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ريا�ض عواد 

ــؤون االجتماعية  ــش قــالــت وزيـــر ال
ـــة لــلــشــؤون  ـــدول ـــــر ال ــل ووزي ــم ــع وال
االقتصادية  هند الصبيح إن التقرير 
السنوي لـ)مؤشر التنافسية العاملية 
2018( الصادر عن املنتدى االقتصادي 
ــت مــؤشــرات  الــعــاملــي أظھر حتــســن س
ــؤون االجتماعية  ــش ألعــمــال وزارة ال
والعمل من بني 47 مؤشر شهدت حتسنا 

من أصل 90 مؤشر قياس عاملي.
وأوضــحــت الـــوزيـــرة الصبيح في 
ــرات الست  ــؤش تصريح صحفي أن امل
التي شهدت حتسنا فيما يتعلق بوزارة 
الــشــؤون االجتماعية والعمل تشتمل 
على تدريب املوظفني وجــودة التدريب 

الــمھنــي  وحتسن سھولـــة العثور على 
عمالة ماھرة.

وأشارت الصبيح إلى أنه فيما يتعلق 
مبــحــور ســـوق الــعــمــل فــوفــقــا لتقرير 
التنافسية فإنه شهد حتسنا في ممارسات 
التوظيف وتسريح العمالة وسياسات 
العمل وسھولة توظيف العمالة األجنبية 
وتنقل العمال الداخلي واالعتماد على 

اإلدارة المھنية واألجور واإلنتاجية.
وثمنت الصبيح مــا أظــهــره  تقرير 
مؤشر التنافسية فيما يتعلق باحتالل 
الكويت املرتبة األولى عامليا في استقرار 
االقتصاد الكلي وهــو مــا عكس حتسن 
ــل 90  مــرتــبــتھا فــي 47 مــؤشــًرا مــن أص
لقياس لقطاعات مختلفة فضال عن  

حتسن مؤشر التوجه املستقبلي للحكومة 
مما يعكس اهتمام احلكومة باملستقبل 

عبر خطة التنمية الوطنية.
مشددة على استمرار بــذل املزيد من 
اجلهود في مختلف القطاعات إلحــداث 
التطور والتحسن املنشود لالرتقاء  
بالترتيب العاملي لــدولــة الكويت في 

مختلف القطاعات. 
ــرت أن تقرير مؤشر التنافسية  وذك
العاملية السنوي يعد من أھم مؤشرات 
القياس الفتة انها املــرة الرابعة عشرة 
على التوالي التي يتم فيھا إدراج دولة 
ـــذي يقيس  الــكــويــت ضــمــن الــتــقــريــر ال
تنافسية 140 دولــة فــي العالم وفًقا 

لتسعني مؤشر قياس لقطاعات مختلفة.

العازمي: خفض الرصيد املدور حلساب 
80 باملئة عهد »التعليم العالي« بنسبة 

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي 
أمس األحــد خفض الرصيد املــدور حلساب العهد لــوزارة التعليم العالي 

)دفعات واعتمادات نقدية باخلارج( بنسبة 80 في املئة.
وقال العازمي في تصريح لـ )كونا( إن )التعليم العالي( قامت بتسوية 
مبلغ 187 مليون دينار كويتي )نحو 617 مليون دوالر أمريكي( من أصل 

235 مليونا )نحو 5ر775 مليون دوالر( من حساب العهد.
وأضاف أنه “على ضوء االعتمادات املالية املخصصة لهذا الغرض للسنة 
املالية احلالية البالغة 190 مليون دينار )نحو 627 مليون دوالر( فقد متت 
تسوية 5ر98 باملئة من هذه االعتمادات بالتعاون مع مكتب املراقبني املاليني 
بوزارة التعليم العالي”. وأفاد بأن )التعليم العالي( بصدد تسوية الرصيد 
املتبقي حلساب العهد على ضوء ما يتحقق من وفــورات في بنود ميزانية 
السنة املالية احلالية إذ اتخذت )التعليم العالي( غجراءات فعالة خلفض 
مصاريف االبتعاث على ضوء اعتمادات امليزانية السنوية للحد من استخدام 
حساب العهد.وثمن العازمي دور جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي في 
مجلس األمة وفريق عمل معاجلة تضخم حساب العهد في مجلس الوزراء 
ووزارة املالية وجهاز املراقبني املاليني في تذليل املعوقات واملساهمة في 

د. حامد العازميتسوية املبالغ املدورة في حساب العهد خالل السنوات السابقة.

