
3 alwasat.com.kwمحليات

التقى وكيل ش��ؤون األس���رة احلاكمة في 
الديوان األميري الشيخ صباح ناصر صباح 
األحمد ، في ديوانه بقصر السيف أمس األول 
وف��د امل��ب��ادرة الوطنية ملساندة جهود وزارة 
الداخلية ووزارات ال��دول��ة »ن��ق��در تعبكم«، 
برئاسة خبير العالقات الدبلوماسية القنصلية، 
مقرر جلنة ال��ش��ك��اوى باجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان املستشار عبدالعزيز الظفيري.

وخالل اللقاء الذي سادته أجواء ودية، ثمن 
الشيخ صباح ناصر الصباح زي��ارة املبادرة 
وجهودها املضنية، والتي ساهمت في دعم 
ابناء الكويت املخلصني من قياديني وعاملني 
في مختلف قطاعات ال��دول��ة، مشيدا بجهود 
املبادرة في مساندة رجال األمن وتكرمي نخبة 
من قيادات الدولة بهدف دعم وتشجيع املبدعني 

في مختلف املجاالت.
وقال الشيخ صباح ناصر الصباح: تشرفت 
وس��ع��دت بلقاء وف��د م��ب��ادرة “نقدر تعبكم” 
وأت��ق��دم بكافة الشكر وال��ت��ق��دي��ر للمبادرة 
املتميزة على زيارتها ودعمها لنا، وه��و أمر 
غير مستغرب من أخي املستشار عبدالعزيز 
الظفيري، وك��ان له األث��ر الكبير في نفوسنا، 
ويعكس لنا ص��ورة وطنية جميلة عن عالقة 

أهل الكويت مع بعضهم البعض وتواصلهم 
ودعمهم إلخوانهم.

وأض���اف: لقد لفت نظري شعار امل��ب��ادرة 
“نقدر تعبكم”، حيث يحمل الشعار معان 
كبيرة جدا ويعبر عن الشكر والتقدير، وأود في 
هذا الصدد أن أشيد بجهود املبادرة الصادقة، 
التي لعبت دورا هاما ومحوريا في إيصال 
رسائل إيجابية جلميع قطاعات الدولة ومن 
يعمل فيها، وجتسيدها ملبدأ تقدمي واجب الشكر 
والتقدير للمتميزين، وتوجيه النقد البناء 
للبعض اآلخ��ر حتى يحذوا حذو زمالئهم في 

القطاعات اآلخرى.
وتوجه الصباح بالشكر للمبادرة، قائال: 

نحن أيضا نقدر تعبكم يا شبابنا وفخرنا.
م��ن جانبه أك��د رئيس امل��ب��ادرة املستشار 
عبدالعزيز الظفيري اس��ت��م��رار امل��ب��ادرة في 
حتقيق رؤيتها االستراتيجية والتي تتسق مع 
الرؤية األميرية السامية كويت جديدة 2035، 
الفتا الى مضي املبادرة في حتقيق االهداف التي 
تسعى اليها خلدمة الوطن واملواطنني، والتي 
يأتي في مقدمتها دعم رجال األم��ن، وتشجيع 
وتكرمي كل قيادي وموظف متميز في مختلف 

مفاصل الدولة.

وأشار الظفيري إلى أن الشيخ صباح ناصر 
صباح األح��م��د شخصية وطنية م��ن الطراز 
الفريد واستحق التكرمي عن جدارة، فهو يعمل 
بصمت بعيدا عن األضواء اإلعالمية، باإلضافة 
الى جهوده الكبيرة في دعم الشباب الكويتي 
وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف املجاالت، 
ال سيما االعمال اإلنسانية والتطوعية، الفتا إلى 
أن الدعم املعنوي واإلش���ادة ب��االجن��ازات ما 
هي إال دفعة معنوية حلث القيادي أو املوظف 
البسيط على العمل واالجتهاد بهدف رفعة 

ونهضة بلدنا احلبيبة الكويت.
وف��ي ختام اللقاء ق��ام املستشار الظفيري 
وأعضاء املبادرة بتكرمي الشيخ صباح ناصر 
ال��ص��ب��اح، وق��دم��وا ل��ه ش��ه��ادة تقدير ودرع��ا 
تذكارية على جهوده الوطنية املخلصة ودعمه 

املتواصل والال محدود للشباب الكويتي.
وشهد اللقاء حضور رئيس اللجنة اإلعالمية 
باملبادرة فالح راشد، رئيسة اللجنة النسائية 
ورئيس قسم فحص األنسجة ب��اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية د. نادية الكندري، األمني العام 
منصور القطان، أمني سر املبادرة نواف البدر، 
ورئيس جلنة العالقات العامة جمال الدين 

محمد.

