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ناقش البنود املدرجة على جدول أعماله 

املبارك يترأس اجتماع 
املجلس األعلى للبترول

سمو الشيخ جابر املبارك مترئساً االجتماع

أكدت أنها سجلت جناحات ملموسة للقضاء على الفقر واجلوع وتوفير التعليم اجليد

العقيل: الكويت خطت خطوات مهمة في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية

أك��دت وزي���رة ال��دول��ة للشؤون 
االقتصادية مرمي العقيل أن الكويت 
سجلت ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ج��اح��ات 
امللموسة ضمن جهودها للقضاء 
التام على الفقر واجل��وع وتوفير 
التعليم اجليد للجميع دون استثناء 
واملساواة بني اجلنسني في التعليم 

والرعاية الصحية وغيرها.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي 
ل��ل��وزي��رة العقيل أم���س ال��ث��اث��اء 
مبناسبة مشاركة الكويت ممثلة 
باملجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
ف��ي ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��ت��دى السياسي 
ال��ذي سيعقد في الواليات املتحدة 
األمريكية اليوم األربعاء حتت شعار 
)مت��ك��ني ال��ن��اس وض��م��ان االدم���اج 

واملساواة(.
وق���ال���ت ال��ع��ق��ي��ل إن ال��ك��وي��ت 
خطت خ��ط��وات مهمة ف��ي التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والبشرية 
مع تركيز اهتمامها بشكل كبير على 
البيئة واحلفاظ على التزام ثابت 
جتاه الشراكة العاملية والتضامن 

الدولي.
وأض��اف��ت أن ال��ك��وي��ت ط��ورت 
نظاما صحيا شاما للجميع حقق 
انخفاضا ملحوظا ملعدالت الوفيات 
ب��ني ال��رض��ع واألط��ف��ال واألم��ه��ات 
إلى جانب تطوير خدمات واسعة 
ال��ن��ط��اق ف��ي م��ج��ال توفير املياه 
ال��ص��احل��ة للشرب واالس��ت��خ��دام 

املعيشي والصرف الصحي.
وأوض���ح���ت أن وف���د ال��ك��وي��ت 
املشارك في املنتدى سيستعرض 
التقرير الوطني الطوعي األول 
للكويت حول تنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة 2030 الذي يسلط الضوء 
على ما حققته من اجنازات ويظهر 

كتجربة ناجحة ت��خ��دم املجتمع 
العاملي في حتقيق أهداف التنمية.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال األم���ني ال��ع��ام 
ل��ل��م��ج��ل��س االع���ل���ى للتخطيط 
والتنمية ال��دك��ت��ور خ��ال��د مهدي 
ف��ي ت��ص��ري��ح مم��اث��ل إن الكويت 
تبنت أه���داف التنمية املستدامة 
في سبتمبر 2015 واتخذت قرارا 
حازما بتضمني األهداف في اخلطة 
االمن��ائ��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ض��م��ن رؤي��ة 

)كويت جديدة 2035(.

وذك��ر مهدي ال��ذي ي��رأس الوفد 
الكويتي امل��ش��ارك ف��ي فعاليات 
املنتدى أن هذه األه��داف تكون من 
ضمن االط���ار املؤسسي اإلمنائي 
ال��وط��ن��ي واخل��ط��ط وامل��ي��زان��ي��ات 

والهيكلية اإلدارية الوطنية.
وب���ني أن���ه مت اع��ت��م��اد منهجية 
تفاعلية وت��ش��ارك��ي��ة ف��ي إع���داد 
واجن�����از م���ش���روع االس��ت��ع��راض 
الوطني الطوعي بحضور أصحاب 
الشأن واجلهات املعنية للعديد من 

االجتماعات ومتابعة آليات التنسيق 
لتقدمي مداخاتهم واس��ت��ع��راض 
التقدم احملرز في التنفيذ ومناقشة 

األهداف والروابط املشتركة.
ون��وه ف��ي ه��ذا ال��ص��دد بتعاون 
ال���وزراء وحثهم اجلهات التابعة 
لهم على تقدمي املؤشرات وتوفير 
كافة البيانات التي توضح مدى 
تنفيذ أه���داف التنمية املستدامة 
مؤكدا أن إنشاء اللجنة الوطنية 
للتنمية املستدامة واملرصد الوطني 
للتنمية املستدامة شكل جزءا هاما 
من اجلهد املؤسسي لتنفيذ أهداف 

