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ترأس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس االجتماع التاسع عشر واملئة ) 2018/3( للمجلس األعلى للبترول. وناقش املجلس البنود املدرجة على 
جدول أعماله.
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سمو الشيخ جابر املبارك مترئساً االجتماع

أكدت وجود مؤشرات إيجابية ملصلحة تعديل التركيبة السكانية

الصبيح: إعادة هيكلة شركة الدرة 
للعمالة املنزلية قريبًا

قالت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزيـــرة الــدولــة للشؤون 
االقتصادية هند الصبيح إن هناك 
توجها قريبا إلعــادة هيكلة شركة 

الدرة للعمالة املنزلية.
وأوضحت الوزيرة الصبيح في 
تصريح للصحافيني أمس الثالثاء 
على هــامــش رعايتها حفل إعــالن 
الفائزين في مسابقة التحدي التي 
تنظمها منظمة )مهندسون بال حدود 
- الكويت( إن الــوزارة تتعاون مع 
كــل اجلــهــات ذات الصلة بالعمالة 
املنزلية ومنها شركة الدرة ملتابعة 
مسؤولياتها في ظل استقالة رئيس 

مجلس ادارتها ومديرها.
ــرة الصيف  ــت وأوضـــحـــت أن ف
ــدت حتــركــات مــفــيــدة لوضع  ــه ش
هياكل تنظيمية وترتيبية لعدد من 
األمور أبرزها ما يرتبط باالتفاقيات 
اخلاصة بالعمالة املنزلية املقرر 
توقيعها قريبا مع بعض الدول في 
ظل وجــود تعاون وتنسيق يومي 

بهذا الشأن مع وزارة اخلارجية.
وأضــــافــــت أن تـــأخـــر تــوقــيــع 
االتفاقيات كــان مرتبطا بطلبات 
الدول ذاتها بتأجيل األمر حتى امتام 
كل ما يرتبط باالتفاقيات من طرفها 
متوقعة أن يشهد الشهران املقبالن 
مخرجات لألمور التي مت جتهيزها 
خالل فترة الصيف ال سيما ما يرتبط 
ــرارات  ــق بالهياكل التنظيمية وال

ــدرة(  املختلفة. يذكر أن شركة )ال
للعمالة املــنــزلــيــة تــأســســت وفــق 
القانون رقم 69 لسنة 2015 كشركة 
كويتية مقفلة متخصصة باستقدام 
العمالة وتتوزع ملكيتها بني احتاد 
اجلمعيات التعاونية بنحو 60 في 
املئة والهيئة العامة لالستثمار 
ــي املــئــة واملــؤســســة  بنسبة 10 ف
العامة للتأمينات االجتماعية 10 
فــي املئة والهيئة العامة لشؤون 
القصر 10 في املئة وشركة اخلطوط 

اجلوية الكويتية 10 في املئة.
وعــن نظام الربط اآللــي اجلديد 
أعــلــنــت الــصــبــيــح أن الــعــمــل جــار 
لالنتهاء من نظام الربط مع اجلهات 
ذات العالقة بإدارة العمالة املنزلية 

في وزارة الداخلية والتي من املقرر 
ــى الهيئة الــعــامــة للقوى  نقلها إل

العاملة.
ـــني عن  ـــؤول ـــس وبــيــنــت أن امل
هــذا النظام وعـــدوا بــإمتــام الربط 
إلكترونيا بدءا من أول اكتوبر املقبل 
مــشــيــرة إلـــى أن إجـــــراءات الــربــط 
ــت نظرا  ــوق حتــتــاج إلـــى بــعــض ال
ــرى  ـــة وأخ لــوجــود معامالت اداري
فنية ترتبط بالعملية مما يتطلب 

جهودا متنوعة.
ــؤون  ــش ــــدت وزيـــــرة ال ــا  أك ــم ك
ــــرة  ــل ووزي ــم ــع االجــتــمــاعــيــة وال
الــدولــة للشؤون االقتصادية هند 
الصبيح وجــود مؤشرات ايجابية 
تصب في مصلحة تعديل التركيبة 
السكانية في البالد وانخفاض أعداد 
الوافدين وتقنني االستقدام ليشمل 
فقط العمالة املدربة واملؤهلة التي 

يستفيد منها سوق العمل الكويتي.
وكشفت الــوزيــرة الصبيح عن 
اجتماع مرتقب بــني مجلس ادارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــقــوى العاملة 
واللجنة العليا للتركيبة السكانية 
متوقعة أن يسفر عن قرارات ستحرز 
تقدما جديدا في عالج خلل التركيبة 
السكانية.أوضحت أن تأخير عقد 
هذا االجتماع يعود الى تشكيل جديد 
ملجلس ادارة الهيئة العامة للقوى 
العاملة واملتوقع صدور قــراره في 

القريب العاجل.

