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سفارة الكويت لدى اليابان تهيب باملواطنني اخذ احليطة واحلذر بعد زلزال »أوساكا«
ــة الكويت لــدى اليابان أمــس األربعاء  أهابت سفارة دول
باملواطنني الكويتيني من املقيمني والزائرين والطلبة بأخذ أقصى 
درجــات احليطة واحلــذر والتقيد بتعليمات االمــن والسالمة 
الصادرة عن السلطات اليابانية احمللية عقب الزلزال الذي 

ضرب منطقة )أوساكا( يوم االثنني املاضي.
ــرورة تواصل املواطنني الكويتني  ودعــت السفارة الــى ض

املوجودين في اليابان معها على رقم الهاتف -81+)0(3-
consular@kuwait- ( :3455-0361 او البريد االلكتروني

embassy.or.jp( في حال حدوث طارئ او لطلب املساعدة.
وكان ثالثة اشخاص على األقل لقوا مصرعهم واصيب نحو 
230 آخرين جراء الزلزال القوي الذي ضرب منطقة )أوساكا( 

غرب اليابان بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر.

وتتبعا للزلزال الــذي ضــرب )أوســاكــا( وفــي ظل االمطار 
الــغــزيــرة املتساقطة فــي مناطق )أوســـاكـــا( و)شيكوكو( 
و)كيوشو( غــرب اليابان واملتوقع استمرارها حتى اليوم 
اخلميس حذرت السلطات اليابانية من مخاطر حدوث انزالقات 
ترابية خطيرة وفيضانات لالنهر خصوصا في املناطق التي 

تأثرت بالزلزال.

سمو ولي العهد مستقبالً اجلبري

ولي العهد يستقبل الغامن 
واحملمد واجلبري

  استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمــس رئيس مجلس األمــة 
مــرزوق الغامن. واستقبل سمو ولي العهد سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
ــر اإلعــالم   كما استقبل سمو ولــي العهد وزي

ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري.

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واحملمد

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

4 يوليو املقبل يكرم الفائزين مبسابقة القرآن الكرمي 

محافظ األحمدي: الكويت كانت وما زالت سباقة
 في العناية بالقرآن الكرمي وعلومه

ــدي الشيخ فــواز  ــم جــدد محافظ األح
اخلالد تأكيده أن دولــة الكويت كانت وال 
زالــت سباقة في العناية بالقرآن الكرمي 
وعلومه ، األمر الذي يعكسه الثراء والتنوع 
البالغني في صور الرعاية من خالل تنظيم 
املسابقات العلمية والثقافية واملعرفية 
على تــعــدد جهاتها وتــنــوع مستوياتها 
والتي تتصدرها مسابقة الكويت الكبرى 
للقرآن الكرمي برعاية صاحب السمو أمير 
الــبــالد الشيخ صباح األحــمــد ، ممــا مييز 
دولتنا احلبيبة ، ويؤكد صواب مسيرتها 

االنسانية والتنويرية .
       جاء ذلك خالل لقائه امس وفد اللجنة 
املنظمة للمسابقة الرمضانية حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده ، التي تنظمها محافظة 
األحــمــدي حتت شعار »األحــمــدي غير في 
شهر اخلــيــر« والـــذي ضــم حــمــود ناصر 

العامر املشرف العام على املسابقة والدكتور 
سلطان الفقيه عضو جلنة التحكيم واملوجه 
ــوزارة االوقــاف  ــام واخلطيب ب الفني واالم

والــشــؤون االسالمية حيث أثنى احملافظ 
على جهود اللجنة والقائمني على تنظيم 

املسابقة.

وفي هذا السياق ثمن املشرف العام على 
املسابقة حمود ناصر العامر رعاية محافظ 
االحمدي الشيخ فواز اخلالد املسابقة للعام 

الرابع على التوالي مايدل على االهتمام 
الكبير مــن قبله والــقــائــمــني عــلــى ادارة 
قطاع املساجد بــوزارة االوقــاف والشؤون 
االسالمية ، الفتا الى التعاون البناء بني 
إدارة العالقات احلكومية باحملافظة   وادارة 
مساجد األحــمــدي، موضحاً أنــه مت اطالع 
احملافظ على نتائج املسابقة التي فاز بها 

45 متسابقا ومتسابقة.
ــه سيتم توزيع  ــى ان وأشـــار العامر ال
اجلوائز على الفائزين خالل االحتفال الذي 
سيقام في خيمة شركة نفط الكويت يوم 4 
يوليو املقبل ، موضحاً ان عدد املشاركني بلغ 
نحو 450 متسابق ومتسابقة ، الفتا الى ان 
املسابقة خالل العام املقبل ستشهد اضافة 

فروع جديدة مثل اآلذان واخلطيب املؤثر .
بدوره أشار سلطان الفقيه عضو اللجنة 
املنظمة واملــوجــه الفني بـــادارة مساجد 
االحمدي الى ان املسابقة كانت مثمرة حيث 
شهدت اقباال كثيفا في جميع املناطق التي 

اقيمت فيها.

