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الشيخ محمد اخلالد 

»الدفاع« تفرج عن 
املوقوفني انضباطيا 

مبناسبة شهر رمضان 
 

  أصدر رئيس األركان العامة للجيش الكويتي الفريق 
الركن محمد اخلضر أم��س االرب��ع��اء ق��رارا ب��اإلف��راج عن 
العسكريني املوقوفني إنضباطيا مبناسبة قرب حلول شهر 

رمضان.
 وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان القرار صدر بناء على 
توجيهات نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدفاع 
الشيخ محمد اخلالد ملشاركة أبنائه العسكريني أهاليهم 

الشهر الفضيل.
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اطلع على إجنازات ومشروعات قطاع الوقاية مركزيا وفي »األحمدي«

اخلالد: »اإلطفاء« صمام أمان املجتمع وحامي املمتلكات واألرواح
   جدد محافظ االحمدي الشيخ 
فواز اخلالد االشادة بجهود االدارة 
العامة لالطفاء في دولة الكويت 
بوجه عام وفي محافظة االحمدي 
على نحو خ��اص، واص��ف��ا اياها 
بصمام ام��ان ملختلف املؤسسات 
الرسمية وااله��ل��ي��ة وللمجتمع 
الكويتي ق��اط��ب��ة، م��ؤك��دا ان كل 
م��واط��ن ومقيم يحظى باهتمام 
منتسبي ق��ط��اع��ات »االط���ف���اء« 
املختلفة التي حترص على حماية 

املمتلكات واالرواح.
    ج��اء ذل��ك عقب اللقاء ال��ذي 
جمعه ب���دي���وان ع���ام احملافظة 
امس مع نائب املدير العام لقطاع 
الوقاية ب��االدارة العامة لالطفاء 
العميد خالد فهد، وم��دي��ر ادارة 
وقاية االحمدي باالنابة العقيد 
يوسف الصعفاك، ومراقب دراسة 
املشاريع ب��ادارة االحمدي العقيد 
احمد اجلزاف، حيث شدد احملافظ 
ع��ل��ى اه��م��ي��ة تكثيف احل��م��الت 
التوعوية بني املواطنني واملقيمني، 
معربا ع��ن ارتياحه خلطة عمل 
االدارة متمنيا التوفيق للقائمني 
عليها مب��ا ي��ع��ود ع��ل��ى كويتنا 

احلبيبة باملزيد من األمن واألمان.

   م��ن جانبه ق��ال نائب املدير 
ال��ع��ام لقطاع ال��وق��اي��ة ب���االدارة 
العامة لالطفاء العميد خالد فهد 
ان اللقاء هدف الى اطالع احملافظ 
الشيخ فواز اخلالد على اجنازات 
القطاع في دولة الكويت بوجه عام 

واجن��ازات ادارة وقاية االحمدي 
على نحو خ��اص، حيث قدمنا له 
شرحا وافيا عن ابرز املشروعات 
ال��ت��ي مت اجن��ازه��ا خ���الل ال��ع��ام 
2016 واملشروعات قيد الدراسة 
حاليا في محافظة االحمدي، كذلك 

اطلعنا احملافظ على التراخيص 
التي مت اص��داره��ا، واملخالفات 
التي ارتكبتها املنشات باحملافظة 
الفتا الى التنبيه على اصحابها 
بعدم التكرار حتى تكون جميع 
املناطق آمنة وبعيدة عن املخاطر 

حماية لالرواح واملمتلكات.
    وقال فهد ان نسبة التراخيص 
ش��ه��دت ارت��ف��اع��ا ف��ي ع��ام 2016 
بينما شهدت املخالفات واحلرائق 
ت��ن��اق��ص��ا مم���ا ي���دل ع��ل��ى جن��اح 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة االدارة ال��ع��ام��ة 
لالطفاء في توعية املجتمع باهمية 
ت��واف��ر م��ع��دات االط��ف��اء باملباني 
وامل��ن��ش��ات املختلفة وض���رورة 

الصيانة الدورية لتلك املعدات.
   ب����دوره اش���ار م��دي��ر ادارة 
وقاية االحمدي باالنابة العقيد 
يوسف الصعفاك الى ان محافظة 
االح���م���دي ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ب��اق��ي 
محافظات ال��ك��وي��ت الن��ه��ا تضم 
انشطة صناعية وجتارية عديدة 
ف��ي مقدمتها ال��ق��ط��اع النفطي، 
الفتا ال��ى ان��ه اطلع احملافظ على 
طبيعة عمل االق��س��ام املختلفة 
ب��االدارة وفي مقدمتها » التفتيش 
واملخالفات ودراس���ة املشاريع 
والتراخيص«، الفتا الى توضيح 
دور االدارة في حماية املشروعات 
التنموية باحملافظة واالتفاق على 
تقدمي احصائية سنوية للمحافظ 
مب��ا ق��ام ب��ه قطاع الوقاية داخ��ل 

احملافظة.

