات
«الداخلية والدفاع»
اعتراضها على هذا االستثناء انطالقا من
ضرورة حتديد املهن بشكل واضح بالقانون.
من جهة أخ��رى ،يعقد مجلس األم��ة اليوم
جلسته العادية متضمنة في جدول أعمالها
االس��ت��ج��واب امل��وج��ه م��ن ال��ن��ائ��ب الدكتور
عبدالله الطريجي ال��ى نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور
عبداحملسن املدعج في أربعة محاور.
وك��ان النائب الطريجي تقدم رسميا في
 23نوفمبر املاضي الى رئيس مجلس األمة
م���رزوق ال��غ��امن بطلب الس��ت��ج��واب ال��وزي��ر
املدعج استنادا الى املادة ( )100من الدستور
التي تنص على ان “لكل عضو من اعضاء
مجلس االم��ة ان يوجه ال��ى رئيس مجلس
الوزراء والى الوزراء استجوابات عن االمور
الداخلة في اختصاصاتهم”.
وت���ن���ص امل�����ادة ( )135م���ن ال�لائ��ح��ة
الداخلية ملجلس األمة على ان “يبلغ الرئيس
االستجواب إل��ى رئيس مجلس ال���وزراء أو
الوزير املختص فور تقدميه ويدرج في جدول
أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة
فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه االستجواب
بهذا اخلصوص”.
ويتضمن احملور األول من االستجواب ما
أسماه النائب املستجوب “التفريط في حماية
املال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة”
والثاني ح��ول “الفساد اإلداري واإلخ�لال
اجلسيم في إدارة الوزارة”.
اما احملور الثالث فيتناول “انهيار التعامل
في سوق الكويت ل�لأوراق املالية ومخالفات
هيئة أس��واق املال” في حني تضمن احملور
الرابع واألخير ما أسماه املستجوب “سوء
اإلدارة والتستر على صور الفساد واجلرائم
األخالقية” .ويتضمن ج���دول األع��م��ال في
بند كشف األوراق والرسائل ال��واردة رسالة
من جلنة ش��ؤون امل��رأة واألس��رة تطلب فيها
إحالة االقتراح بقانون بإنشاء صندوق املرأة
االسكاني ال��ى اللجنة االسكانية البرملانية
لالختصاص طبقا للمادة ( )58من الالئحة
الداخلية للمجلس.
كما تضمن رسالة مقدمة من بعض األعضاء
بطلب تكليف جلنة شؤون التعليم والثقافة
واالرش��اد البرملانية دراس��ة موضوع الوزن
النسبي اخل��اص باملرحلة الثانوية على ان
تقدم تقريرها خالل شهر.
ومن املقرر ان يبت املجلس في بند تقارير
اللجان باملداولة الثانية على مشروع القانون

بتعديل املادتني ( )2و( )4من القانون رقم
( )36لسنة  1982في ش��أن رج��ال االطفاء
وال���ذي سبق ان أق��ره املجلس ف��ي مداولته
االولى في  19نوفمبر املاضي.
نقال عن رئيس اللجنة التشريعية مبارك
احل��ري��ص إل���ى ذل���ك ،أع��ل��ن ع��ض��و اللجنة
التشريعية البرملانية صالح عاشور أن اللجنة
وافقت أمس على اقتراحي بشمول العسكريني
ال���ب���دون ال���ذي���ن ش���ارك���وا ب��ح��رب حت��ري��ر
الكويت بقانون التامنيات االجتماعيةأسوة
بالعسكريني البدون والعرب الذين شاركوا
في حربي  67و  73مؤكدا أن القانون يشمل
من انتهت خدمتهم .
وقال عاشور إن االقتراح أصبح في عهدة
جلنة الداخلية وال��دف��اع البرملانية كونها
اللجنة املختصة مطالبا إياها باستعجال
مناقشة االقتراح واع��داد التقرير ورفعه إلى
مجلس األمة القراره .
وذك���ر ع��اش��ور أن��ه استفسر م��ن رئيس
اللجنة التشريعية م��ب��ارك احل��ري��ص عن
م��ا كلفت ب��ه بخصوص االت��ف��اق��ي��ة األمنية
اخلليجية خصوصا أنني كنت رئيسا للجنة
اخلارجية البرملانية في دور االنعقاد املاضي
ورفعت تقريرا إل��ى املجلس بعدم املوافقة
ملخالفة االت��ف��اق��ي��ة لبعض م���واد الدستور
وبدوره أحالها املجلس إلى اللجنة التشريعية
لدراسة دستوريتها وابلغني احلريص أنها
لم تطرح للمناقشة وحتتاج إل��ى املزيد من
الوقت ومن وجهة نظري أنه ال توجه لعرض
االتفاقية راهنا .