وفد من »اخلارجية األميركية« يشيد بعمل املركز

املزيد: مركز إيواء العمالة الوافدة
يقدم خدمات كثيرة لنزالئه

ريا�ض عواد 

ثمن نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة 
االجتـــار بالبشر فــي وزارة اخلارجية 
األمريكية جويل مايبري ماشاهده في 
مركز إيواء القوى العاملة في منطقة جليب 
الشيوخ واملعني باستقبال العامالت من 
اجلنسيات املختلفة ممن لديهن مشكالت 
مع كفالئهن مقدراً دور الكويت في افتتاح 

هذا املركز واستمرارية عمله بكفاءة.
وأضـــاف مايبري بعد زيــارتــه مركز 
اإليــــواء صــبــاح أمــس أن الــتــعــاون بني 

الكويت والــواليــات املتحدة األمريكية 
متصل دائــمــاً في شــأن مكافحة االجتــار 
بالبشر، مشيرا إلى أن مايهمنا هو استمرار 
تنسيق التعاون بني اجلهات ذات العالقة 

النقاذ الضحايا في قضية االجتار.
ومن جهتها قالت مديرة إدارة العالقات 
الــعــامــة واإلعــــالم أســيــل املــزيــد إنــه مت 
اطــالع على مركز ايــواء العمالة الوافدة 
واخلدمات التي يقدمها حيث قدمنا عدة 
حمالت توعية في مجال حماية العمالة 
واطــالق خدمات الكترونية عبر املوقع 

الرسمي للهيئة.
ولفتت الى وجود عدة قــرارات صدرت 
سابقا للحد من العمالة الهامشيه حيث 
ان هناك خطة مستقبلية ستكون منظمة 

بشأن العمالة.
ومن جانبه قال مدير مركز إيواء العمالة 
الوافدة علي املطيري هناك شكاوى قدمت 
على بعض مكاتب االستقدام وعليه مت 
استقبال احلاالت حيث ان الدخول للمركز 
طواعية ونحرص على جميع اخلدمات 

اخلاصة بهم.

ــود 20٦ نزيل داخــل  واشـــار الــى وح
املركز يقدم لهم خدمات طبيه وغذائية 
الى جانب خدمات التواصل مع سفارات 
بلدانهم مبيناً وجود 3 حاالت لديها اطفال 
ــوال الى  نعمل على عــالج حاالتهم وص

اعادتهم الى ديارهم.
وقــال إننا نبحث احلــاالت املوجودة 
ــال وجـــود اي شبهة اعــتــداء او  ــي ح وف
تعدي على القوانني يحال ملفها للجهات 
املختصة التخاذ االجـــراءات القانونية 

بشأنها.

خالل لقائها وفدًا إعالميًا كويتيًا 

مسؤولة صينية تشيد بالتعاون التنموي 
املثمر بني الصني والكويت

أشــادت نائبة مدير ادارة التعاون الثقافي في 
الشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة )سي اس 
سي إي سي( جو جينغ أمس  مبستوى التعاون املثمر 
بني الصني والكويت معربة عن التطلع الى حتقيق 

شراكة استراتيجية بني البلدين.
وشددت جينغ خالل لقائها وفدا اعالميا من الكويت 
يزور جمهورية الصني بدعوة من اجلانب الصيني 
على ضرورة تعزيز الشراكة في املستقبل وفق رؤية 
)الكويت 2035( ومبادرة الصني )احلزام والطريق(.