مشيدا بجهود املبادرة في مساندة رجال األمن 

صباح الناصر: »نقدر تعبكم« جنحت في رسالتها الوطنية

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد يتسلم درعاً من الظفيري
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»نزاهة« توقع مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات املصرفية

وقعت الهيئة العامة ملكافحة الفساد الكويتية 
)نزاهة( أمس الثالثاء مذكرة تفاهم مع معهد 
ال��دراس��ات املصرفية بهدف تدعيم وتوثيق 
التعاون املشترك بينهما مبا يخدم املصلحة 

العامة.
وقال األمني العام للهيئة باإلنابة عبدالعزيز 
املنصور في بيان صحفي إن توقيع هذه املذكرة 

ينطلق من إميان )نزاهة( بأهمية التعاون مع 
اجلهات املهنية املختصة عن طريق التدريب 
لدعم اخلبرات العلمية وتنمية الكوادر الوطنية 

لالرتقاء بأداء العمل.
وأوضح املنصور ان مذكرة التفاهم تضمنت 
مجاالت تعاون عدة منها تبادل االستشارات 
املهنية املتعلقة بالتدريب والتأهيل املهني 

والتوظيف للكوادر الوطنية والتعاون في مجال 
البرامج التدريبية والتأهيلية املتخصصة في 
هذا املجال. وأشاد املنصور بدعم وترحيب املدير 
العام ملعهد الدراسات املصرفية الدكتور يعقوب 
الرفاعي لتوقيع ه��ذه امل��ذك��رة واحل��رص على 

التعاون مع مؤسسات الدولة.
وأش���ار ال��ى أن ه��ذه امل��ذك��رة تأتي ف��ي إط��ار 

سلسلة مذكرات التفاهم التي تعتزم )نزاهة( 
توقيعها م��ع مؤسسات ال��دول��ة خ��الل الفترة 

املقبلة.
وأع���رب ع��ن أم��ل��ه أن حتقق ه��ذه امل��ذك��رات 
األه��داف التي تسعى إليها )نزاهة( من خالل 
التعاون م��ع اجل��ه��ات احلكومية ومؤسسات 

املجتمع املدني في مختلف املجاالت. 

لقطة جماعية للمشاركني جانب من توقيع مذكرة التفاهم

فريق الغوص ينتشل قاربًا غارقًا في نادي الفحيحيل البحري
  متكن ف��ري��ق ال��غ��وص الكويتي 
التابع للمبرة التطوعية البيئية 
م��ن انتشال ق���ارب غ���ارق ف��ي ن��ادي 
الفحيحيل البحري يزن خمسة أطنان 
وب��ط��ول 32 ق��دم��ا وذل���ك بالتعاون 
مع مسؤولي النادي التابع لشركة 

املشروعات السياحية.  
 وقال مسؤول العمليات البحرية 
للفريق وليد الشطي ل )كونا( أمس 
ال��ث��الث��اء إن الفريق ب���ادر مباشرة 
إلى انتشال القارب بعد تلقيه خبر 
غرقه حيث كان يسبب إعاقة للحركة 
إضافة إلى تلوث مياه النادي نتيجة 
تسرب الوقود منه.   وأضاف الشطي 
أن الفريق استخدم احلقائب الهوائية 
لتعومي ال��ق��ارب ومضخات سحب 
املياه للتمكن من إفراغ املياه منه من 
أجل سحبه الى املنزلق ورفعه خارج 

البحر. 
  وأك��د ض��رورة اإلس���راع في رفع 
السفن الغارقة في بحر الكويت نظرا 
ل��ض��رره��ا على الكائنات البحرية 

وإعاقتها املالحة البحرية.

