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أدى إلى تكدس المعامالت وطوابير من المراجعين

اليحيا :ندعم مسيرة التعاون المشترك تعطل النظام اآللي بـ«القوى العاملة»
بين العالم للقضاء على الفقر
 ...والحلول ترقيعية
اع���ت���م���اده���ا خطة
�أك��دت الكويت انها
عمل بوين�س �أير�س
ك��ان��ت والت����زال من
ال�صادرة عن م�ؤمتر
�أكرث ال��دول الداعمة
الأم��������م امل��ت��ح��دة
مل�����س�يرة التعاون
امل�شرتك بني العامل
ل��ل��ت��ع��اون التقني
ف��ي��م��ا ب�ي�ن ال����دول
للق�ضاء على الفقر
النامية ع��ام 1978
وت���خ���ف���ي���ف ع���بء
ج���اءت ان��ط�لاق��ا من
ال��دي��ون والت�صدي
�إع�لان الكويت لعام
للآثار املرتتبة على
 1977ع���ن �أهمية
تغري امل��ن��اخ ورفع
املعاناة الإن�سانية
التعاون بني الدول
عن ال�شعوب.
مل��ع��اجل��ة حتديات
التنمية امل�ستدامة
جاء ذلك خالل كلمة
التي تواجهها دول
�ألقاها �سفري الكويت
ل����دى الأرج���ن���ت�ي�ن
اجلنوب.
و�أك����د �أن الكويت
ع��ب��دال��ل��ه اليحيا،
ك��ان��ت والت����زال من
خالل م�شاركة �سفارة
�أكرث ال��دول الداعمة
الكويت يف امل�ؤمتر
مل�����س�يرة التعاون
رفيع امل�ستوى الثاين
امل�شرتك بني العامل
للأمم املتحدة حول
• عبدالله اليحيا يلقي كلمته
للق�ضاء على الفقر
ال��ت��ع��اون ب�ين دول
اجلنوب والذي �أقيم يف العا�صمة بوين�س �أير�س من وتخفيف عبء الديون والت�صدي للآثار املرتتبة على
تغري املناخ ورفع املعاناة الإن�سانية عن ال�شعوب
 20الى  22مار�س احلايل.
وذك��رت ال�سفارة يف بيان �أم�س ،ان تواجدها يف الواقعة حتت النزاعات مبعاجلة االحتياجات
امل�ؤمتر ي�أتي «يف �إطار حر�ص واهتمام الكويت وتلبية متطلبات الدول التي تواجه �أو�ضاعا خا�صة
بامل�شاركة يف املحافل الدولية وفقا لتوجيهات كالبلدان الأقل منوا والدول النامية.
القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى و�أ�شار الى �أن الكويت ومنذ ا�ستقاللها يف عام 1961
�أولت اهتماما كبريا لتقدمي امل�ساعدات العينية
وويل عهده الأمني».
وذكر البيان �أن الرئي�س الأرجنتيني ماوري�سيو واملادية للدول النامية عرب �آليات عديدة منها
ماكري افتتح �أعمال امل�ؤمتر بكلمة �أمام ممثلني عن ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية
ال��ذي ق��دم ي��د ال��ع��ون ل��ـ  106دول نامية حول
 193دولة ومب�شاركة �أربعة ر�ؤ�ساء دول.
ويف املنا�سبة �ألقى ال�سفري اليحيا كلمة �أعرب العامل.
فيها عن ال�شكر والتقدير للدولة امل�ضيفة لأعمال ولفت الى �أن الكويت قدمت خالل الأعوام املا�ضية
امل�ؤمتر مبا ي�ثري النقا�شات وتهيئة الظروف م�ساعدات تنموية تعدت ن�سبتها �ضعف الن�سبة
املالئمة للدول النامية يف �سعيها للتو�صل �إلى املتفق عليها دوليا وهي .%0.7
حلول مبتكرة للتحديات امل�شرتكة من �أجل النهو�ض و�أعرب اليحيا يف ختام كلمته عن متنيات الكويت
بجدول �أعمال التنمية امل�ستدامة الذي التزمت للم�ؤمتر بالنجاح والتوفيق وب�إ�صدار بيان ختامي
يعالج الثغرات التي التزال تواجه الدول النامية
بتنفيذه الكويت بحلول عام .2030
واعترب �أن م�شاركة الكويت بعد  40عاما على لبلوغ الأهداف الإمنائية امل�ستدامة.