وقالت إن أفضل قيمة حققتها الشركة عبر املشاريع 
التي قامت بها هو خلق منــوذج متكامل للبناء في 
سرعة اجناز املشاريع في ضوء مستوى إداري عالي 
مؤكدة سعي الشركة املستمر لتكون منوذجا جيدا 

للمشاريع املشتركة بني البلدين.
من جانبه قال رئيس الوفد االعالمي نائب املدير 
العام لقطاع التحرير ورئيس حترير وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( سعد العلي إن زيــارة املؤسسات 
املشاركة في مشاريع التنمية والتباحث مع مسؤوليها 
تأتي على ضوء نتائج الزيارة األخيرة التي قام بها 
سمو امير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
الــى بكني ومــا متخض عنها من اتفاقيات للشراكة 

االستراتيجية بني الكويت والصني.
وأكد العلي خالل اللقاء اهمية الشركة الصينية 
التي تنفذ مشاريع متعددة في الكويت موضحا أن 
“استمرار هــذه الشراكة بني الكويت والصني في 

املستقبل يعزز اطر التعاون بني البلدين”.
من جهته قــال نائب املدير العام ملكتب الشركة 
الوطنية الصينية للبناء والهندسة )سي اس سي إي 

سي( في الكويت لي بياو ان الشركة بدأت تعاملها 
مع الكويت منذ عام 1979 ولكن بدأ العمل الرسمي 
وفق العقود في عام 2006 في مشروع بناء مقر البنك 

املركزي في الكويت.
وأضاف بياو ان الشركة تقدم العديد من اخلدمات 
الهندسية واالنشائية واملعمارية والبنية التحتية في 
الكويت إذ يعد مكتب الكويت من اهم مكاتب الشركة 

حول العالم.
وتابع “لدينا حتى اآلن اربعة مشاريع مازالت 
قيد االنشاء في الكويت وهي جامعة الشدادية وبناء 
الطرق وبناء مستشفيات مثل مستشفى ابن سينا 
وأخيرا مشروع املدينة السكنية اجلديد مع مؤسسة 
االسكان الكويتية” متمنيا استمرار هذه الشراكة 
وتعزيزها فــي املستقبل عبر دخـــول الشركة في 

مشروع مدينة احلرير.
وأكد أن بعد زيارة سمو أمير الكويت إلى الصني 
مت اخــذ “الضوء االخضر” لتسجيل الشركة من 
خالل هيئة االستثمار املباشر كشركة أساسية في 
الكويت لتصبح بعد ذلك شركة رسمية متارس عملها 

مباشرة.
وكانت الشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة 
)سي اس سي إي سي( أسست في عام 1998 ولديها 
اكثر مــن 100 مكتب حــول العالم ويبلغ رأسمال 

الشركة حوالي 45ر2 مليار دوالر.
ويضم الوفد اإلعالمي الذي يترأسه نائب املدير 
العام لقطاع التحرير ورئيس حترير وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( عددا من الصحفيني في املؤسسات 

االعالمية الكويتية ووزارة اإلعالم.

جانب من اللقاء

أسيل املزيد متحدثة جانب من جولة الوفد األميركي

11729 تعهدًا و إنذارًا  22255  إعالنًا مخالفًا ووجهت   أزالت 

أبا اخليل: البلدية حريصة على مبدأ املشاركة  املجتمعية 
بإشراك املواطنني واملقيمني في متابعة  خدماتها

أكد مدير إدارة العالقات العامة في بلدية 
الكويت عبد احملسن أبا اخليل في تصريح 
صحفي على جنــاح احلملة التي أطلقتها 
اإلدارة  في مايو املاضي والزالــت مستمرة 
حتت شعار  “#تواصل _ معنا “ مشيرا في 
هذا اخلصوص  إلى أن البلدية حرصت على 
مبدأ املشاركة  املجتمعية من خالل إشراك 
املواطنني واملقيمني في متابعة  اخلدمات 
التي تقدمها البلدية  وذلك بتصوير وإرسال 