وأش������ار إل����ى أن ال���ف���ري���ق ق��ام 
بعمليات بيئية عدة لرفع املخلفات 
منها رفع سبعة اطنان من املخلفات 
البالستيكية واحلديدية واالخشاب 

من ساحل الدوحه والتي كانت تشكل 
خطورة على املالحة وتلوث البيئة 

البحرية.  
 وذكر أن الفريق استكمل مشروع 

رف��ع شباك الصيد املهملة ف��ي بحر 
الكويت ومت رف��ع ستة شباك تزن 
ط��ن��ني م���ن ج��ن��وب ج���ون ال��ك��وي��ت 
بالتعاون مع دوريات الهيئة العامة 

للزراعة والثروة السمكية ومت أيضا 
انقاذ الكائنات البحرية واالسماك 

العالقة فيها.
وأض����اف أن ج���ون ال��ك��وي��ت من 
املواقع املهمة لنمو احلياة الفطرية 
وامل��الح��ة البحرية م��ا جعل فريق 
ال��غ��وص يخصص ارب��ع��ة ق���وارب 
لعمليات انقاذ اجلون ورفع املخلفات 
من شباك صيد ومخلفات بالستيكية 
وحبال واطارات ليكون نظيفا اضافة 
الى عمله على تكثيف العمل االعالمي 
والتوعوي ملرتادي اجل��ون للحفاظ 
على احلياة الفطرية وجتنب رمي 

املخلفات فيه.  
 وأعرب عن أمله بالتزام الصيادين 
ب��ال��ق��وان��ني وال��ت��ش��ري��ع��ات املنظمة 
للصيد خصوصا في اجل��ون حتى ال 
تتأثر البيئة البحرية بشكل سلبي 
مثمنا اخلطوة البيئية ال��رائ��دة في 
إط���الق م��ل��ي��ون ي��رق��ة م��ن ال��رب��ي��ان 
الشحامي في بحر الكويت بتعاون 
اجلهات احلكومية املعنية بهدف إثراء 

املخزون السمكي.

فريق الغوص خالل انتشال القارب الغارق

خالل إحصائية إلدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 

 242 العجمي: بلدية »حولي« أصدرت 
معاملة هندسية في أغسطس املاضي

كشفت إدارة العالقات 
العامة ببلدية الكويت 
ع���ن حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د 
م��ن اإلجن�����ازات إلدارة 
ال��ت��دق��ي��ق وامل��ت��اب��ع��ة 
الهندسية بفرع بلدية 
محافظة ح��ول��ي خالل 
اغ���س���ط���س امل����اض����ي ، 
مشيرة ال��ى إن��ه ق��د مت 

اصدار 242 معاملة .
وف����ي ه����ذا ال��س��ي��اق 
أوض�����ح م���دي���ر إدارة 
ال��ت��دق��ي��ق و امل��ت��اب��ع��ة 
ال��ه��ن��دس��ي��ة م.م���ب���ارك 
ال��ع��ج��م��ي ب���أن اإلدارة 
قامت بإصدار 50 شهادة 

اوص��اف الكترونية ، 58 معاملة انهاء 
اش��راف الكتروني ، 83 معاملة للمحالت 

،  10 معاملة إيصال تيار 
كهربائي ، 22 معامالت  
اي��ص��ال ت��ي��ار كهربائي 
الكتروني  ، 15 معاملة 
انهاء اش��راف ، معاملتني 
ش��ه��ادة مل��ن يهمه االم��ر و 
معاملتني معامالت تقوية 

تيار كهربائي .
ودع��ت إدارة العالقات 
العامة اجلمهور في حال 
وج��ود أي شكوى تتعلق 
ب��ال��ب��ل��دي��ة ب��ع��دم ال��ت��ردد 
ب���االت���ص���ال ع��ل��ى اخل��ط 
الساخن 139 او التواصل 
عبر حساب البلدية مبواقع 
ال��ت��واص��ل االجتماعي @ 
وسيتم اتخاذ اإلجراءات حيالها على الفور 

kuwmun.

م.مبارك العجمي

على الطرق اخلارجية وفي أوقات الذروة

جمعية املهندسني  تدعو إلى 
تخصيص مسار للشاحنات

دع��ا أم��ني س��ر جمعية 
امل��ه��ن��دس��ني ال��ك��وي��ت��ي��ة 
امل��ه��ن��دس ف��ه��د اردي��ن��ي 
العتيبي ال��ى تخصيص 
مسارات لسير الشاحنات 
ع��ل��ى ال���ط���رق وخ��اص��ة 
الطرق اخلارجية ، الفتا 
ال���ى أن  ك��ث��ر احل����وادث 
واحل��رك��ة امل��روري��ة غير 
املنتظمة واالزدح��ام��ات 
التي نشهدها في الكثير 
من املواقع تبني  احلاجة 
امل���اس���ة ل��ت��ح��دي��د ه��ذه 

املسارات. 
وأوضح العتيبي ، إننا 
ن��أم��ل أن ي��ك��ون تصميم 
الطرق اجلديدة في البالد 