«هيئة الصناعة» تدعو «البلدية»
لتوفير مواقع خاصة ألعمال التشوين
كتب �ضاحي العلي:
دع��ت الهيئة العامة لل�صناعة
بلدية الكويت الى درا�سة امكانية
توفري � 295ألف ًا و 411مرت ًا مربع ًا
تقريب ًا العمال التخزين والت�شوين
موزعة على خم�سة مواقع قريبة
من املناطق ال�صناعية يف البالد،
م�شرية الى ان الق�سائم ال�شاغرة
داخل حدود املناطق ال�صناعية
يتم ا�ستغاللها يف توطني االن�شطة
ال�صناعية.
وا�شار مدير عام الهيئة العامة
ل��ل�����ص��ن��اع��ة ع��ب��دال��ك��رمي تقي
ملدير ع��ام البلدية ال��ى تنازع
االخت�صا�ص بني الهيئة العامة
لل�صناعة وبلدية الكويت ب�ش�أن
تخ�صي�ص امل���واق���ع امل�ؤقتة
للمن�ش�آت ال�صناعية واخلدمية
التابعة ال��ش�راف الهيئة والى
كتاب جمل�س ال��وزراء املت�ضمن
ق���رار جل��ن��ة اخل��دم��ات العامة

بخ�صو�ص تكليف الهيئة العامة
لل�صناعة بالتن�سيق مع بلدية
الكويت العادة درا�سة املو�ضوع
يف �ضوء ذلك التكليف املت�ضمن
تكليف الهيئة العامة لل�صناعة
مب��واف��اة بلدية الكويت بك�شف
يو�ضح كافة الق�سائم ال�صناعية
يف املناطق املختلفة من الكويت
والتي ا�ستح�صل امل�ستغلون لها
على تراخي�ص م�ؤقتة من الهيئة
العمال التخزين والت�شوين يف
امل�ساحات املال�صقة للق�سائم
املذكورة واتخاذ كافة االجراءات
التن�سيقية التي تكفل ترتيب
االو���ض��اع م��ن الناحية الفنية
والتنظيمية يف �ضوء االخت�صا�صات
املقررة قانون ًا لكلتا اجلهتني.
وبني تقي ان اجمايل امل�ساحات
التي منح ا�صحابها تراخي�ص
م�ؤقتة من الهيئة العمال التخزين
يف م�ساحات االرتدادات املال�صقة
ل��ه��ا مت��ث��ل يف ان امل�ساحة

الفعلية ال��ت��ي منح ا�صحابها
ت��راخ��ي�����ص م ��ؤق��ت��ة يف منطقة
ال�شعيبة ال�صناعية الغربية
متثلت يف  82389م�تر ًا مربع ًا
وبعد ا�ضافة  ٪40لها كخدمات
بلغت  115344.6م�تر ًا مربع ًا
وان امل�ساحة الفعلية ملنطقة
�صبحان ال�صناعية كانت 63739
مرت ًا مربع ًا بعد ا�ضافة  ٪40لها
كخدمات ا�صبحت  89234.6مرت ًا
مربع ًا وان امل�ساحة الفعلية
ملنطقة امغرة ال�صناعية كانت
 49963مرت ًا مربع ًا وا�صبحت بعد
ا�ضافة  ٪40لها كخدمات 69948.2
مرت ًا مربع ًا وان امل�ساحة الفعلية
ملنطقة ال�صليبية ال�صناعية
هي  13717وا�صبحت 19203.8
�أمتار مربعة بعد ا�ضافة  ٪40لها
كخدمات وان امل�ساحة الفعلية
ملنطقة ال�صليبية كبد  1200مرت
مربع وا�صبحت  1680مرت ًا مربع ًا
بعد ا�ضافة  ٪40لها كخدمات.