الوزيرة هند الصبيح

محافظ األحمدي يثمن اإلجناز 
التاريخي لشركة نفط الكويت 

في إنتاج الغاز الطبيعي احلر
    ثــمــن مــحــافــظ األحــمــدي 
ــاز  الشيخ فــواز اخلــالــد اإلجن
التاريخي الذي حققته شركة 
نــفــط الــكــويــت وكــشــفــت عنه 
امس االول بنجاحها في رفع 
انتاجها مــن الــغــاز الطبيعي 
احلــر ليصل الــى 500 مليون 
قدم مكعب قياسي يوميا ونحو 
175 مليون برميل من النفط 
اخلــفــيــف ، مــشــيــداً باجلهود 
احلثيثة لقطاع اإلستكشافات 
والغاز بالشركة والتي اثمرت 
ــــاز غــيــر املــســبــوق  هـــذا اإلجن
ومتكنت من جتاوز التحديات 
والصعوبات لتحقيقه وفي 
زمـــن قــيــاســي ، مــشــدداً على 
االهمية االستراتيجية البالغة 

لهذا االجنــاز في ظل احلاجة املاسة لدولة الكويت للغاز الطبيعي 
كطاقة بديلة تنطوي على العديد من املميزات عالوة على مردودها 

االقتصادي والبيئي .
و قال احملافظ:  بقلوب تغمرها الفرحة يسعدني ويشرفني ان ارفع 
اخلص التهاني والتبريكات الى مقام سيدي حضرة صاحب السمو 
امير البالد املفدى الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح وسمو ولي 
عهده االمني الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح وسمو الشيخ جابر 
املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم ، 
باسمي ونيابة عن إخواني أهالي وقاطني محافظة اخلير االحمدي 
، مبناسبة هذا االجناز الكبير الذي حققته شركة نفط الكويت والذي 
يعد سابقة تاريخية . والتهنئة موصولة الى جميع اهل الكويت 
والصحاب االجناز قياديي ومنتسبي شريكنا االستراتيجي ومبعث 
اعتزازنا شركة نفط الكويت الغراء والى املزيد من االجنــازات نحو 

الوفاء باستحقاقات الكويت اجلديدة  2035 .

الشيخ فواز اخلالد 

فريق الغوص ينتشل يختًا محترقًا 
من ساحل »شرق«

متكن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة 
التطوعية البيئية من انتشال يخت غــارق في 
ــرق( زنته أربعة أطنان وبطول 40  ساحل )ش
ــادث حــريــق.   وقال  ــك بعد تعرضه حل قــدم وذل
مسؤول العمليات البحرية بالفريق وليد الشطي 
ل )كونا( أمس الثالثاء ان الفريق متكن من رفع 
اليخت وكافة مخلفاته من خزانات وقود واالجزاء 
املتناثرة جراء احلريق مستعينا بفريق البحث 
واإلنقاذ الكويتي من أجل سحبه الى داخل البحر 

بواسطة السيارات عند جزر املاء وانتشاله. 
ــح الشطي ان غواصي الفريق قاموا    وأوض
بــوضــع أحــزمــه خــاصــة وحــقــائــب هــوائــيــة من 
أجــل تعومي القارب وسحبه بواسطة القوارب 

الصغيرة الى مسنة مارينا )شرق( الخراجه.  
 وأضاف ان الفريق يقوم بهذه العمليات من أجل 

وقف التلوث الناجت عن احتراق اليخت وخطورته 
على املالحة البحرية خصوصا ان موقع اليخت 

جنوب جون الكويت ومقابل ساحل شرق. 
  وأكد أن الفريق لديه مهارات عالية النتشال 
القوارب والسفن ورفع املخلفات من البحر نظرا 
ملا اكتسبه من خبره من خالل اجلهود التي يبذلها 
منذ تأسيسه عام 1986 من أجل حماية البيئة 
البحرية حيث مت انتشال اكثر من 700 قارب 
وسفينة إضــافــة الــى رفــع أطــنــان مــن املخلفات 

البحرية والساحلية.  
ــذي يقوم بــه الفريق  ــر أن هــذا اجلهد ال  وذك
خلدمة للمجتمع ورواد البحر ويسعى من خالله 
لنشر رسالة التطوع والوعي البيئي بالكويت 
وخارجها وترسيخ العمل التطوعي بني أفــراد 

وفئات املجتمع.