متضمنا حارات خاصة بالشاحنات ، على أن 
نحدد في الطرق القائمة مسارات للشاحنات 
، ميكن أن تكون في أوق��ات ال��ذروة على أقل 
تقدير ، مشيرا الى الشاحنات تسير مبواعيد 
محددة وميكن أن تكون هذه املسارات محددة 

مبواعيد مرورها أيضا . 
ودعا العتيبي الى تشديد 
ال��رق��اب��ة وامل��خ��ال��ف��ات على 
ال��ش��اح��ن��ات ال��ت��ي تخالف 
م��واع��ي��د حت��دي��د امل��س��ارات 
، و أن ه��ذه االج���راء سيحد 
م��ن االزدح���ام���ات وسيقلل 
م��ن احل�����وادث واخل��س��ائ��ر 
املالية والبشرية،  الفتا الى 
أن الكثير من الدول املتقدمة 
تتبع هذا االجراء وهو عملية 
اداري�����ة ل��ل��ط��رق احل��ال��ي��ة 
ميكن امتامها دون أية كلفة 
اضافية وأن نشدد على أن 
تتضمن الطرق التي هي قيد 
التصميم ح����ارات خاصة 

للشاحنات. 
وأش���اد العتيبي بجهود الهيئات التي 
تتعامل مع الطرق سواء في وزارتي االشغال  
العامة أو الداخلية وهيئة الطرق ، مثمنا 
عاليا جهود هذه اجلهات في العمل على تقليل 

االزدحامات.

فهد أرديني العتيبي

ديوان احملاسبة يستضيف امللتقى العلمي »الدروس املستفادة 
من تطبيق معايير األنتوساي في األعمال الرقابية«

يستضيف دي���وان احملاسبة 
بالتنسيق مع املنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحمل���اس���ب���ة “األرابوساي” 
امللتقى العلمي بعنوان” الدروس 
امل��س��ت��ف��ادة م��ن تطبيق معايير 
األنتوساي في األعمال الرقابية”، 
وذل��ك خ��الل الفترة م��ن 7 – 11 

أكتوبر 2018.
 وق���ال م��دق��ق رئ��ي��س��ي إدارة 
الرقابة على الشؤون االقتصادية 
والتنظيمية وأحد أعضاء الهيئة 
التدريبية عبدالعزيز الرشيدي 
سيتناول  العلمي  امللتقى  إن 
املتطلبات والشروط األساسية 
الواجب توافرها بأجهزة الرقابة 
العليا، ومتطلبات تطبيق معايير 
االن��ت��وس��اي، وال��ت��ح��دي��ات التي 
ت��واج��ه أج��ه��زة ال���دول املشاركة 
في تطبيقها في مرحلة لتخطيط، 

والتنفيذ، والتقرير واملتابعة 
واحل���ل���ول امل��ق��ت��رح��ة بشأنها، 
باإلضافة ال��ى تطبيقات عملية 
ومناقشة حول مستوى تطبيقها 

بتلك األجهزة.
 وأضاف أن امللتقى سيتضمن 
ع��رض مجموعة جت��ارب بعض 
األجهزة املشاركة حول مواضيع 
رق��اب��ة االل��ت��زام ورق��اب��ة األداء 
والرقابة املالية، كما ستعرض 
 ،RSM جتربة مكتب التدقيق
 ،Ernst & Young ومكتب التدقيق
حيث سيشارك في امللتقى عدد من 
ال��دول العربية وه��ي )ال��ع��راق، 
امل��غ��رب، مصر، ليبيا، اجلزائر، 
موريتانيا، لبنان، السعودية، 
البحرين، عمان، قطر، فلسطني، 

األردن، تونس، السودان(
 ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان املنظمة 
العربية لألجهزة العليا للرقابة 

املالية واحملاسبة ) األرابوساي 
( تهدف الى تشجيع تبادل اآلراء 
واألف���ك���ار وال��ت��ج��ارب وك��ذل��ك 

تبادل ال��دراس��ات واألب��ح��اث بني 
أعضاء األجهزة العليا في مجال 
الرقابة املالية العامة وتشجيع 
ه���ذه ال��رق��اب��ة ال��ع��ام��ة مبنظور 
علمي وعملي، وتشجيع الوعي 
حول مفهوم الرقابة واملراجعة 
احملاسبية ف��ي ال���دول العربية 
من أجل أن تقوم األجهزة العليا 
للرقابة املالية واحملاسبة بدورها 
من خالل اجناز وتطبيق وتقوية 
مسائل ال��رق��اب��ة املالية العامة 
واملراجعة، باإلضافة الى تشجيع 
وت��ق��وي��ة ال��ت��ع��اون ب��ني أعضاء 
األج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة خ��اص��ة بني 
أعضاء األرابوساي واملؤسسات 
التابعة لها وكذلك مع األجهزة 
الفنية التابعة ملؤسسات اجلامعة 
العربية املتخصصة واملؤسسات 
الدولية، وذلك من أجل التعاون 

في مجال الرقابة املالية العامة.