جانب من لقاء احملافظ ووفد اللجنة املنظمة للمسابقة

 عاد رئيس مجلس األمــة الكويتي مــرزوق الغامن 
ــى الــبــالد أول أمس  والــوفــد البرملاني املــرافــق لــه إل
وذلــك بعد مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية 
لالحتاد البرملاني الدولي الذي عقد في مدينة جنيف 

السويسرية.
 وكــان في استقبال الغامن على أرض املطار وزير 

اإلعــالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري 
ومراقب مجلس األمــة النائب نايف املــرداس واألمني 

العام للمجلس عالم الكندري.
 ورافق الغامن وفد ضم أمني سر الشعبة البرملانية 
النائب الدكتور عودة الرويعي وعضو الشعبة النائب 

علي الدقباسي.

رئيس مجلس األمة يعود إلى البالد بعد 
مشاركته في اجتماع لالحتاد البرملاني الدولي

مرزوق الغامن عقب عودته إلى البالد 

من منطلق تعزيز العالقات الثنائية في املجال 
الرقابي وتبادل اخلبرات واملعارف، يستضيف ديوان 
احملاسبة بــدولــة الكويت رئيس ديـــوان احملاسبة 
باجلمهورية اللبنانية أحمد حمدان والوفد املرافق له 

خالل الفترة من 25 – 28 يونيو 2018. 
ــال مدير إدارة التدريب والــعــالقــات الدولية  وق
د. سعود الزمانان أن الزيارة تستهدف بحث سبل 
الــتــعــاون بــني اجلــهــازيــن مــن خــالل العضوية في 
جلنة املخطط االستراتيجي وتفعيل عمل املنظمة 
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
)األرابــــوســــاي(، بــاإلضــافــة إلــى التنسيق مــا بني 
اجلــهــازيــن مبــا يحقق األهــــداف وتــعــزيــز املصالح 
املشتركة بينهما للقيام باملهام الرقابية على أكمل 

وجه.
وأضاف الزمانان أن الزيارة تعتبر امتداداً للتعاون 
القائم بني األجهزة الرقابية العليا باملنظمة العربية 

لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة وتأتي في 
إطار تعزيز نشر الثقافة املهنية بني األجهزة األعضاء 
ولتنسيق املــواقــف فــي املنظمات املهنية اإلقليمية 
ــارة ستتضمن بعض  ــزي والــدولــيــة.  وأوضـــح أن ال
العروض التقدميية للمشاريع التطويرية لديوان 
احملاسبة كمشروع املوسوعة الرقابية، باإلضافة إلى 

 AMS عرض تقدميي عن نظام إدارة العلميات الرقابية
الذي يعزز العمل الرقابي ويقوم بتوثيقه ابتداًء من 
عملية التخطيط والعمل امليداني وانتهاًء بالتقارير 
الرقابية ذات اجلودة املهنية، كما سيتم عرض جتربة 
ديــوان احملاسبة بدولة الكويت حــول مــدى جاهزية 

األجهزة احلكومية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

لتعزيز العالقات الثنائية في املجال الرقابي وتبادل اخلبرات 

» احملاسبة« يستضيف رئيس ديوان احملاسبة في لبنان

د. سعود الزمانان

آمر القوة اجلوية يتفقد القوة الكويتية املشاركة
 في عملية »إعادة األمل«

بتوجيهات مــن النائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر 
صباح األحمد ، ومتابعة رئيس األركــان 
العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد 
اخلضر، قام آمر القوة اجلوية اللواء الركن 
طيار عبدالله الــفــودري، يرافقه عــدد من 
قيادات القوة اجلوية ، صباح أمس بزياره 
ــى الــقــوات الكويتية املشاركة  تفقديه إل
بعملية إعــــادة األمـــل باململكة العربية 

السعودية الشقيقة .
وقد نقل اللواء الفودري للقوات الكويتية 

خالل الزيارة حتيات وتهاني النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
ــد، ورئــيــس األركـــان  ــم نــاصــر صــبــاح األح
العامه للجيش الفريق الركن محمد خالد 
اخلضر و نائب رئيس األراكــــان العامة 
للجيش الفريق الركن عبدالله النواف، وذلك 
مبناسبة عيد الفطر املبارك، مؤكداً حرصهم 
الــدائــم لإلطمئنان على الــقــوات الكويتية 
املشاركة بعملية إعادة األمل، وتوفير كافة 
إحتياجاتهم، وتقدمي كل التسهيالت التي 
متكنهم من أداء مهامهم العسكريه على أكمل 

وجــه ، معربني عــن إعــتــزازهــم وتقديرهم 
باألعمال التي يقومون بها جنبا إلى جنب 
مع أشقائهم في قوات التحالف، متمنيا من 
الله العلي القدير أن يعيد على اجلميع هذه 
املناسبة املباركة باخلير واليمن والبركات 
، حتــت قــيــادة صاحب السمو أمير البالد 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح 
األحــمــد، وسمو ولــي العهد وسمو رئيس 

مجلس  الوزراء.
ــودري عــن فخره  ــف كما أعـــرب الــلــواء ال
وإعتزازه برجاله البواسل ملا يقومون به من 

دور هام ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم 
املــوكــلــه إليهم مشيدا بالكفائه العاليه 
التي يتمتع بها رجــال قواتنا املسلحة، 
وأن هذه الزيارات لها االثر الكبير في رفع 
الـــروح املعنويه لــدى قواتنا املسلحة، و 
مشيدا بالدور البطولي الذي يقدمونه مع 
اشقائهم من قــوات التحالف وداعيا إياهم 
الى بذل املزيد من اجلهد واالجتهاد، و متمنيا 
لهم السالمة والــعــودة إلــى أرض الوطن 
غامنني بعد أداء واجبهم مع أشقائهم بدول 

التحالف.

