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هنأ سمو األمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بذكرى األعياد الوطنية

مجلس الوزراء :حريصون على العدالة بين المواطنين وعدم اإلخالل بمقومات االقتصاد
• الموافقة على «مزاولة مهنة مراقبة الحسابات» وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة األمنية

عقد جمل�س الوزراء اجتماعه الأ�سبوعي
بعد ظهر �أم�س يف ق�رص بيان برئا�سة
�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،وبعد االجتماع �رصح نائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدولـة
ل�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء �أن�س ال�صالح
مبا يلي:
يتقدم جمل�س الوزراء يف م�ستهل اجتماعه
بخال�ص التهنئة �إلى �سمو الأمري و�سمو
ويل العهد و�إلى ال�شعب الكويتي الكرمي
مبنا�سبة قرب حلول الذكرى الثامنة
واخلم�سني للعيد الوطني للكويت،
وال��ذك��رى الثامنة والع�رشين ليوم
التحرير املجيدين� ،سائ ًال املولى
القدير �أن يحفظ الكويت وقيادتها
و�شعبها الكرمي من كل مكروه ،و�أن يدمي
نعمة الأمن والأمان على وطننا العزيز،
يف ظل القيادة احلكيمة ل�سمو الأمري
وويل عهده الأمني ،مبته ًال �إلى املولى
القدير �أن يرحم �شهداءنا الأب��رار ،و�أن
يتغمدهم بوا�سع رحمته ور�ضوانه
وي�سكنهم ف�سيح جناته ،ويف هذه
املنا�سبة الوطنية ال�سعيدة يهيب جمل�س
الوزراء بالأخوة املواطنني ب�أن تكون
احتفاالتهم يف الإطار الذي يحافظ على
�أمن و�سالمة جميع امل�شاركني  ،ويج�سد
م�شاعر البهجة والفرح وال�رسور والبعد
عن كل ما من �شانه �إحلاق الأذى بالغري
 ،وتعك�س التعبري الإيجابي عن م�شاعر
الوالء الوطني وامل�س�ؤولية الوطنية.

ثم �أحيط جمل�س ال��وزراء علم ًا بزيارة
�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد �أمري البالد
�إل��ى م�رص ،حل�ضور القمة العربية
الأوروبية الأولى ،معرب ًا عن �أمله يف �أن
ينتهي هذا امللتقى �إلى نتائج �إيجابية
ت�سهم يف حتقيق امل�صالح امل�شرتكة
ودعم ق�ضايا التعاون العربي والأوروبي
يف �شتى املجاالت.
كما ا�ستمع املجل�س �إل��ى ��شرح قدمه
�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر
املبارك حول نتائج الزيارة الإيجابية
التي قام بها �إلى الأردن م�ؤخر ًا ،وفحوى
اللقاءات الأخ��وي��ة واملحادثات التي
�أجراها مع كل من عاهل اململكة الأردنية
امللك عبدالله الثاين ورئي�س الوزراء
الأردين د.عمر الرزاز.
ثم ا�ستمع جمل�س الوزراء �إلى �رشح قدمه
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح حول
نتائج الزيارة التي قام بها للبالد نائب
رئي�س جمل�س التنمية والإ�صالح بال�صني
نينغ جيزي وفحوى املحادثات التي
�أجراها والتي ا�ستهدفت تعزيز عالقات
التعاون بني البلدين.
كما ا�ستمع جمل�س الوزراء �إلى �رشح قدمه
حمافظ بنك الكويت املركزي د .حممد
الها�شل حول ما يثار ب�ش�أن مو�ضوع
ال��ق��رو���ض اال�ستهالكية واملق�سطة،
حيث �أو���ض��ح حمافظ البنك املركزي
ب�أن �إجمايل قيمة القرو�ض اال�ستهالكية

• سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا ً االجتماع

يبلغ نحو  989مليون دينار بينما تبلغ
قيمة القرو�ض الإ�سكانية بحدود 12
مليار دينار ب�إجمايل  13مليار دينار
للقرتو�ض اال�ستهالكية والإ�سكانية ،
كما بني املحافظ �أن ع��دد املقر�ضني
� 552أل��ف� ًا ،مو�ضح ًا �أن ع��دد العمالء
املتعرثين بال�سداد يبلغ  4677عمي ًال