التنمية.
ول��ف��ت إل��ى أن األم��ان��ة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
قامت في هذا اإلط��ار بالشراكة مع 
اإلدارة املركزية لاحصاء بتنظيم 
13 ورش��ة عمل وطنية استهدفت 
أكثر من 66 جهة حكومية وغير 

حكومية.
وأوض���ح أن احل��ك��وم��ة أطلقت 
ف��ي ع���ام 2018 ج��ائ��زة الكويت 
للتنمية املستدامة التي مت تصميمها 
للتعرف على ممارسات مميزة في 
قطاعات االعمال املختلفة وتعزيزها 
وم��ك��اف��أت��ه��ا مبينا أن امل��ش��ارك��ة 
باجلائزة متاحة لكافة مؤسسات 
القطاع العام واخل��اص واملجتمع 
امل��دن��ي وتشمل ك��ل امل��ج��االت ذات 

الصلة بأهداف التنمية املستدامة.
وأش��ار إلى أن من أهم الرسائل 
التي تؤكد عليها الكويت التزامها 
ب��ت��ن��م��ي��ة رأس امل�����ال ال��ب��ش��ري 
ال���ش���ام���ل���ة ل��ل��ج��م��ي��ع ال��ق��ائ��م��ة 
ع��ل��ى احل��ق��وق وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص 
والكرامة واالستدامة االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية.

– املصرية أكد متانة وعمق العالقات الكويتية 

اجلبري: نحتاج إلى تعاون إعالمي أكثر 
حرصًا على وحدة الصف العربي

أكد وزير االعام ووزير الدولة 
ل��ش��ؤون الشباب محمد اجلبري 
أن ال��ع��اق��ات ب��ني دول���ة الكويت 
وجمهورية مصر العربية الشقيقة 
“متميزة وعميقة وتزداد رسوخا”. 
جاء ذلك في بيان صحفي تلقته 
)ك��ون��ا( م��ن ال��وزي��ر اجل��ب��ري لدى 
وصوله أمس الثاثاء إلى جمهورية 
مصر العربيه على رأس وفد رسمي 
للمشاركة بالدورة العادية ال� )50( 

ملجلس وزراء اإلعام العرب.
ون��وه ال��وزي��ر اجل��ب��ري بتطور 
ال��ع��اق��ات ب��ني البلدين الشقيقني 
برعاية سمو أمير ال��ب��اد الشيخ 
صباح األحمد والرئيس املصري 

عبد الفتاح السيسي.
وأث��ن��ى ال��وزي��ر اجل��ب��ري كذلك 

ع��ل��ى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لألمانة 
ال��ع��ام��ة جلامعة ال���دول العربية 
ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط 

ف��ي اإلع���داد ل��ه��ذا االج��ت��م��اع الهام 
“الذي يأتى بوقت أحوج ما نكون 
فيه لرؤية إعامية عربية موحدة 
مدعومة بتنسيق املواقف ملواجهة 
التحديات التي تشهدها املنطقة 

والعالم أجمع”.
وق��ال: “إننا اليوم كدول عربية 
مطالبون بتعاون إع��ام��ي أوث��ق 
يكون أكثر حرصا على وحدة الصف 
العربي ومحافظا على مصاحله 
ومكتسباته مجسدا روح التسامح 
ومشيعا مبادىء السام وناشرا 

للفضيلة وقبول اآلخر”.
وعبر الوزير اجلبري في اخلتام 
عن الشكر اجلزيل جلمهورية مصر 
العربية الشقيقة قيادة وشعبا على 

حسن وكرم االستقبال.

الوزير محمد اجلبري

ترأس سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس ال��وزراء في قصر بيان اليوم االجتماع 122 )2019/2( للمجلس األعلى 
للبترول. وناقش املجلس البنود املدرجة على جدول أعماله.