مالحظاتهم عبر حسابات البلدية.
وكــشــف أبـــا اخلــيــل عــن قــيــام البلدية 
بــالــرد على 2200   إستفسار وشكوى 
من  2500مت إستقبالها من اجلمهور عبر 
حساباتها بوسائل التواصل اإلجتماعي 

مبعدل 88 % .
ــح أبــا اخليل بــأن احلملة حققت  وأوض
الهدف من إطالقها بالتعاون مع األجهرة 
الرقابية باحملافظات باالرتقاء مبستوى 
النظافة واحلد من ظاهرة السيارات املهملة، 
اإلعــالنــات العشوائية والتعديات على 
أمــالك الدولة ومتابعة تراخيص احملالت 

واإلعالنات.
وأضاف أبا اخليل بأن األجهزة الرقابية 
بإدارات النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
قــد حرصت على تكثيف عمليات فحص 
آليات النظافة للشركات املتعاقدة معها 
ومــتــابــعــة نــظــافــة الـــشـــوارع الرئيسية 
والــفــرعــيــة  فــضــال عــن تكثيف احلــمــالت 
اليومية على الباعة اجلائلني واحلــد من 
ظاهرة األسواق العشوائية ورفع السيارات 
املهملة والسكراب من الشوارع وامليادين 
وتكثيف احلمالت على احملالت للتأكد من 
مدى إلتزامهم بلوائح وإشتراطات البلدية 

وباألخص إستغالل املساحة .
وأشار أبا اخليل  إلى أن إدارات التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية قد قامت بالكشف 
على تراخيص اإلعــالنــات التجارية في 
ــات  ــع ــم ــج ــــــــواق وامل املــجــمــعــات واألس
االستثمارية في جميع احملافظات فضال عن 
قيام فرق الطوارئ وأقسام إزالة املخالفات 
باحملافظات مبساندة عمل اإلدارات املعنية 
بإزالة التعديات على أمالك الدولة وحترير 
ــالت تعمل بــدون  مخالفات إعــالنــات حمل

ـــة  ــص منتهية وإزال ــي ــراخ تــرخــيــص أوت
اإلعــالنــات التجارية الغير مرخصة من 
الــشــوارع وامليادين وكــل ما يشوه املنظر 

العام للبالد.
وكشف أبا اخليل بأن جوالت األجهزة 
الرقابية في جميع احملافظات قد أسفرت 
عـــن  رفـــع  1478485 مــتــر مكعب من 
املخلفات واألنــقــاض باإلضافة إلــى رفع 
3219  سيارة مهملة وسكراب و ارسالهم 
ملوقع حجز الــســيــارات و حترير 6464 
مخالفة ) باعة جائلني ، نظافة عامة ، 
إعالنات ( ، توجيه  11729 تعهد و إنذار  ، 
إزالة 22255  إعالن مخالف من الشوارع و 
امليادين فضال عن إزالة 1534 تعديا على 

أمالك الدولة .
وأوضــــح أبـــا اخلــيــل بـــأن فـــرع بلدية 
محافظة الفروانية قامت برفع 417829 
م 3  من املخلفات واألنــقــاض واملخلفات 
اإلنشائية ، رفــع 1041  ســيــارة مهملة 
ــات  ــاح ــس ـــراب مـــن الـــشـــوارع وال ـــك وس
باحملافظة ، حترير 2528  مخالفة ، توجيه 
1528  إنــذار فضال عن إزالــة 482 تعديا 
على أمالك الدولة باإلضافة إلى رفع وإزالة 
1559  إعالن عشوائي إلى جانب  قيام فرع 

بلدية محافظة العاصمة برفع 76575 
م 3  من املخلفات واألنــقــاض واملخلفات 
اإلنشائية باإلضافة إلى  رفع 742  سيارة 
مهملة وسكراب وحترير 1536 مخالفة 
وتوجيه 6820  إنذار فضال عن إزالة 306 
تعديا على أمالك الدولة باإلضافة إلى رفع 