“شرق” انتشال اليخت الغارق في ساحل 

فريق الغوص الكويت جتدد مساندتها ألفغانستان
في حتقيق السالم واالستقرار الدائمني

جـــــددت الــكــويــت مــســانــدتــهــا 
ألفغانستان فــي حتقيق السالم 
ــن خــالل  ــرار الــدائــمــني م ــق ــت واالس
تــســويــة تــفــاوضــيــة دبلوماسية 
والوقوف الى جانبها في حربها ضد 
االرهاب ودعم جهودها احلثيثة من 
اجل بسط سيطرتها وسيادتها على 

كامل اراضيها.
ـــك فـــي كــلــمــة الــكــويــت  ـــاء ذل ج
ــالل جلسة مجلس األمـــن حول  خ
افغانستان التي ألقاها املندوب 
املناوب لوفد دولــة الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة املستشار طالل 

الفصام مساء االثنني.
واكد الفصام ان اهمية التصدي 
للتهديد الذي يشكله االرهاب تكمن 
من خالل االلتزام اجلماعي مبكافحة 
ــة ومحاربتها وفــي اطــار  هــذه اآلف
االستراتيجية الــدولــيــة ملكافحة 
االرهــــاب.وقــــال »نــعــقــد جلستنا 
ــد فقط  ونحن على بعد شهر واح
من انعقاد االنتخابات البرملانية 
في افغانستان فاملرحلة التي متر 
بها حاليا مهمة ودقيقة للغاية 
اذ تشهد فيها مشاورات مكثفة ما 

ــزاب السياسية استعدادا  بني االح
لعقد االنتخابات البرملانية في 20 

اكتوبر املقبل«.
واشــاد الفصام بالدور احليوي 
لبعثة االمم املتحدة للمساعدة في 
افغانستان وهيئات االنتخابات 
في االنتهاء من حصر عدد الناخبني 
واملرشحني واعــداد مراكز االقتراع 
مرحبا بتوقيع االمم املتحدة وهيئات 
ادارة االنتخابات فــي 25 يوليو 
املاضي وثيقة منقحة ملشروع االمم 
املتحدة لدعم االنتخابات وتعهد 
املانحني بتقدمي دعم مالي اضافي 

يبلغ 57 مليون دوالر.
وأوضح ان اجمالي عدد الناخبني 
ـــذي بــلــغ تسعة مــاليــني ناخب  ال
وناخبة داللــة واضحة على رغبة 
الشعب االفغاني في اختيار طريق 
الدميقراطية كمسار له على الرغم 
مما يتعرض له من تهديدات أمنية 

خطيرة.
وأكــد الفصام اهمية املصاحلة 
الــوطــنــيــة وعــمــلــيــة الـــســـالم في 
افغانستان قائال »اننا نتابع عن 
كثب احلــراك السياسي احلالي في 

مختلف املقاطعات االفغانية وما 
تخلله من تشكيل حتالفات سياسية 
بغية الترتيب لالنتخابات املقبلة 
وكلنا امل ان يسهم ذلك احلراك الذي 
يشمل مختلف االحــزاب السياسية 
نحو تخفيض حدة التوتر وتغليب 
املصلحة الوطنية فــوق املصالح 

احلزبية«.
ـــي الــى  ـــدول ــــا املــجــتــمــع ال ودع
االستمرار في تشجيعه ودعمه من 

أجل الوصول إلى تسوية سياسية 
شاملة مرحبا باملساعدة املقدمة من 
بلدان املنطقة واآللــيــات اإلقليمية 
ذات الصلة والسيما منظمة التعاون 
االسالمي التي عقدت خالل االسبوع 

املاضي اجتماعا بشأن أفغانستان.
وقــال الفصام ان االجتماع اتى 
للتأكيد على مساندة جهود احلكومة 
ــن والوفاق  في احــالل السلم واالم
بــني اطــيــاف الشعب االفغاني مبا 
ــوة حركة طالبان الى  في ذلــك دع
االنخراط في حوار مباشر وسلمي 
غير مــشــروط.واضــاف ان تقرير 
االمــني العام االخير اكــد استمرار 
عــدم استقرار الــوضــع االمــنــي في 
ــاع  ــف ــن خـــالل االرت افــغــانــســتــان م
امللحوظ في العمليات االرهابية 
نتيجة لقرب االنتخابات البرملانية 
مبا في ذلك االشتباكات املستمرة 
ما بني القوات االفغانية واجلماعات 
املسلحة كحركة طالبان ومحاولتها 
االخيرة في العاشر من اغسطس 
املــاضــي الــســيــطــرة عــلــى مدينة 

)غزني(.
ـــى ان تلك  واشــــار الــفــصــام ال

احملــاولــة خلفت وراءهـــا اصابات 
وخــســائــر عــديــدة بـــــاالرواح في 
صفوف املدنيني العزل مبا في ذلك 
الكثير من النساء واالطفال.واوضح 
ان تزايد اعمال العنف والتهديد ما 
هي اال محاوالت يائسة من عناصر 
ال تؤمن بخيار الدميقراطية وال 
حقوق االنسان وال حتى ترغب في 
رؤية االستقرار واالمان فهي تعتقد 
انها من خالل تلك االعمال االرهابية 
التي استهدفت املراكز التعليمية 
والــريــاضــيــة وامــاكــن التجمعات 
ستتمكن مــن إرهــــاب الناخبني 
وتأجيل العملية االنتخابية التي 