ي�شكلون ما ن�سبته �أقل من  1%من �إجمايل
املقرت�ضني.
وكذلك اطلع املجل�س على ما قامت به
م�ساع ملعاجلة �أو�ضاع
احلكومة من
ٍ
بع�ض ال��ع��م�لاء م��ن خ�ل�ال �صندوقي
املتعرثين ودعم الأ�رسة ،حيث جتاوز
عدد امل�ستفيدين  34174مواطن ًا تكفلت

الدولة تدفع مبالغ طائلة في إنتاج الكهرباء والماء

بوشهري :نشر ثقافة المعدات الموفرة
للطاقة ضرورة لترشيد االستخدام
كتب فار�س عبدالرحمن:
�أك��د وكيل وزارة الكهرباء وامل��اء حممد
بو�شهري� ،أهمية ن�رش ثقافة ا�ستخدام
املعدات املوفرة للطاقة ماي�سهم يف تر�شيد
ا�ستخدامها وخف�ض الكلفة التي تتحملها
الدولة.
جاء ذلك على هام�ش ح�ضوره تد�شني حملة
«تر�شيد الطاقة با�ستخدام ملبات «ليد» التي
�أطلقها فريق تر�شيد الطاقة بالتعاون مع
جمعية الرو�ضة وحويل التعاونية وعدد من
ال�رشكات.
و�أ���ش��اد باهتمام اجلمعية وتعاونها مع
الوزارة يف التطبيق الفعلي ملفهوم الرت�شيد
ع�بر دع���وة ال����شرك��ات املعنية لتوفري
املعدات املوفرة للطاقة وطرح تخفي�ضات
ت�صل �إلى  30%للم�ساهمني وامل�ستهلكني
ل�رشاء هذه املعدات.
و�أ�شار �إلى �أن الدولة تدفع مبالغ طائلة
لإنتاج الطاقة الكهربائية واملياه .الأمر
الذي ي�ستدعي الوعي املجتمعي ب�أهمية
الرت�شيد.

• محمد بوشهري يقص شريط تدشني احلملة

الدولة مبعاجلة �أو�ضاعهم مبا يقارب
 800مليون دينار.
و�أك���د جمل�س ال����وزراء احل��ر���ص على
تكري�س معايري العدالة وامل�ساواة بني
جميع املواطنني وعدم الإخالل مبقومات
اقت�صادنا الوطني.
ومن جانب �آخ��ر �أح��اط وزي��ر التجارة

كتب �سالمة ال�سليماين:
قررت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب �رصف م�ستحقات ال�ساعات
الإ�ضافية لأع�ضاء هيئة التدريب للف�صل التدريبي الأول حيث �سيتم �إر�سال
الك�شوف �إلى البنوك متهيد ًا لإيداعها يف ح�سابات الأ�ساتذة.
من جانبه بارك رئي�س رابطة �أع�ضاء هيئة التدريب د.حممد الربيوج للمدربني
باملعهد العايل للطاقة �رصف م�ستحقات ال�ساعات الإ�ضافية للف�صل التدريبي
االول لعام «.»2019-2018
و�أو�ضح �أن املعاهد التي مت �إر�سال الك�شوف اخلا�صة ب�أ�سمائها للبنك
املركزي هي التدريب ال�صناعي �صباح ال�سامل ،ومعهد التدريب ال�صناعي
ال�شويخ ،واملعهد العايل لالت�صاالت واملالحة ،واملعهد العايل للخدمات
االدارية ،واملعهد املهني ،واملعهد االن�شائي.
وقال �إن �إدارة التطبيقي حر�صت على �رسعة �رصف م�ستحقات ال�ساعات
الإ�ضافية ،والتي تعترب �إجنازا ي�سجل للهيئة ب�شكل عام وقطاع التدريب
ب�شكل خا�ص ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستجابة مدير التطبيقي علي امل�ضف للكثري من
الأمور التي تخدم قطاع التدريب.
و�أكد �أن الرابطة مازالت تتابع جميع امللفات والق�ضايا التي تخ�ص قطاع
التدريب بالهيئة وحماولة حلها يف القريب العاجل.