المفتشون سيتصدون للتجاوزات والمخالفات بكل حزم

الرشيدي :تحرير  9مخالفات
متنوعة في الفروانية
� أعلنت �إدارة العالقات العامة
يف بلدية الكويت عن قيام �إدارة
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية
بفرع بلدية حمافظة الفروانية
بتنفيذ ج��ول��ة تفتي�شية على
امل��ح�لات داخ���ل م��ط��ار الكويت
الدويل ومنطقة الفروانية للت�أكد
من التزام املحالت بلوائح ونظم
البلدية والتي تر�أ�سها مدير �إدارة
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية
نا�رص الر�شيدي ورئي�س ق�سم
متابعة خمالفات البلدية �أمينة
العنزي واملفت�شات اجلوهرة
حممد� ،سارة ال�صانع ،فاطمة
الكندري وعاي�شة ال�شمري م�شرية
�إلى ان اجلولة �أ�سفرت عن الك�شف
على  50حم ًال.
وم��ن جانبه �أو�ضح مدير �إدارة
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية
ب��ف��رع بلدية املحافظة نا�رص
الر�شيدي �أن اجلولة التفتي�شية
التي نفذها مفت�شو الإدارة على
امل��ح�لات ال��ت��ج��اري��ة مبنطقة
الفروانية وداخ��ل مطار الكويت
ال��دول��ى �أ���س��ف��رت ع��ن حت��ري��ر 9
خمالفات متنوعة متثلت يف �إقامة
�إع�لان ب��دون ترخي�ص و�إ�ضافة
�إعالن �آخر بدون ترخي�ص و�إقامة
�إعالن برتخي�ص منته وعدم و�ضع
الرتخي�ص يف مكان ب��ارز وذلك
بعد الك�شف على  50حم ًال.
و���ش��دد الر�شيدي على �أ�صحاب
امل��ح�لات التقيد باال�شرتاطات
واللوائح التي ت�ضمنتها الئحة
املحالت والإع�لان��ات م�شريا �إلى
�أن املفت�شني واملفت�شات التابعني
ل�ل��إدارة �سيت�صدون للتجاوزات
واملخالفات باتخاذهم الإجراءات
القانونية بحق املخالفني وذلك

• رباب الع�صيمي

• تعطل النظام الآيل �أدى الى وجود طوابري من املراجعني

كتب �أحمد احلربي:
ك�����ش��ف��ت م�����ص��ادر م��ط��ل��ع��ة يف
الهيئة العامة للقوى العاملة
لـ«ال�شاهد» عن تعطل النظام
الآيل يف جميع ادارات العمل
والقطاعات والوحدات التابعة
للهيئة ملدة يومني متوا�صلني،
م�شرية الى ان ال�سبب يعود الى
تعطل ال�سريفر اخلا�ص باملبنى
الرئي�سي ما ادى ال��ى اال��ضرار
اجلانبية على باقي االدارات.
و�أكدت امل�صادر ان هذا اخللل ادى
الى تعطل م�صالح املراجعني
وع���دم اجن���از معامالتهم من
حتويل او جتديد او ت�رصيح عمل
او ا�صدار اذن عمل اول مرة ،ما
ادى ال��ى وج��ود فو�ضى عارمة
وطوابري بني املمرات و�صاالت
االنتظار من اجل االنتظار لعودة
«ال�سي�ستم» للعمل ولكن دون اي

جدوى تذكر.
وبينت ان عددا من ا�صحاب العمل
حتدثوا مع امل�س�ؤولني يف خمتلف
االدارات عن هذا االهمال الوا�ضح
وع��دم وج��ود حلول منا�سبة او
بديلة يف ح��ال تعطل النظام
ال�سيما ان ه��ذه لي�ست املرة
الأول��ى التي يحدث فيها ذلك،
مو�ضحة ان الهيئة ا�صبحت تتميز
بني اجلهات احلكومية االخرى،
بل وفاقتها يف عدد تعطل النظام
الآيل وب�شكل دوري وم�ستمر.
وك�شفت امل�����ص��ادر ان م��ن اهم
اال�سباب الرئي�سية التي ال يتم
ت�صليح ال�سي�ستم فيها يف الوقت
نف�سه هو عدم وجود فنيني على
م�ستوى عال وكفاءة مميزة يف
ادارة تقنية املعلومات والتي
تعد ال�سبب الرئي�سي يف كل
امل�شاكل التقنية التي حتدث
يف الهيئة �سواء توقف النظام

او قبول معامالت غري م�ستوفية
لل�رشوط عن طريق خدمة ا�سهل.
وط��ال��ب��ت امل�����ص��ادر قياديني
بالهيئة ب���أن يقوموا باتخاذ
خطوات جادة جتاه هذه امل�شاكل
وت�شكيل جلنة خمت�صة ملعرفة
اال���س��ب��اب ال��ت��ي ادت ال��ى وقف
وتعطل النظام وب�شكل دائم ،حيث
ال ي�أتي ا�سبوع واحد واال ويتوقف
العمل يف االدارات ووح���دات
الهيئة ب�سبب العيب التقني
امل��وج��ود فيه �إال ان ا�صحاب
العمل ي�صبون جام غ�ضبهم على
املوظفني الذين ال حول وال قوة
لهم �سوى تهدئتهم وكذلك العمل
على امت�صا�ص غ�ضبهم.
وا�ستغربت امل�صادر م��ن عدم
اتخاذ اي خطوات جت��اه مدير
ادارة تقنية املعلومات رباب
الع�صيمي التي تعد هي امل�س�ؤولة
الرئي�سية عن تلك التخبطات