فواز اخلالد مع فهد والصعفاك واجلزاف خالل اللقاء

ألصحاب األعمال ومراجعي الهيئة

»القوى العاملة« تطلق بوابة 
40 خدمة  إلكترونية مطورة توفر 

  أعلنت الهيئة العامة للقوى 
العاملة انطالق خدمات بوابتها 
اإللكترونية املطورة حتت شعار 
)خ��دم��ة أس��ه��ل( ف��ي األول من 
يونيو املقبل لتوفير أكثر من 
40 خدمة الكترونية متميزة 
ألص��ح��اب األع��م��ال ومراجعي 

الهيئة.
 وق��ال��ت ن��ائ��ب امل��دي��ر العام 
ل��ل��م��وارد ال��ب��ش��ري��ة وامل��ال��ي��ة 
ف��ي الهيئة خلود الشهاب في 
تصريح صحافي أمس االربعاء 
ان البوابة املطورة توفر خدمات 
تتماشى مع آخر ما توصلت اليه 
التكنولوجيا احلديثة وتواكب 
ال��ت��ط��ور ال��س��ري��ع ف��ي تقنية 
املعلومات مبا يساهم في تسهيل 

وتسريع اخلدمات املقدمة من الهيئة.
 وأش����ارت ال��ش��ه��اب ال��ى ان��ه سيدشن العمل 
بالبوابة اعتبارا من االول من يونيو وسيوقف 
العمل في بوابة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
في نفس التاريخ مشيدة بدور الشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا )ان��ت��ك( )اح��دى شركات 
الهيئة العامة لالستثمار( وبشركتها التابعة 
)أمبلس( ف��ي تنفيذ البوابة بتقنية وامكانات 

متميزة.
 ودع��ت الشهاب الشركات وأصحاب األعمال 
الى تسجيل أرق��ام هواتف املفوض بالتعامل مع 
الهيئة إذ ان عملية التسجيل تستوجب الدخول 
على موقع الهيئة املطور وحتميل النموذج املطلوب 
)منوذج إضافة/تعديل/رقم تلفون نقال للمفوض 
بالتوقيع( ثم تعبئة النموذج وتوقيعه من املفوض 

بالتوقيع )أو املندوب مقدم املعاملة(.
 واضافت ان��ه يجب تسليم النموذج في قسم 
بيانات أصحاب األعمال )مراقبة احلاسب االلي( 
بينما تدقق املعاملة من موظفي الهيئة وتسجل 
في النظام اآللي مشيرة الى أنه سيكون هناك مركز 

اتصال للرد على االستفسارات 
على الرقم )1890012(.

 واس��ت��ع��رض��ت ال��ش��ه��اب 
قائمة اخلدمات التي تقدمها 
ال���ب���واب���ة اجل���دي���دة وم��ن��ه��ا 
البيانات االس��اس��ي��ة للملف 
مع االشعارات واالطالع على 
بيان ت��اري��خ العمليات على 
امللف وحتديد اي��ام ومواعيد 
العمل لكل ترخيص وغيرها 

الكثير من اخلدمات.
 من جانبه اع��رب الرئيس 
التنفيذي للشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا أنس 
ميرزا عن سعادته بالتعاون 
م��ع الهيئة ال��ع��ام��ة للقوى 
العاملة في تنفيذ هذا املشروع 
الطموح ال��ذي يستهدف تسهيل اخل��دم��ات على 

أصحاب األعمال ومراجعي الهيئة.
 ب��دوره قال عزت أبوعمارة الرئيس التنفيذي 
لشركة )ام��ب��ل��س( التابعة للشركة الوطنية 
والذراع التنفيذية للشركة في مجال مشاريع نظم 
املعلومات واالتصاالت ان مشروع ميكنة أعمال 
واج��راءات الهيئة يعد من املشاريع املميزة التي 
تضيفها )امبلس( الى سجلها في تطوير مشاريع 

