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ناصر الصباح بحث مع املدير اإلقليمي 
للبنك الدولي املواضيع املشتركة

الهني: الكويت لن تألو جهدًا في سبيل دعم اجلهود 
الدولية الرامية الستمرار الدور التاريخي لـ »أونروا«

أكد مسؤول كويتي أمس الثالثاء احلرص 
على دع��م أعمال وكالة االمم املتحدة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أون��روا( 
ف��ي شتى برامجها التعليمية والصحية 

واإلغاثية.
وق��ال مساعد وزي��ر اخلارجية الكويتي 
لشؤون املنظمات الدولية السفير ناصر 
الهني في كلمة ألقاها أم��ام اجتماع اللجنة 
االستشارية لوكالة )أون��روا( ان “الكويت 
لن تألو جهدا في سبيل دعم اجلهود الدولية 

الرامية الستمرار الدور التاريخي للوكالة”.
وأض����اف أن ال��ك��وي��ت س��ارع��ت بتقدمي 
دع��م عاجل بلغ 50 مليون دوالر لتعزيز 
ميزانية )أون���روا( للمساهمة في استمرار 
البرامج اإلنسانية التي تشرف عليها الوكالة 
وتنفذها لالجئني الفلسطينيني في مناطق 

عملها اخلمس.
وأك���د ال��ه��ني ان املنطقة تشهد ظ��روف��ا 
بالغة الدقة والتعقيد موضحا أن األوضاع 
اإلنسانية تزداد سوءا يوما بعد يوم كما أن 

العالم بأسره شاهد على ما قد يكون أسوأ 
مرحلة فيما يتعلق بالقضايا اإلنسانية خالل 

األعوام العشرة املاضية.
وأش��ار إلى استمرار الكوارث اإلنسانية 
للنازحني والالجئني ال سيما ف��ي سوريا 
واليمن وليبيا والعراق وما تشهده أقلية 
)الروهينغا( إضافة إلى الوضع الذي تعانيه 
)أون���روا( وه��و ما ينذر بتوقف عملياتها 
وبرامجها ويخلف “كارثة” على األبرياء من 

الشعب الفلسطيني والعالم أجمع.
ودعا الى ضرورة تكاتف املجتمع الدولي 
إلن��ه��اء امل��أس��اة وامل��ع��ان��اة والضغط على 
إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة واحترام التزاماتها مبوجب القانون 
الدولي وصوال إلى حل عادل ودائم يضمن 
إقامة دول��ة فلسطني املستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 

.1967
وأض�����اف ال��ه��ني أن أوض�����اع ال��وك��ال��ة 
مسؤولية يتحملها احملفل الدولي بأسره 

مؤكدا أهمية تضافر اجلهود حتى تستكمل 
)أون��روا( دورها املشهود ألكثر من 70 عاما 

مضت.
وأش��اد بالرؤى املطروحة إلع��ادة هيكلة 
ال��وك��ال��ة مب��ا يتسق وال��ظ��روف اإلقليمية 

والدولية معربا عن الشكر والتقدير للمفوض 
ال��ع��ام ل��وك��ال��ة )أون�����روا( بيير كرينبول 
لتوفير اخل��دم��ات املمكنة لدعم الالجئني 

الفلسطينيني.
وتستضيف منطقة البحر امليت في األردن 
اجتماع اللجنة االستشارية لوكالة )اونروا( 
برئاسة تركيا ومشاركة دولية ملناقشة 
تدابير الظروف املالية للوكالة على مدى 

يومني.
وقدمت الكويت والسعودية واإلم��ارات 
وقطر مجتمعة وبالتساوي دعما لوكالة 
)أون���روا( بقيمة 200 مليون دوالر العام 
احلالي ساهم بتقليص العجز املالي التراكمي 
على ميزانية الوكالة من 446 مليون إلى 21 
مليون دوالر.وت��ق��دم وكالة )اون��روا( التي 
تأسست عام 1949 خدماتها األساسية في 
الصحة والتعليم حلوالي 4ر5 مليون الجئ 
فلسطيني يعيش 40 في املئة منهم باألردن 
فيما يتوزع الباقون على مناطق عملياتها 

بالضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا. 