التي حت��دث يف النظام الآيل،
م�شرية الى انه يجب ا�ستدعا�ؤها
من قبل قياديي الهيئة ملعرفة
اال�سباب احلقيقية التي ت�ؤدي الى
تعطل النظام بني فرتة واخرى
وع����دم وج����ود ح��ل��ول �رسيعة
العادة النظام وما االجراءات او
اخلطوات امل�ستقبلية التي يجب
ات��خ��اذه��ا يف ح��ال وج��ود خلل
يف النظام الآيل ،وه��ل الكادر
املوجود احلايل قادر على اتخاذ
ق���رارات وح��ل��ول ب�شكل مبا�رش
ت�ؤدي الى عودة النظام ب�أ�رسع
وقت ممكن.
و�أكدت امل�صادر ان ادارات العمل
وال���وح���دات ال��ت��اب��ع��ة للهيئة
�ست�شهد اليوم االحد ازدحاما غري
م�سبوق من اجل اجناز معامالت
ا�صحاب ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
والذين توقفت م�صاحلهم اال�سبوع
املا�ضي.

انطالق الحملة التطوعية لتنظيف الشواطئ

«العربية المفتوحة» :للمؤسسات التعليمية
دور فعال تجاه المجتمع
�أكدت �إدارة اجلامعة العربية
املفتوحة �أن للم�ؤ�س�سات
التعليمية دور ًا فعا ً
ال �سواء كان
يف قطاعها احلكومي او اخلا�ص
جتاه املجتمع والبيئة ال�سيما
ان اجلهود املبذولة يف جمال
حماية البيئة و�صيانتها يف
اطار الت�رشيعات والقوانني
الوطنية ال ميكن ان ت�ؤتي
ثمارها فقط باجتاه احلكومة
فامل�س�ؤولية هي اجتماعية
م�شرتكة ،والبيئة لها ارتباط
وثيق مبجتمعنا وحمايتها هو
حمايتنا جميعا.
جاء ذلك خالل انطالق احلملة
التطوعية لتنظيف ال�شواطئ
الكويتية اخلام�سة مب�شاركة
ط��ال��ب��ات وط�ل�اب اجلامعة
مبختلف التخ�ص�صات حتت
�شعار «�شاركنا امل�س�ؤولية».
م��ن جهته ق��ال رئي�س ق�سم
العالقات العامة والإعالم يف
اجلامعة غازي العنزي� :شارك
طلبتنا بو�ضع ب�صمة جميلة
لبلدنا الكويت الذي ي�ستحق
م��ن��ا ال��ك��ث�ير خ�ل�ال حملتنا
التطوعية لتنظيف ال�شواطئ
والتي �أخ��ذت �شعار �شاركنا
امل�س�ؤولية يف ر�سالة وا�ضحة
ب�أن العمل التطوعي هو باب
للعطاء وا�ستثمار ب�رشي متى

• �أثناء تنظيف ال�شواطئ

م��ا غ��ر���س��ت ه��ذه ال��ب��ذرة يف
نفو�س طلبتنا نح�صد احلر�ص
وامل�����س ��ؤول��ي��ة جت���اه بلدنا
م�شريا �إلى �أننا مل�سنا جهود
طلبتنا التي ي�شكرون عليها
يف تبني امل�س�ؤولية يف هذه

احلملة التطوعية وكانوا حمل
فخر خالل بث روح التناف�س
م��ن اج���ل ال��ع��م��ل التطوعي
يف تنظيف �شواطئ الكويت
ك��م��ا ك��ان ال��ع��م��ل مت�ساوي ًا
يف اجل���ه���د وامل����ق����دار بني

الطالب والطالبات ال �سيما
يف رف��ع الكثري م��ن الأغطية
البال�ستيكية التي ركزنا يف
عملنا على رفعها من ال�شواطئ
ملا لها من �رضر على البيئة
والطيور.