عبدالعزيز الرشيدي

مبشاركة مائة من أبرز الصحفيني واإلعالميني 

أعمال ملتقى قادة اإلعالم العربي تنطلق اليوم
تنطلق اليوم األرب��ع��اء أعمال 
م��ل��ت��ق��ى ق����ادة اإلع�����الم ال��ع��رب��ي 
ف���ي ن��س��خ��ت��ه اخل��ام��س��ة وال��ت��ي 
ي��س��ت��ض��ي��ف��ه��ا ن�����ادي ال��ش��ارق��ة 
للصحافة التابع للمكتب اإلعالمي 

حلكومة الشارقة.
وي���ش���ارك ف���ي امل��ل��ت��ق��ى ال���ذي 
يندرج ضمن مبادرات هيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي بدولة الكويت 
ن��ح��و 100 شخصية م��ن أب��رز 
الصحفيني واإلع��الم��ي��ني، وكبار 
امل��س��ؤول��ني ف��ي ق��ط��اع الصحافة 
واإلعالم، بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، ودول مجلس التعاون 

اخلليجي، والوطن العربي.
ويعقد امللتقى الذي يستمر على 
م��دار يومني ث��الث جلسات، حيث 
تنطلق اجللسة األولى حتت عنوان 
“واقع اإلعالم العربي.. واملستقبل 
املأمول”، وت��ن��اق��ش م��س��ارات 
التنمية في املؤسسات اإلعالمية 

وق���درات اإلعالميني، إضافة إلى 
دور املؤسسات في تطوير صناعة 
اإلع��الم، واملسؤولية االجتماعية 

للمؤسسات اإلعالمية.
كما تأتي اجللسة الثانية حتت 
ع��ن��وان “التطورات احلديثة في 
اإلع����الم.. واملتغيرات املهنية”، 
بهدف مناقشة دور اإلعالم العربي 
وحت��دي��ات امل��رح��ل��ة، م��ع تسليط 
الضوء على التغيرات التي طرأت 
على األدوات اإلع��الم��ي��ة ف��ي ظل 

ثورة التكنولوجيا.
ويشارك ق��ادة اإلع��الم العربي 
في جلسة للعصف الذهني حول 
تأثير اإلع���الم وأه��داف��ه، وكيفية 

حتقيقه للمزيد من التطور.
وأكدت أسماء اجلويعد، مديرة 
نادي الشارقة للصحافة، حرص 
ال��ن��ادي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��واص��ل 
البناء بني املتخصصني في قطاع 
ال��ص��ح��اف��ة واإلع�����الم، وت��ش��ارك 

الرؤى واألفكار التي تخدم أهداف 
ال��ت��ط��وي��ر وت��س��اه��م ف���ي ت��أدي��ة 
الرسالة اإلعالمية للمهام املنوطة 

بها بأفضل صورة ممكنة.

ول��ف��ت��ت اجل���وي���ع���د، إل����ى أن 
النسخة احلالية من ملتقى قادة 
اإلع��الم العربي ستتطرق لنقاط 
رئيسية وحيوية على الساحة 
اإلعالمية، وتطرح احللول التي من 
شأنها تخطي التحديات، ومناقشة 
املستجدات التي تعزز من آليات 

العمل اإلعالمي.
وتقدمت اجلويعد بالشكر إلى 
امللتقى اإلع��الم��ي العربي بدولة 
ال��ك��وي��ت، ورواد وق���ادة اإلع��الم 
ال���ع���رب���ي ع��ل��ى ح��رص��ه��م على 
امل��ش��ارك��ة بفاعلية ف��ي النسخة 

اخلامسة من امللتقى.
ويعمل نادي الشارقة للصحافة 
حت���ت م��ظ��ل��ة امل��ك��ت��ب اإلع��الم��ي 
حلكومة الشارقة، خلدمة قطاع 
الصحافة واإلع����الم والعاملني 
فيه م��ن خ��الل تنظيم العديد من 
الفعاليات والبرامج الهادفة على 

مدار العام.

أسماء اجلويعد