وإزالة 4432  إعالن عشوائي .
وبني أبا اخليل  بأن فرع بلدية محافظة 
اجلــهــراء قامت برفع 504903 م 3  من 
املخلفات واألنقاض واملخلفات اإلنشائية 
ورفــع 367  سيارة مهملة وسكراب إلى 
جانب حترير 169 مخالفة وتوجيه 1789  
إنـــذار فضال عــن إزالـــة 132 تعديا على 
أمــالك الــدولــة باإلضافة إلــى رفــع وإزالــة 
976  إعالن عشوائي يشوه املنظر اجلمالي 
ــذا الــصــدد إلى  للمحافظة ،مــشــيــرا فــي ه
قيام فــرع بلدية محافظة األحمدي برفع 
140546 م 3  من املخلفات واألنقاض 
واملخلفات اإلنشائية ورفــع 459  سيارة 
مهملة وسكراب إلى جانب حترير 1381 
مخالفة باإلضافة إلى توجيه 96  إنــذارا 
فضال عــن إزالـــة 10 تعديات على أمــالك 
الدولة و رفع وإزالة 425  إعالن عشوائي 

من الشوارع وامليادين.

كما لفت إلى قيام فرع بلدية محافظة 
مــبــارك الكبير  برفع 313690 م 3  من 
املخلفات واألنقاض واملخلفات اإلنشائية 
ورفــع 186  سيارة مهملة وسكراب من 
الساحات إلى جانب حترير 638  مخالفة  
فضال عن إزالــة 356 تعديات على أمالك 
الدولة باإلضافة إلى رفع وإزالــة 10891  

إعالن عشوائي من الشوارع .
واملح إلى قيام فرع بلدية محافظة حولي 
برفع 24942 م 3  من املخلفات واألنقاض 
واملخلفات اإلنشائية ، رفع 424  سيارة 
مهملة وسكراب من الشوارع والساحات 
باحملافظة ، حترير  212مخالفة ، توجيه 
1496  إنــذارا فضال عن إزالــة 248 تعديا 
ــى رفع  ــة بــاإلضــافــة إل ــدول على أمـــالك ال

وإزالة3972  إعالن مخالف.
وأختتم أبا اخليل تصريحه داعيا فيه 
املواطنني واملقيمني إلى التفاعل مع حسابات 
البلدية عبر وسائل التواصل اإلجتماعي 
ـــال مالحظاتهم    مــن خــالل تصوير وإرس
و إستفساراتهم إلــى حسابات البلدية 
الــرســمــيــة  @kuwmun  وســـوف يتم 
التعامل مع تلك املالحظات واإلستفسارات 

والرد عليها في احلال.

إزالة مخالفة

»أبحاث البيئة« ينجز مشروعًا حول 
الكشف املبكر عن فيروس روتا في العجول

أجنز مركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية التابع 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية مشروعا حول )الكشف 
املبكر عن فيروس روتا( السبب األكثر شيوعا لتفشي 

التهابات اجلهاز الهضمي في العجول.
وقــال رئيس املشروع الدكتور محمد العتيبي في 
بيان صادر عن املعهد أمس األحد إن املشروع يستهدف 
التصدي للمسببات الرئيسية لتفشي التهابات 
اجلهاز الهضمي باستخدام البيولوجيا اجلزيئية بدال 
عن الطرق التقليدية املعتمدة على فحص األجسام 

املضادة.

وأضــاف العتيبي أن الفحص باستخدام األجسام 
املضادة للفيروسات قد يثير الشكوك في صحة النتائج 
ال سيما أن وجــود األجسام املضادة ال يظهر إن كان 
الفيروس موجودا في وقت الكشف أم نتيجة إلصابة 

سابقة.
وأكد أهمية إدخــال التطعيمات ضد هذا الفيروس 
كاجراء أولي للحد من انتشاره والتقليل من اخلسائر 
احليوانية واملادية الناجمة عن اإلصابة به فضال عن 
اجراء املزيد من الدراسات العلمية ذات الصلة وتطبيق 

أحدث التقنيات العلمية للكشف عن وجوده.

د. محمد العتيبي خالل تنفيذ املشروع

عبد احملسن أبا اخليل