تنطلق في التاسع من الشهر المقبل

«األوقاف» :خاطبنا  90دولة للمشاركة
في جائزة الكويت الدولية للقرآن
كتب �أحمد يون�س:

• �أثناء حترير �إحدى املخالفات

م��ن خ�لال حمالتهم التفتي�شية
املفاجئة واملتوا�صلة م�ؤكدا
على �أنها �ست�شمل كافة املناطق
باملحافظة ،للت�أكد من مدى التزام
املحالت برتاخي�ص الإعالنات.
ومن جانبها دعت �إدارة العالقات
العامة املواطنني واملقيمني الى
التعاون مع الأج��ه��زة الرقابية

للحد من املظاهر غري احل�ضارية
من خالل ت�صوير �أي �شيء �سلبي
يتعلق بالبلدية و�إر���س��ال��ه عرب
ح�ساب البلدية مبواقع التوا�صل
االجتماعي �أو عرب االت�صال عرب
اخل���ط ال�����س��اخ��ن ،م����ؤك���دة انه
�سيتم التعامل مع ا�ستف�ساراتهم
و�شكاواهم على الفور.

ثمن وكيل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
رئي�س اللجنة العليا جلائزة الكويت الدولية
حلفظ القر�آن الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته
م.فريد عمادي الرعاية ال�سامية من �سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،جلائزة الكويت
الدولية والتي تقام على ار�ض الكويت لل�سنة
العا�رشة على التوايل ،م�شريا الى ان انطالقتها
يف دورتها اجلديدة �ستكون يف التا�سع من ابريل
املقبل.
وقال عمادي يف ت�رصيح �صحايف مبنا�سبة قرب
انطالق اجلائزة �إن الكويت ممثلة يف وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية حر�صت على تنظيم
جائزة الكويت الدولية حلفظ القر�آن الكرمي
وقراءاته وجتويد تالوته ت�أكيدا على تفاين �أهل
الكويت جميع ًا يف خدمة هذا الكتاب العظيم
ورعاية حفظته من داخل الكويت وخارجها.
وك�شف عمادي �أن اللجنة القائمة على تنظيم

العمل يف جائزة الكويت الدولية حلفظ القر�آن
الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته حر�صت على
�ضمان اجل���ودة وحت�سني الأداء يف اجلائزة
لتظل ال��ري��ادة والتميز عنوانها والتفوق
واالبداع �شعارها ،م�شريا الى ادخال العديد من
التح�سينات واال�شرتاطات التي ت�ضمن متيزها
عامليا اذ مت خماطبة ت�سعني دولة للم�شاركة
يف اجلائزة �رشيطة ان يتم اختبار املر�شح
للم�شاركة وهو يف موطنه عرب مقر�أة الكويت
االلكرتونية و�أال تقل ن�سبته عن الت�سعني يف
املائة �ضمانا الرتفاع م�ستوى امل�شاركني ومن
ثم اذكاء روح املناف�سة بني املت�سابقني وثبات
امل�ستوى العام للجائزة والذي لن نقبل ب�أقل
من االمتياز فيه بف�ضل الله تعالى.
وتوقع �أن يزيد عدد امل�شاركني هذا العام عن
 150مت�سابقا حيث ك��ان ع��دد امل�شاركني يف
الدورة التا�سعة  138م�شاركا موزعني على فرع
احلفظ ،وفرع القراءات ،وفرع التالوة.
وعدد عمادي �أه��داف جائزة الكويت الدولية

حلفظ القر�آن الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته
التي �شملت :تعريف الأمة الإ�سالمية والعربية
بالقراءات القر�آنية ،و�إبراز دور �أئمة القراءات
وعلوم القر�آن املحققني ،وترغيب حفظة كتاب
الله يف درا�سة علم ال��ق��راءات و�إب���راز القراء
املجيدين للقراءات على م�ستوى دول العامل،
ف�ضال عن �إ�شاعة روح التناف�س الإيجابي يف حفظ
القر�آن الكرمي والت�شجيع على بذل املزيد من
اجلهد والوقت يف احلفظ والتالوة ورعاية حفاظ
القر�آن الكرمي من اجليل ال�صاعد وحتفيزهم
و�صو ًال �إلى زيادة عددهم وتكرميهم والعناية
بهم ،وتكرمي ال�شخ�صيات البارزة املعنوية
واالعتبارية التي تقوم على خدمة القر�آن الكرمي
على م�ستوى العامل وتر�سيخ القيم الإ�سالمية
من املنظور القر�آين من خالل فعاليات اجلائزة
وال�سعي جلذب وا�ستقطاب �شباب الأمة نحو كتاب
الله وا�ست�شعار علو قيمه و�سمو معانيه و�رشف
مكانته ،بجانب �إبراز الوجه احل�ضاري للكويت
كراعية للقر�آن الكرمي على م�ستوى العامل.