نوعية ملصلحة قطاعات الدولة.
 واشار ابو عمارة الى ان هذا النوع من املشاريع 
يعد خطوة مهمة نحو ميكنة كل قطاعات الدولة 
في املستقبل القريب للوصول بدولة الكويت الى 

مفهوم )احلكومة االلكترونية( الفاعلة.
 يذكر ان الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
مم��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة ك��ام��ل��ة وت��س��ع��ى م���ن خ��الل 
استراتيجيتها اجلديدة الى دعم مؤسسات الدولة 
لتنفيذ املشاريع التكنولوجية املتقدمة مبا متتلكه 
من استثمارات تكنولوجية وكوادر وطنية قادرة 
على تنفيذ كبرى املشاريع احليوية ذات الطابع 

التكنولوجي.

خلود الشهاب

»الداخلية« دعت إلى اتخاذ احليطة واحلذر بسبب سوء األحوال اجلوية 

»املوانئ« توقف حركة املالحة في ميناء الشويخ
بسبب األحوال اجلوية

شهدت البالد أم��س موجة من 
الغبار أدت إلى انخفاض مستوى 
ال��رؤي��ة، ودع��ت وزارة الداخلية 
أمس االربعاء مستخدمي الطرق 
الى ضرورة توخي احليطة واحلذر 
بسبب س��وء األح��وال اجلوية في 

بعض املناطق.
 وق���ال���ت ال������وزراة ف���ي ب��ي��ان 
ص��ح��اف��ي ان ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 
واملقيمني عدم التردد عند الضرورة 
باالتصال بهاتف الطوارئ )112( 
ألي مساعدات إنسانية ومرورية 
وأمنية مؤكدة ان اجهزتها املعنية 
تعمل على مدار الساعة لتقدمي تلك 

املساعدات.
 م��ن جهته ف��ق��د أك���د املتحدث 
ال��رس��م��ي ب��اس��م اإلدارة العامة 
للطيران املدني الكويتية منصور 
الهاشمي أن حركة املالحة اجلوية 
ف��ي مطار الكويت ال��دول��ي تسير 
بصورة طبيعية رغم حالة الغبار 

التي تشهدها البالد.
 وأضاف الهاشمي في تصريح 
ل��� )ك��ون��ا( أم��س أن م��دى الرؤية 
احلالية يبلغ 650 مترا وأن حركة 
ال��ط��ائ��رات ف��ي اإلق���الع والهبوط 
في مطار الكويت لم تتأثر بسوء 

األحوال اجلوية.
 وأشار إلى أن الرؤية املسموح 
بها في االق��الع والهبوط تتراوح 
ما بني 300 متر الى 500 متر وذلك 

حسب طراز الطائرة.
 وتتأثر البالد حاليا بنشاط في 
الرياح وانخفاض مستوى الرؤية 
األفقية بسبب الغبار تصل إلى أقل 

من 1000 متر على بعض املناطق.
  كما أعلنت مؤسسة املوانئ 
الكويتية أمس توقف حركة املالحة 
البحرية في ميناء الشويخ مؤقتا 
إلى حني حتسن األح��وال اجلوية 

ومستوى الرؤية األفقية.
وقال مدير العمليات في ميناء 

الشويخ الكابنت ب��در العنزي ل� 
)كونا( إن حركة املالحة البحرية 
ف��ي امليناء متوقفة مؤقتا وذل��ك 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى س��الم��ة ال��س��ف��ن 
التجارية في امليناء وذل��ك لعدم 
اس��ت��ق��رار الطقس وه��ب��وب ري��اح 
جنوبية تصل سرعتها إل��ى 32 

ك��ي��ل��وم��ت��را ف��ي ال��س��اع��ة وت��دن��ي 
مستوى الرؤية إلى أقل من 800 

متر.
وأضاف أن هناك عملية مغادرة 
ملركب واحد عالوة على ثالث سفن 
في حالة االنتظار للدخول مؤكدا أن 
الطواقم الفنية باملؤسسة في حالة 

رصد للطقس ببرج املراقبة.
واع��رب العنزي عن األم��ل بأن 
يستقر ال��ط��ق��س ف��ي ال��س��اع��ات 
املقبلة وان تستأنف حركة املالحة 
البحرية مباشرة متى م��ا كانت 
ع��وام��ل ال��ط��ق��س ف��ي احل���د اآلم��ن 

لسالمة املالحة.