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل الدكتور عصام أبو سليمان  
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استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر الدف���اع الشيخ ناصر 
صباح األحمد بقصر بيان العامر صباح 
أم���س، امل��دي��ر اإلقليمي للبنك ال��دول��ي 

الدكتور عصام أبو سليمان  والوفد املرافق 
له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 

حيث رح��ب بالضيف والوفد املرافق 
ل��ه، ومت خ��الل اللقاء ت��ب��ادل األح��ادي��ث 

الودية ومناقشة األمور واملواضيع ذات 
اإلهتمام املشترك . وحضر اللقاء أعضاء 
مجلس أمناء جهاز  تطوير مدينة احلرير 

وجزيرة بوبيان.

بعد انتهاء تقرير الفريق الفني حلصر األضرار التي حلقت بها

بوشهري: استبعاد مكتب هندسي و6 شركات منفذة للبنية 
التحتية في مدينة صباح األحمد من مناقصات »السكنية«

أع��ل��ن��ت وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
االس���ك���ان ووزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
للخدمات الدكتورة جنان بوشهري 
أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تقرر 
استبعاد ست شركات ومكتب هندسي 
من مناقصات املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية املطروحة حاليا واملستقبلية 
بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني 
حلصر أض��رار البنية التحتية ملدينة 
صباح األح��م��د السكنية ال��ى وج��ود 
أضرار باملشاريع التي نفذتها نتيجة 

األمطار األخيرة.
وقالت بوشهري في بيان صحفي 
أمس الثالثاء إن مجلس الوزراء اطلع 
في اجتماعه أول أم��س على التقرير 
الفني وأح��ي��ط علما ب��األض��رار التي 
أصابت بعض مشاريع البنية التحتية 
مبدينة صباح األحمد وعليه أصدر 
امل��ج��ل��س ق����راره ب��اس��ت��ب��ع��اد جميع 
الشركات واملكاتب الهندسية التي 
ق��ام��ت بتصميم وت��ن��ف��ي��ذ م��ش��اري��ع 
اإلسكان والبنية التحتية والطرق التي 

أصابها اخللل في املواقع املتضررة من 
األمطار وعدم السماح لها باملشاركة 
في أية مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها 
من قبل جلنة تقصي احلقائق املشكلة 

لهذا الغرض.
وأوض���ح���ت أن����ه ت��ن��ف��ي��ذا ل��ق��رار 
مجلس ال��وزراء صدر قرار باستبعاد 
ست شركات منفذة للبنية التحتية 
مبدينة صباح األحمد عن مناقصات 
»ال��س��ك��ن��ي��ة« وم��ك��ت��ب االس��ت��ش��ارات 
الهندسية املصمم ملدينة صباح األحمد 
من كافة مشاريع املؤسسة املطروحة 
حاليا واملستقبلية. مشيرة إل��ى أنه 
س��ب��ق وأن مت اس��ت��ب��ع��اد امل��ك��ت��ب من 
الدخول في مشاريع املدينة في يوليو 

املاضي.
وذك���رت أن ف��رق حصر األض���رار 
التابعة للمؤسسة قامت بالكشف 
على مشاريع مدينة صباح األحمد من 
طرق وبنى حتتية وشبكات األمطار 
والصرف الصحي وغيرها بعد األمطار 
الغزيرة التي هطلت على البالد مؤخرا 

ورصدت العديد من األضرار اجلسيمة 
واملتوسطة مبا يستوجب معه اتخاذ 
قرارات حاسمة لوقف الشركات املنفذة 
عن الدخول في مناقصات »السكنية« 
إلى حني انتهاء حتقيق وزارة األشغال 