أشاد بقرارات وكيلة  »املواصالت« خلود الشهاب

العازمي: فتح باب النقل الداخلي وقبول التظلمات  من »األعمال 
املمتازة« قرارات إصالحية  تصب في مصلحة املوظفني

أش��اد رئيس مجلس إدارة نقابة 
وزارة امل��واص��ات ناصر العازمي  
ب��ج��ه��ود وك��ي��ل��ة ال�����وزارة م. خلود 
الشهاب والقرارات اإلصاحية التي 
اتخذتها بناء على توجيهات الوزير  
خ��ال��د ال���روض���ان ب��ص��رف مكافأة 
األع��م��ال امل��م��ت��ازة ملوظفي ال���وزارة 
احلاصلني على تقدير امتياز حسب 
ش���روط وض��واب��ط دي���وان اخلدمة 

املدنية .
وث���م���ن  ال��ع��ازم��ي ف���ي تصريح 
صحفي تلك القرارات التي تصب في 
مصلحة موظفي وزارة املواصات 
ومنها قرار  وكيلة ال��وزارة فتح باب 
تقدمي التظلمات أمام موظفي الوزارة 
ال��راغ��ب��ني ف��ي ت��ق��دمي تظلماتهم عن 
تقييم ال��ك��ف��اءة ل��ع��ام 2018 لعدم 
حصولهم على مكافأة االعمال املمتازة 
أو الترقية  باالختيار وتقدميها إلى 

ادارة الشؤون القانونية .
ول��ف��ت إل��ى أن النقابة ستتابع 
كافة ح��االت التظلمات من الزماء 
بالتنسيق مع اإلدارات املعنية سواء 
ال��ش��ؤون القانونية وه��ي اإلدارة 
امل��خ��ت��ص��ة ب��ال��ن��ظ��ر ف��ي التظلمات 

أو ال��ش��ؤون اإلداري����ة ال��ت��ي تتسلم 
التظلمات من القانونية  وتزويدها 
بكل املستندات املطلوبة التي تساعد 
الباحث للبت في طلب التظلم لتحقيق 
مبدأ العدالة واملساواة والشفافية بني 
جميع املوظفني وبعد ذل��ك يتم رفع 

التقرير النهائي إلى وكيلة الوزارة .
كما أشاد  العازمي بإعان وكيلة 
ال���وزارة منح بعض املوظفني ميزة 
البصمة الواحدة وفقاً لطبيعة عملهم 
م��ؤك��دا ان هناك طلبا خ��اص��اً ميكن 
للموظف ال���ذي ل��دي��ه طبيعة عمل 
كمهندسني وفنيني في قطاع خدمات 
امل��ش��ت��رك��ني م��ن ال��ع��ام��ل��ني ف��ي قسم 
الصيانة والتركيبات من البصمة 
الواحدة نظراً لطبيعة عملهم خارج 

الوزارة .
وقال: إن هذا القرار نال  استحسان 
وحتفيز ودع��م وتشجيع العاملني 
وال����ذي ي��ع��ود ب��األث��ر ال��ط��ي��ب في 
نفوسهم مل��ا ي��ق��وم ب��ه الفنيون في 
مختلف مقاسم الكويت م��ن جهود 
كبيرة في إص��اح األعطال اليومية 
وس��ي��س��اه��م أي��ض��اً ب��ت��ق��دمي خدمة 
أف��ض��ل للمواطنني وس��رع��ة انحاز 

العمل ،  موضحا ان هذا القرار يعد 
حافزا لبذل املزيد من اجلهد والعطاء 
وتقدمي أفضل اخلدمات املتميزة وذلك 
بالتنسيق مع الشؤون االدارية التي 
تنظر في الطلب وحتدد إمكانية منحه 

هذه امليزة من عدمها .
كما ثمن التعميم ال��ذي اصدرته  
وكيلة ال��وزارة م. خلود الشهاب عن 
فتح الباب أم��ام املوظفني الراغبني 
بالنقل الداخلي بني قطاعات الوزارة 
بحيث ال تقل فترة االنتقال احلالي 
والسابق عن سنة كاملة الفتا إلى ان 
التعميم اجلديد ألغى التعميم اإلداري 
السابق رقم 29 لسنة 2014 والذي 
يحدد ف��ت��رات النقل الداخلي خال 
شهري إبريل وأكتوبر من كل عام وان 
اإلدارة املعنية ستقوم بدراسة جميع 
طلبات النقل والتحقق من مطابقتها 