قرار «الداخلية»
ان ق��رارات التعديل ال تسري بأثر رجعي
على جميع رخص القيادة السابقة ،وفي جميع
األح��وال يرتبط سريان رخصة السوق مبدة
االقامة ،و ان اخلادم السائق القادم من اخلارج
يستثنى طاملا ظلت اقامته على كفيله بنفس
املهنة ،كذلك اخل��ادم السائق في حال رغبته
للعمل لدى كفيل آخر وبنفس مهنته حتدد مدة
الرخصة طبقاً ملدة اقامته على الكفيل اآلخر
وفي حال تغيير مهنة اخلادم الى سائق البد
اوال من تعديل املهنة في االق��ام��ة وال مينح
رخصة اال بعد العمل ( )5سنوات لدى كفيله
األصلي ،وعند رغبة اخل��ادم السائق لتغيير
مهنته ألخ��رى وكذلك عند السفر والعودة
مبهنة اخرى تسحب رخصته.
واضاف العميد احلشاش ان التعديل وضع
في احلسبان مصلحة املواطنني واحل��رص

على ع��دم تعرضهم للمساءلة القانونية
خاصة وان بعض اخلدم اخلصوصيني يظل
يعمل لدى الكفيل مبهنة سائق وفور حصوله
على رخصة السواقه اما يهرب او يعمل لدى
الغير بنفس ال��رخ��ص ومبهنة أخ��رى وهو
االم��ر املخالف للقانون ،كذلك وج��ود بعض
اخلدم ممن ال يحملون رخصة سوق ويعملون
سائقني وهم بذلك مخالفون للقانون ،وان قرار
التعديل جاء في اطار سد الثغرات واملثالب
ومنع اساليب التحايل التي يلجأ اليها بعض
اخلدم  .واعرب العميد عادل احلشاش عن أمله
في ان يتعاون جميع املواطنني واملقيمني مع
االدارة العامة للمرور وااللتزام بالتعديالت
التي جرت مؤخرا ً على بعض احكام قانون
امل��رور املتعلقة باشتراطات احلصول على
رخصة السوق ،حيث تتولى االجهزة املعنية
في كافة ادارات املرور باحملافظات في تطبيق
االشتراطات وفقاً للقانون واالج��راءات التي
مت تعديلها مب��ا يحقق التخفيف م��ن حدة
االزمات واالزدحامات املرورية ،ويقضي على
املخالفات واساليب التحايل ،حيث ال يجوز
مطلقاً ح��ي��ازة رخصة ال��س��وق مل��ن ليس له
احلق في احلصول عليها مهما كانت االسباب
واملبررات.

«األغذية العاملي»
ال��وس��ائ��ل امل��ال��ي��ة .واع��ل��ن��ت ال��وك��ال��ة
املتخصصة التابعة ل�لامم املتحدة ومقرها
روما ،انها “اضطرت” الى تعليق هذا البرنامج
حلساب “الالجئني ال��س��وري�ين ال��ف��ق��راء في
االردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر” الذين
كان ميكنهم بواسطة هذه القسائم شراء املواد
الغذائية من متاجر محلية حيث يلجأون.
واض��اف البرنامج في بيان ان “عواقب
وقف املساعدة كارثية بالنسبة الى الالجئني
الذين بات عليهم ان يناضلوا من اجل البقاء
ملواجهة شتاء قاس”.

«الدولة اإلسالمية»
على معبر الوليد احل���دودي بني العراق
وسورية ،ويبعد حوالى  400كلم عن بغداد،
بعدما متكن مسلحون من السيطرة عليه لعدة
ساعات.
ويسيطر مسلحون متطرفون من تنظيم
ال��دول��ة االسالمية على مناطق واس��ع��ة في
محافظة االنبار ،ذات الغالبية السنية حيث
تقع ناحية الوليد ،غرب العراق.