أجواء الغبار التي يشهدها طقس البالد

طبيعية  ب��ص��ورة  تسير  الكويت  مطار  ف��ي  اجل��وي��ة  امل��الح��ة  حركة  امل��دن��ي«:  »ال��ط��ي��ران 

»حماية البيئة« ترصد نباتات فطرية 
جديدة في احلدود الشمالية للبالد 

  أعلنت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة أمس 
رصدها نباتات فطرية جديدة في احلدود الشمالية 
للكويت ليرتفع بذلك عدد نباتات البالد الى 400 

نبتة برية مسجلة.
وق��ال��ت اجلمعية ف��ي بيان صحافي إن نبتتني 
فطريتني جديدتني هما شجيرة )الهدال( وشجيرة 
)العليق أو العلجان( وهما من األشجار املعمرة التي 
تنبت بشكل أفقي أو رأسي من خالل تسلقهما على 

أغصان جيرانهما من األشجار.
وأضافت أن أغصان الشجرتني طرية وكثيفة 

ومتشابكة وليس لهما أشواك وتنمو ازهارهما على 
أغصانهما وليس لهما بتالت وتنموان على جانبي 

وأطراف شعيب األمطار.
وأوضحت ان��ه مت ع��رض النبتتني على باحثني 
نباتيني وبيئيني في جلنة حماية احلياة الفطرية 
باجلمعية لتوثيق عملية الرصد والتأكد من عدم 
وجودهما ضمن النباتات املسجلة في الكويت ومن 
ثم تسجيلها ضمن سجل النباتات الفطرية للبالد 
فضال ع��ن أخ��ذ عينات منهما حلفظهما مبعشبة 

جامعة الكويت الوطنية.

»السكنية« جتري قرعة الدفعة السابعة 
 »3 على قسائم جنوب املطالع »إن 

 أجرت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية 
أمس قرعة الدفعة السابعة من القسائم احلكومية 

ملشروع جنوب املطالع )إن 3(.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة 
تشمل 295 قسيمة مبساحة 400 متر مربع لكل منها 
ت��وزع على املواطنني أصحاب الطلبات اإلسكانية 

حتى 7 فبراير 2012.
ودع��ت املؤسسة املواطنني املهتمني بالقضية 

اإلس��ك��ان��ي��ة إل��ى متابعة حسابها ال��رس��م��ي على 
مواقع التواصل االجتماعي )إنستغرام( و)تويتر( 

و)يوتيوب(.
وتضم مدينة جنوب املطالع السكنية 30400 
وحدة سكنية مبساحة قدرها 400 متر مربع لكل 
منها إضافة إلى اخلدمات األساسية واملباني العامة 
كاملدارس واملراكز الصحية ومراكز اإلطفاء ومراكز 

الضاحية وأفرع اجلمعيات التعاونية واملساجد.

»ديوان احملاسبة« يتسلم إدارة موقع مجموعة عمل 
2018 اإلنتوساي لتدقيق تكنولوجيا املعلومات 

شارك فريق تدقيق تكنولوجيا املعلومات 
ب��دي��وان احمل��اس��ب��ة ف��ي االج��ت��م��اع ال 26 
ملجموعة عمل اإلنتوساي املعنية بتدقيق 
تكنولوجيا املعلومات واحللقة النقاشية 
 »AMS حول » نظام إدارة العمليات الرقابية

خالل الفترة 22-24 مايو 2017 في كوريا.
وضم وفد الديوان املشارك في االجتماع 
اختصاصي أول تقنية املعلومات ب��إدارة 
تقنية املعلومات سمية الغرير رئيس الفريق 
وتقني معلومات أول بإدارة تقنية املعلومات 
م��رمي احل��س��اوي ومدقق مشارك في إدارة 
الرقابة املسبقة للشؤون االقتصادية روان 

السبيعي.
وق��ال��ت رئ��ي��س الفريق امل��ش��ارك سمية 
الغرير أن أه��م النتائج ال��ت��ي ت��وص��ل لها 
االجتماع اعتماد دي��وان احملاسبة الكويتي 
إلدارة وتنفيذ موقع WGITA اخل��اص 
مبجموعة عمل اإلنتوساي املعنية بتدقيق 
تكنولوجيا املعلومات بعد أن يقوم مكتب 
التدقيق املاليزي بتسليم كافة الوثائق 
وامللفات اخلاصة باملوقع احلالي على أن 