وما يصدر منها من توصيات.
وأك����دت أن امل��ؤس��س��ة ب����دأت في 
مخاطبة الشركات إلثبات حالة الضرر 
وملباشرة اإلصالحات اإلنشائية وفق 
الكفالة العشرية املنصوص عليها في 
العقود دون حتمل املال العام أي كلفة 
إضافية. مبينة أن املؤسسة حتتفظ 
بحقها القانوني ف��ي رف��ع ال��دع��اوى 
ضد الشركات أو إحالتهم الى النيابة 
العامة بناء على ما ستنتهي إليه جلنة 

تقصي احلقائق.
وأشارت بوشهري إلى أن احملاسبة 
ستطال املسؤولني في املؤسسة إذا ما 
ثبت تراخيهم في متابعة تلك املشاريع 
خ��الل ف��ت��رة التنفيذ وإه��م��ال��ه��م في 
تقييمها خالل فترة االستالم املبدئي لها 
مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير 
ال��ذي قامت ب��ه ف��رق حصر األض��رار 
في املؤسسة خالل األيام املاضية في 
اجناز التكليف على أكمل وجه واثبات 
حاالت الضرر التي أصابت املشاريع 

وحتديد املسؤولني عنها من شركات.

د. جنان بوشهري

دعا إلى جلان محايدة تضم متخصصني في تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية 

»املكاتب الهندسية« يطالب مجلس الوزراء بالتريث 
في قرار االستبعاد حتى ظهور نتائج التحقيق 

دع���ا احت����اد امل��ك��ات��ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وال����دور 
االس��ت��ش��اري��ة الكويتية مجلس ال����وزراء إلى 
التريث في اتخاذ قراراته إزاء املكاتب الهندسية 
والشركات ذات العالقة بتصميم وتنفيذ مشاريع 
البنية التحتية ، مؤكدا دعمه  النتظار نتائج 
جلان التحقيق في مسببات األزمة التي تسببت 
بها أمطار اخلير على البالد خالل الفترة املاضية. 
وأوض��ح االحت��اد في بيان صحافي أم��س ) 
الثالثاء(  ان��ه يدعوا أيضا إل��ى أن تكون جلان 
التحقيق املشكلة م��ح��اي��دة وم���ن املهندسني 
املتخصصني وأصحاب اخلبرة في تصميم وتنفيذ 
مشاريع البنية التحتية ، الفتا إلى أن تسييس 
املوضوع سيكون له عواقب ال حتمد عقباها على 
مصداقية التعامل احلكومي مع القطاع اخلاص 
الذي تنظر له الدولة على أنه شريك إستراتيجي 

في بناء وتنفيذ مشاريع التنمية العمالقة.
 وذكر االحتاد في بيانه، أن اإلسراع احلكومي 
في  اتخاذ قرارات  حكومية بإيقاف التعامل مع 
مكاتب هندسية وشركات مقاوالت كويتية تنفذ 
مشاريع عمالقة سيؤثر سلبا على سير تنفيذ 
هذه املشاريع وسيوقع احلكومة حتت املساءلة 
القانونية ويوقع أضرار جسيمة على املال العام 
واخلاص، الفتا إلى أن التحقيق يجب أن يشمل  

أسباب تطاير احلصي واسباب غ��رق اإلنفاق 
والطرق واملناطق السكنية وجميع العيوب التي 

كشفها املطر بالبنية التحتيه املنفذة .
وجاء في بيان االحتاد إننا كمهنيني حريصون 
على مصلحة الكويت سبق وأن نبهنا الى من 
العيوب  العيوب ان جميع اعمال الصيانه تتم 
من خالل إش��راف مهندسي اجلهات احلكومية 
بدون وجود مكاتب هندسية او دور استشارية 
كويتية متخصصة ب��االش��راف علي اعمال 
الصيانة في حني أنه من  املفترض أن يكون دور 
جهاز احلكومة الهندسي  مراقبة االستشاريني 

احملليني.
وشدد االحت��اد في بيانه على أنه المانع في 
محاسبة من يثبت تقصيرهم وادانتهم لعدم 
االل��ت��زام ب��ال��ش��روط التعاقدية ف��ي املشاريع 
بدءا من التصميم وانتهاء بالتسليم والصيانة 
وال��ت��ش��غ��ي��ل،  مضيفا أن��ن��ا ن��ح��ذر م��ن وج��ود 
متمصلحني يشكلون ن��واة ملن يريد إحباط أي 
آمال تنموية ويترصد األض��رار بقطاع املكاتب 
الهندسية وال����دور االس��ت��ش��اري��ة وش��رك��ات 
املقاوالت الكويتية التي تصمم وتنفذ مشاريع 
مليارية ليس ف��ي الكويت فقط ب��ل وف��ي دول 

املنطقة وحول العالم.