للشروط .
وأضاف العازمي أن مجلس إدارة 
النقابة ثمن جهود وكيلة ال��وزارة 
الطيبة والفعالة واتخاذها القرارات 
املناسبة وتفهما ل��دور النقابة الذي 
يساهم ف��ي مسيرة ال��ع��ط��اء ورف��ع 
الظلم ع��ن املوظفني واحل��ف��اظ على 

حقوقهم وحتسني ظروفهم املعيشية 
مبا يخدم مصلحة العمل .

وأك���د ال��ع��ازم��ي ع��ل��ى أن أب���واب 
النقابة مفتوحة للجميع وأن مجلس 
ادارة النقابة يسعى دائما للحفاظ 
على حقوق العاملني بالوزارة وعلى 
استعداد تام مبتابعة أي شكوى من 

أي موظف في الوزارة.
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جانب من احلضور خال االجتماع

الشيخ صباح اخلالد وبعض احلضور

832 إنذار بناء وإعالن وجهت  

بلدية »العاصمة« حررت
6 أشهر 330 مخالفة خالل   

ك��ش��ف��ت إدارة ال��ع��اق��ات 
العامة فى بلدية الكويت عن 
حصلية  االجنازات التى حققها  
قسم إزال���ة امل��خ��ال��ف��ات بفرع 
بلدية محافظة العاصمة خال 
النصف األول من العام اجلاري 
، م��ش��ي��رة إل���ى أن اجل���والت  
ال��ت��ف��ت��ي��ش��ي��ة ال��ت��ي ق���ام بها 
املفتشون خال العام املاضي 
أسفرت عن توجيه 832 إنذار 
بناء وإع���ان، وحت��ري��ر 330  
م��خ��ال��ف��ة  و حتصيل 3900   
دينار كإيرادات ) أوامر صلح(. 
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق أوض��ح 
رئيس قسم إزال���ة املخالفات 
بفرع بلدية محافظة العاصمة   
املهندس عبد الله جابر بأن 
مفتشي ال��ن��وب��ات الثاثة قد 
ق��ام��وا بتحرير 5 مخالفات   
بناء و توجيه816  إنذار بناء 
وتوجيه 25  تعهد بناء فضا 
عن إزالة 18  تعديا على أماك 

الدولة.
 وأش��ار جابر إلى أنه قد مت 
حت��ري��ر 171 مخالفة اع��ان 
وتوجيه  16 إنذاراً إعان  إلى 
جانب إزالة  48إعاناً مخالف 
من الشوارع وامليادين  يشوه 
املنظر اجلمالي للمحافظة ، 
وحترير 154  مخالفة طبقاً 
ل��ائ��ح��ة احمل����ات  ، إصدار9 
ق���رارات  غلق إداري و إص��دار 
9  إوام��ر فتح دائ��م  حمل��ات ، 
الفتا إلى  حتصيل 3900 دينار 
كإيرادات ) أوام��ر صلح ( الى 
ج��ان��ب ت��وج��ي��ه 190 ملصق 

إخاء إداري  .
و دعا جابر أصحاب احملات 
االلتزام بلوائح وأنظمة البلدية 
السيما الئحة االعانات جتنباً 

للمخالفة والغرامة
وم���ن جانبها دع���ت إدارة 
العاقات العامة  اجلميع في 
حال وجود اي شكوي تتعلق 
بالبلدية االتصال على اخلط 
ال��س��اخ��ن 139 ال����ذي يعمل 
على مدار الساعة أو التواصل 
ع��ب��ر ح��س��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة @
kuwmun مبواقع التواصل 

االجتماعي.

تسجيل مخالفة

ناصر العازمي

لصق إنذار

د. خالد مهدي الوزيرة مرمي العقيل

م�����ه�����دي: ال����ك����وي����ت ال����ت����زم����ت ب��ت��ن��م��ي��ة 
للجميع ال��ش��ام��ل��ة  ال��ب��ش��ري  امل����ال  رأس 