ستجرى في شهر اكتوبر املقبل.
ـــرب الــفــصــام عــن امــلــه بان  وأع
»تتضاعف اجلــهــود املــبــذولــة من 
قبل السلطات االفغانية في حماية 
تلك املرافق العامة ومحاربة هذه 
الفئات الضالة« مرحبا في الوقت 
نفسه بقرار احللفاء في حلف شمال 
االطلسي )نــاتــو( التزامهم بدعم 
البعثة غير القتالية وموافقتهم على 
تقدمي الدعم املالي للقوات االفغانية 

حتى عام 2024.

املستشار طالل الفصام

تنفيذًا للمرحلة الثالثة واألخيرة من البرنامج التدريبي

»ديوان احملاسبة« يستضيف خبراء مكتب مراجع ومدقق عام الهند
يستضيف ديــــوان احملاسبة 
خــبــراء مــن مكتب مــراجــع ومدقق 
عام الهند لعقد البرنامج التدريبي 
ــول موضوع  ــوان ح ــدي ملوظفي ال
“تدقيق تكنولوجيا املعلومات” 
املرحلة الثالثة، خــالل الفترة من 
23 سبتمبر – 4 أكتوبر 2018 
تفعياًل التفاقية التعاون املبرمة 
بينهما في نوفمبر 2016 بهدف 
تنمية وتطوير العالقات الثنائية 

بني البلدين.
ــب بــالــنــدب إدارة  ــراق ــت م ــال وق

ــب والـــعـــالقـــات الــدولــيــة  ــدري ــت ال
هبة العوضي إن إقامة البرنامج 
التدريبي مت تقسيمها على ثالث 
مراحل مت من خاللها تدريب عدد 
13 موظف مــن قطاعات الــديــوان 
املختلفة حيث تضمنت املرحلة 
األولــى التدريب النظري من تقدمي 
اخلبراء املنتدبني من اجلهاز الهندي، 
ــع عــديــدة  ــي ــواض كــمــا تــضــمــنــت م
أهمها تخطيط وتــوثــيــق وإعـــداد 
تقارير عمليات تدقيق تكنولوجيا 
املــعــلــومــات، وخــطــة اســتــمــراريــة 

األعمال وخطة استعادة األوضــاع 
بعد الكوارث، باإلضافة إلى كيفية 
استخدام منوذج مصفوفة التدقيق. 

وأضافت أن املرحلة الثانية من 
البرنامج اشتملت على التطبيق 
العملي ملدة 3 أشهر يتم من خالله 
التدقيق بواسطة مدققني الديوان 
ــات اخلــاضــعــة  ــه ــاجل الــعــامــلــني ب

لرقابته.
وأشارت العوضي إلى أن املرحلة 
ــن الــبــرنــامــج تتضمن  الــثــالــثــة م
التدريب العملي ملدة أسبوعني على 

حتليل البيانات التي مت جتميعها 
واعــداد تقارير تدقيق تكنولوجيا 

املعلومات بالشكل النهائي. 
ونـــوهـــت أنـــه ســيــحــاضــر في 
الــبــرنــامــج كــل مــن الــســيــد أنانتا 
ــــإدارة  ــب عــــام ب ــاس ــح بــيــهــيــرا م
التدقيق واحلــســابــات الهندية، 
والسيد أنــيــوراج كريشنا إداري 
مساعد مبراقبة تدقيق تكنولوجيا 
املــعــلــومــات واألبـــحـــاث للمركز 
التدريب الدولي ألنظمة املعلومات 

والتدقيق.

نفذتها إدارة الرقابة الهندسية

املطيري: بلدية »مبارك الكبير« حررت 
مخالفة لعقار لزيادة في عدد األدوار

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت 
عن قيام إدارة الرقابة الهندسية بفرع بلدية 
محافظة مــبــارك الكبير بجولة ميدانيه على 

العقارات املخالفة مبنطقة العدان.
 وأوضــح مدير إدارة الرقابة الهندسية بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير م. ثامر املطيري بأن 
اجلولة اسفرت عن حترير مخالفة لقسيمة متثلت 
في زيادة في عدد األدوار دور رابع غير مطابقة 

للتراخيص الهندسية التي مت على أساسها إصدار 
الترخيص.

ودعت إدارة العالقات العامة اجلمهور في حال 
وجــود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد 
باالتصال على اخلط الساخن 139 أو التواصل 
عبر حساب البلدية مبواقع التوصل االجتماعي  
@kuwmun وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيالها على الفور.

العقار املخالف م. ثامر املطيري

هبة العوضي