• محمد البريوج

الهزاع« :الهندسة والبترول» تنظم
ملتقى االرتقاء التربوي الطالبي
كتب �سالمة ال�سليماين:

كتب فار�س عبد الرحمن:

• جانب من فعاليات املنتدى

وال�صناعة وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات
خالد الرو�ضان املجل�س علم ًا مب�رشوع
خ�صخ�صة البور�صة بعد فوز التحالف
املكون من �رشكة اال�ستثمارات الوطنية
و��شرك��ة �أرزان للتمويل واال�ستثمار
وال�رشكة الأول��ى لال�ستثمار وبور�صة
�أثينا ب��امل��زاي��دة اخلا�صة باحل�صة
املطروحة من �رشكة بور�صة الكويت
والبالغة .44%
و�أو���ض��ح للمجل�س �أن االكتتاب العام
للمواطنني يف ن�سبة الـ  50%من بور�صة
الكويت �ستطرح يف غ�ضون ع��ام بني
الربعني الأخري من  2019والأول من عام
.2020
ثم اطلع املجل�س على التو�صية الواردة
يف حم����ضر اج��ت��م��اع جل��ن��ة ال�ش�ؤون
القانونية ب�ش�أن م����شروع القانون
باملوافقة يف �ش�أن مزاولة مهنة مراقبة
احل�سابات ،وقرر املجل�س املوافقة على
م�رشوع القانون ورفعه ل�سمو �أمري البالد
متهيد ًا لإحالته �إلى جمل�س الأمة.
كما ناق�ش املجل�س تو�صية اللجنة
ب�ش�أن م�رشوع قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن
�إ�ضافة من�ش�آت �أخ��رى �إل��ى املن�ش�آت
الواردة بالقانون رقم « »61ل�سنة 2015
يف �ش�أن تنظيم وتركيب كامريات و�أجهزة
املراقبة الأمنية وذل��ك �إع��م��ا ًال للدور
الرقابي لوزارة الداخلية يف �ضبط �أمن
البالد واحلد من اجلرمية ومنعها و�رسعة
القب�ض على املتهمني ،وقرر املجل�س

«التطبيقي» :صرف مستحقات الساعات
اإلضافية للفصل التدريبي األول

الكويت استضافت منتدى تطوير أسواق
الطاقة لدعم االنتعاش االقتصادي
ا�ست�ضافت الكويت منتدى جت��ارة الطاقة
الكهربائية اخلام�س والذي �أقيم حتت �شعار
«تطوير �أ���س��واق الطاقة لدعم االنتعا�ش
االقت�صادي يف جمل�س التعاون» بح�ضور
ال�شيخ نواف �آل خليفة رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة الربط الكهربائي اخلليجي وم.حممد
بو�شهري وكيل وزارة الكهرباء واملاء.
وح�رض املنتدى �أع�ضاء جمل�س �إدارة هيئة
الربط الكهربائي اخلليجي ونخبة من خرباء
جتارة الطاقة حول العامل وعدد من قياديي
وزارة الكهرباء واملاء ،ومت التطرق خالل
املنتدى الى �سبل تطوير الطاقة املتجددة
وجعلها منتج ًا جتاري ًا وا�سهامها يف دعم
االقت�صاد املحلي لدول جمل�س التعاون.
و�أكد امل�شاركون يف املنتدى على �رضورة
العمل على تطوير الطاقة املتجددة وعدم
االع��ت��م��اد الكلي على الطاقة النفطية،
خ�صو�ص ًا بعد التوجه العاملي لالعتماد
على الطاقة النظيفة.

املوافقة على م�رشوع القرار .
وناق�ش املجل�س كذلك تو�صية اللجنة
ب�ش�أن طلب وزير الإع�لام وزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب ا�ستكمال تنفيذ املادة
« »13من القانون رقم « »100ل�سنة 2015
وذلك بنقل عدد « »3قطاعات من مكتب
وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب �إلى الهيئة
العامة ل�ش�ؤون ال�شباب ،وقرر املجل�س
املوافقة على هذا الطلب .
كما اطلع جمل�س ال��وزراء على تو�صية
جلنة ال�����ش ��ؤون االق��ت�����ص��ادي��ة ب�ش�أن
م�رشوع قانون بفتح اعتماد �إ�ضـــايف
وقدره  53.195.000/-دينار مبيزانية
ال��وزارات والإدارات احلكومية لل�سنة
املالية  2019/ 2018ل�سد العجز يف
م�رصوفات البعثات الدرا�سية للطلبة
وم�رصوفات املكاتب الثقافية يف اخلارج
مبيزانية وزارة التعليم العايل ،وقرر
املجل�س املوافقة على م�رشوع القانون
ورفعه ل�صاحب ال�سمو متهيد ًا لإحالته
�إلى جمل�س الأمة.
ث��م بحث جمل�س ال�����وزراء ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية يف �ضوء التقارير املتعلقة
مبجمل التطورات الراهنة يف ال�ساحة
ال�سيا�سية على ال�صعيدين العربي
والدويل  ،ويف هذا ال�صدد �أدان جمل�س
الوزراء الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف
�أحد املراكز الأمنية ب�شمال �سيناء يف
م�رص م�ؤخر ًا  ،والذي راح �ضحيته عدد
من القتلى واجلرحى من رجال الأمن.