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

 كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن.  واستقبل سموه سمو 
الشيخ ناصر احملمد.

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت 
عن اإلحصائية الشهرية الدارة التدقيق واملتبعة 
الهندسية بفرع بلدية محافظة االحمدي لشهر مايو 
املاضي حيث مت قطع 112 تيارا كهربائيا لسكن 

العزاب.
وأوضــح مدير إدارة التدقيق والرقابة الهندسية 
خالد الــهــاجــري أن اإلحصائية جــاءت بعدد 276 
شهادة اوصــاف ، 264 إيصال تيار كهربائي ، 185 
تعهد اشــراف ، 267 انهاء اشــراف ،  6 إلغاء إشراف 
،  33 ترخيص بناء ، 159 اشغال ، 5 كتب إدارة 
األنظمة الهندسية ، 4 كتب بنك التسليف واالدخــار، 
26 كتاب لإلدارة القانونية ، 112 انذار اخالء عزاب، 

17 شهادة ملن يهمه االمر،112 قطع التيار الكهربائي 
لسكن العزاب ،8 كتب إدارة املساحة، 11  إزاالت ، 
26  محضر مخالفة مخالفة قوانني البناء ،  23  تعدي 
على أمــالك الدولة ، 21  رد على شكاوى، 7 إيصال 
خط هاتفودعت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت 
أصحاب املعامالت التي تخص عملية البناء او الهدم 
او الترميم بضرورة االلتزام بلوائح وقوانني البناء 
املنصوص عليها من قبل البلدية ، وفي حال وجود 
أي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي ميكنهم 
التواصل عبر اخلط الساخن والذي يعمل على مدار 
الساحة ، او عبر مواقع التواصل االجتماعي للبلدية 

kuwmun@

أمير البالد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

اللواء الركن طيار عبدالله الفودري مع عناصر القوة اجلوية

رياض عواد 
أكدت  مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في 
اجلهات غير احلكومية بالوكالة في برنامج 
إعــادة الهيكلة غدير أحمد القديري  ان مهام 
البرنامج إلعــداد مشروع تطوير التصنيف 
الصناعي الدولي املوحد لألنشطة االقتصادية 
ــى مــشــروع تطوير  )ISIC4( بــاإلضــافــة ال
التصنيف الدولي املوحد للمهن )ESCO8( قد 
بدأ العمل به في مايو 2016 وانتهى في يناير 
2018 ، حيث مت تسكني 90 % من التراخيص 
الــتــي يــفــوق عــددهــا 126 ألـــف باستخدام 

منهجيات مختلفة .
واشـــارت القديري في تصريح صحافي  
الى أن املشروع يهدف لالنتقال من التنقيح 
الثاني الصادر سنه 1968 الى التنقيح الرابع 
الصادر سنه 2006 باعتباره املعيار املقبول 

دولياً .
كما قام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
بتسكني أغلب الشركات اخلاصة على األنشطة 
االقتصادية حسب التراخيص الصادرة من 
ــدار التراخيص ، اال أن  اجلهات املعنية إلص
بعض الشركات لم يتم تسكينها لعدم توافر 

البيانات من اجلهات املعنية ، علما بأن هناك 
12 جهة مختصة بــإصــدار التراخيص في 
)وزارة التجارة والصناعة – وزارة الصحة 
– وزارة التربية – وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل – الهيئة العامة للشباب والرياضة 
– وزارة التعليم العالي – الهيئة العامة 
للصناعة – الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ــتــدريــب – جمعية احملــامــني – جمعية  وال

املهندسني(
وعليه مت تشكيل جلنة توحيد تصانيف 

األنشطة االقتصادية في االحصاءات الرسمية 
بدولة الكويت بالتعاون مع االدارة املركزية 
لإلحصاء وبعض اجلهات احلكومية املعنية 
إلصدار التراخيص ، لالطالع على التصنيف 
الصناعي الدولي املوحد لألنشطة االقتصادية 
ISIC4 الذي مت اعداده من قبل برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة في اجلهاز التنفيذي 
للدولة ، وبعد االنتهاء من مراجعة التصنيف 
ISIC4 واعتماده سيتم توحيد التنقيح الرابع 
على اجلهات احلكومية ومن ثم تطبيقه من قبل 

الهيئة العامة للقوى العاملة .

»إعادة الهيكلة« ينهي دراسة مشروع تطوير التصنيف الدولي املوحد للمهن

الهاجري: بلدية »األحمدي« أجنزت 
1562 معاملة خالل مايو املاضي