ناصر الهني

خالل املعرض اخلليجي األول »حتديات األمن السيبراني للمعلومات واالتصاالت«

الشطي: جميع خدمات اجلهات احلكومية اإللكترونية 
لم تتأثر باألمطار األخيرة 

ريا�ض عواد 

أكد مدير عام اجلهاز املركزي لتكنلوجيا 
املعلومات املهندس قصي الشطي أن احلكومة 
عملت إلكترونياً خ��الل فترة العطلة التي 
كانت بسبب هطول األم��ط��ار الغزيرة في  
البالد األسبوع املاضي،  وذلك بفضل جهود 
العاملني ف��ي جهاز تكنلوجيا املعلومات 
وبواية الكويت االكترونية والتي ارتفع  عدد 

مستخدميها الى 60% عن األيام العادية .
وأوضح الشطي خالل الكلمة التي ألقاها 
في افتتاح املؤمتر واملعرض اخلليجي األول 
“حتديات األم��ن السيبراني” لالتصاالت 
واملعلومات والذي اقيم برعاية نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دول��ه لشؤون 
مجلس ال��وزراء أنس الصالح أن الهدف من 
اق��ام��ة ه��ذا امل��ؤمت��ر ج��اء لنشر ثقافة األم��ن 
السيبراني وال���ذي يحقق ت��أم��ني ال��ث��روة 
الرقمية لالفراد واملنظمات والدول والتصدي 
لها الفتاً الى ان ذلك لم يتم مالم تتوفر ارادة 
ج��ادة لوضع وتنفيذ استراتيجية لتنمية 
البنية االساسية  واخلدمات الرقمية التي 
تشمل استراتيجية االمن السيبراني ملكافحه 
املخاطر والتهديدات االكترونية من سرقة 
ال��ب��ي��ان��ات واالب���ت���زاز االك��ت��رون��ي ل��الف��راد 
واملؤسسات واضاف الشطي إلى أن املؤمتر 
سيعزز البحث عن حماية الشبكات وانظمة 
تقنية املعلومات والتقنيات التشغيلية وما 
تقدمة من خدمات وم��ا حتويه من بيانات 
وذل��ك م��ن خ��الل خ��ب��راء مختصني يراعون 
بذلك االهمية املتزايدة لالمن السبراني في 

حياة املجتمعات

وأكد الشطي أن هناك تعاون دولي حلماية 
أنظمة املعلومات والبيانات لدى احلكومات 
وشركات واالف��راد ومتابعة كل ما هو جديد 
في انظمة احلماية نافياً وجود اي اختراقات 
لالنظمة املصرفية في الكويت، مؤكداً على 
متانتها ومتابعة مسؤوليها المتالك افضل 
االن��ظ��م��ة حلماية بياناتهم واحل��س��اب��ات 

الشخصية لعمالئهم
بدوره عبر مدير عام إدارة نظم املعلومات  
باالنابه العقيد املهندس ط��ارق الدوسري  
عن سعادته باملشاركة في املؤمتر كمتحدث 
بورقة عمل وبجناح في املعرض املصاحب 
للمؤمتر وذلك الهمية اهدافة وذلك بالتعاون 
م��ع الهيئة ال��ع��ام��ة ل��الت��ص��االت واجل��ه��از 
املركزي لتكنلوجيا املعلومات الستخدام 
افضل النظم واكثرها تطويراً بحماية بيانات 