• خالد الهزاع

ذك��ر العميد امل�ساعد لل�ش�ؤون
الطالبية يف كلية الهند�سة والبرتول
بجامعة الكويت د.خالد الهزاع �إن
وحدة �ش�ؤون الطلبة مبكتب التوجيه
والإر���ش��اد يف الكلية �ستقيم ملتقى
ال�ش�ؤون الطالبية الأول حتت �شعار
«االرتقاء الرتبوي الطالبي» بداية
من ال�شهر املقبل.
و�أو�ضح �إن امللتقى يهدف �إلى رفع
م�ستوى الوعي لدى املوظفني يف
كيفية التعامل مع احلاالت وامل�شاكل
النف�سية عند طلبة جامعة الكويت.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن امللتقى ي�ستهدف
موظفي مكاتب التوجيه والإر�شاد
بكليات جامعة الكويت للوقوف
على اجلوانب النف�سية التي يتعر�ض

لها الطالب خ�لال ف�ترة الدرا�سة
اجلامعية وكيفية تعامل املوظف
من وح��دة ���ش��ؤون الطلبة مع هذه
احلاالت.
ومتنى ب�أن يكون هذا امللتقى بداية
لتطوير العمل مبكاتب التوجيه
والإر���ش��اد ومواكبة الع�رص لإيجاد
احللول مل�ساعدة الطلبة على جتاوز
الظروف للو�صول ال��ى اال�ستقرار
النف�سي واحل�صول على ال�شهادة
العلمية دون �أي عقبات.
وق��ال ال��ه��زاع :ي�شارك يف امللتقى
د.ر�سل بور�سلي ا�ست�شاري الطب
النف�سي ،ود .نا�رص املنيع ود�.أمثال
احلويلة من ق�سم علم النف�س بكلية
العلوم االجتماعية ،ويدير امللتقى
�إقبال عبداجلليل رئي�س وحدة �ش�ؤون
الطلبة – كلية الهند�سة والبرتول.

«اإلطفاء» أجرت تمرين ًا عملي ًا في مبنى إدارة
األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن

تصادم مركبتين على طريق جاسم الخرافي
كتب حم�سن الهيلم:

• أثناء تصادم املركبتني

وقع حادث ت�صادم بني مركبتني على
طريق جا�سم حممد اخل���رايف مقابل
منطقة �صباح النا�رص باجتاه اجلهراء.
وكانت غرفة العمليات تلقت بالغا
يفيد بوقوع حادث ت�صادم بني مركبة
�صالون و�سطحة حاملة �سيارات وعلى
الفور توجه مركز اطفاء اجلليب �إلى
مكان احل��ادث وعند و�صول الفرقة
تبني ان هناك �شخ�صا حم�شورا داخل
املركبة فقام رجال الإطفاء على الفور
با�ستخدام معدات االن��ق��اذ لإخ��راج
ال�شخ�ص املح�شور وبالفعل متكن
رج��ال الإط��ف��اء من انقاذ املح�شور
الذي تعر�ض لعدة ا�صابات متفرقة
ومت ت�سليمه �إل��ى الطوارئ الطبية
لنقله �إلى امل�ست�شفى.

كتب حم�سن الهيلم:

• جانب من التمرين

اجرت الإدارة العامة للإطفاء مترين ًا عمليا يف
�إدارة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون ال�سالمة والأمن يف
الكويت « »UNDSSوذلك لقيا�س مدى جاهزية
فرق الإطفاء يف التعامل مع مثل هذه احلوادث.
وقد كان �سيناريو التمرين عبارة عن حريق يف
الدور الأول فتم على الفور حتريك مركز اطفاء
الفروانية وعند الو�صول مت ت�شكيل فرقتني الفرقة

االولى لالنقاذ والثانية للمكافحة.
فتمت عملية اخالء املبنى من العاملني وتبني
وجود عدد  2م�صابني وعلى الفور متكنت فرقة
االنقاذ من الو�صول الى امل�صابني واخراجهم
وت�سليمهم الى الطوارئ الطبية ،فتمت عملية
املكافحه من قبل فرقة املكافحة واخماد احلريق
وانهائه.
وقد ا�رشف على التمرين رئي�س مركز الفروانية
بالإنابة املقدم عبدالرحمن الب�صريي.