يتسلم الديوان املوقع مطلع عام 2018.
وأضافت الغرير أن فريق الديوان تقدم 
بورقة عمل حول »نشر البيانات احلكومية 
في دول��ة الكويت » تضمنت دراس��ة حاالت 
محلية ودولية في هذا الشأن واستعراض 
إيجابيات تطبيق هذا املفهوم الذي يؤدي الى 

املزيد من الشفافية واحلد من الفساد.
وأش���ارت الغرير إل��ى أن الفريق تقدم 
مبجموعة م��ن امل��ق��ت��رح��ات أه��م��ه��ا زي���ادة 
امل��ع��رف��ة املجتمعية ح���ول م��ف��ه��وم نشر 

البيانات احلكومية وانشاء وح��دة خاصة 
لتطبيق املفهوم أسوة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، وانشاء قاعدة لبيانات اجلهات 
احلكومية لتمكني اجلهات من نشر بياناتها 
بعد تطبيق مجموعة من معايير اجل��ودة 

لضمان صحة البيانات.
واس���ت���ع���رض ال��ف��ري��ق أه����م امل��خ��اط��ر 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��دي��وان عند نشر تقاريره 

السنوية تطبيقاً مل��وض��وع ورق���ة العمل 
املقدمة وت��ق��دمي التوصيات املثلى ملفهوم 
نشر البيانات احلكومية، باإلضافة إلى 
 Documentation“ املشاركة في موضوع
 requirements of an IT audit

”including SMS
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن م��ج��م��وع��ة عمل 
اإلنتوساي للرقابة على تقنية املعلومات 

“ WGITA” تأسست عام 1989 من قبل 
منظمة اإلن��ت��وس��اي، حيث عقد االجتماع 
االفتتاحي للجنة في أكتوبر 1992 وتهدف 
إل��ى دع��م أجهزة الرقابة العليا في تطوير 
معرفتهم ومهاراتهم في استخدام تكنولوجيا 
املعلومات في عمليات التدقيق عبر تقدمي 
املعلومات والتسهيالت لتبادل اخلبرات 

وأفضل املمارسات.

 أعضاء وفد ديوان احملاسبة مع الوفود املشاركة

8378 من املقيمني بصورة  »اجلهاز املركزي«: 
 2011 غير قانونية عدلوا أوضاعهم منذ 

 أعلن اجلهاز املركزي ملعاجلة أوض��اع املقيمني 
بصورة غير قانونية أم��س أن 8378 شخصا من 
املقيمني بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم منذ 

أوائل عام 2011 وحتى نهاية أبريل 2017.
وق��ال مدير إدارة تعديل االوض���اع في اجلهاز 
العقيد محمد الوهيب ل)كونا( إن 5700 شخص 
عدلوا أوضاعهم الى اجلنسية السعودية و945 

شخصا الى اجلنسية العراقية.
وأضاف الوهيب أن 820 شخصا عدلوا أوضاعهم 
الى اجلنسية السورية و98 شخصا الى اجلنسية 
االي��ران��ي��ة ال��ى ج��ان��ب 49 شخصا ال��ى اجلنسية 
االردن��ي��ة و766 شخصا ع��دل��وا أوض��اع��ه��م إلى 

جنسيات أخرى.
ودعا كل من يرغب بتعديل وضعه ملراجعة مقر 
اجلهاز املركزي في منطقة )العارضية( لتسوية 
اق��ام��ت��ه وت��وف��ي��ق وض��ع��ه حسب ق��وان��ني االق��ام��ة 

السارية في دولة الكويت.
وأشار إلى ان عمليتي تعديل االوض��اع وحتديد 
اجلنسية تتم بناء على جواز سفر صحيح وبعد أن 

يتثبت اجلهاز املركزي من صحة الوثائق املقدمة له.
وأكد أن من يعدل وضعه ويكشف عن جنسيته 
األصلية يحصل على االمتيازات التي متنحها الدولة 
ومنها احلصول على اقامة فورية مجانية وفق املادة 
24 )كفيل نفسه( صاحلة ملدة خمس سنوات قابلة 
للتجديد جلميع أف��راد اسرته إضافة ال��ى خدمات 
التعليم والصحة املجانية واحلصول على بطاقة 

متوين لألسرة.
وأوض��ح الوهيب أن الدولة متنح ه��ؤالء أيضا 
أول��وي��ة التوظيف ل��دى اجل��ه��ات احلكومية بعد 
الكويتيني وتعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج 
رخ��ص��ة ال��ق��ي��ادة فضال ع��ن ع��دد م��ن االم��ت��ي��ازات 

واالعفاءات االخرى.