وزارة الداخلية واب��دا الدوسري اعتزازها 
في اجلهود التي قام بها موظفي ادارة نظم 
املعلومات حلماية االجهزه واملعلومات اثناء 
فتره هطول االمطار مما كان له وقعٌو ايجابي 
على استمرار اخلدمات وحمايتها مشيراً الى 
ان االداره تدرس تقدمي عدة خدمات اضافية 
للمواطنني واملقيمني من خالل تقدمي وتطوير 
اخل��دم��ات ال��ت��ي تساهم ف��ي توفير اجلهد 
والوقت وترفع املعاناه عن كاهل املراجعني 
وال��ت��ي سترى ال��ن��ور قريباً م��ؤك��داً حرص 
وزارة الداخليه على توفير االمن ثم خدمات 
ثم تهيئة البنية التحتية والقوى البشريه 
لتنفيذ الهدفني السابقني في خط متوازي 
ووفق خطط مدروسه وبأيدي كويتية ماهره 
واشار الدوسري الى ان وزارة الداخلية 
متمثله في اداره نظم املعلومات ستشارك في 

ورقة عمل يقدمها العقيد عبدالرحمن الشطي  
عن دور وزارك الداخلية واخل��دم��ات التي 
تقدمها والتي شتوضح من خاللها االجراءات 
االمنية حلفظ البيانات مع توضيح اخلدمات 
االلكترونية التي تقدمها الوزاره للمواطنني 
واملقيمني وذل���ك م��ع تنسيق م��ع اجلهات 
املختصه وثمن الدوسري  دور موظفي ادارة 
مظم املعلومات في حفظ االجهزة والبيانات 
التي ستحتويهازخلتلزفتره هطول االمطار 
االخيرة والتي لم تصب املبنى ولم تتعرض 
االجهزه او البيانات للخطر وذلك من خالل 
العمل املتواصل ط��وال 4 أي��ام مجحنا من 
خاللها في استمرار خدمات في املطار و منافذ 
احل��دودي��ة وم��راك��ز اخل��دم��ه دور ان تتأثر 
حركة ىتوفر املعلومات ملكني تلك االجهزه 

من عملها.

م. قصي الشطي متحدثا لوسائل اإلعالم 

»السكنية« تستدعي الدفعة األولى لقسائم 
الضاحية الـ4 لـ »جنوب مدينة صباح األحمد«

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية  أمس 
الثالثاء انها ستوزع الدفعة االول��ى من القسائم 
احلكومية في مشروع جنوب مدينة صباح األحمد 
)الضاحية ال��راب��ع��ة( متضمنة )336( قسيمة 

ألصحاب الطلبات حتى 12 سبتمبر 2005.
ودع���ت املؤسسة ف��ي ب��ي��ان صحفي املواطنني 
املخصص لهم قسائم حكومية في منطقة )جنوب 
مدينة صباح األحمد( إلى مراجعتها يوم السبت 
املقبل مصطحبني معهم البطاقة املدنية وق��رار 
التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.وذكرت ان بطاقات 

االحتياط ستوزع يوم األحد املقبل في حني ستجرى 
القرعة يوم االثنني 26 نوفمبر احلالي مبينة ان من 
يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل 
األيام احملددة سيتم استبعاد اسمه وادخ��ال االسم 

الذي يليه في التخصيص.
ودعت املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية 
في تلك املنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف 
إلى مراجعة املؤسسة يوم األحد املقبل مصطحبني 
معهم ق��رار التخصيص والبطاقة املدنية للدخول 

ضمن قائمة االحتياط.

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

»الهالل األحمر« نظمت ندوة عن »طرق التفكير اإليجابي«
أقيمت ي��وم أم��س األول ن��دوة 
ف����ي ج��م��ع��ي��ة ال����ه����الل األح���م���ر 
الكويتي، والتي شارك بها عدد من 
املتخصصني واألكادمييني وحملت 
عنوان “طرق التفكير االيجابي”، 
مبشاركة الناشطة في مجال العمل 
التطوعي د. غ��ادة ال��دوي��ل��ة، إلى 
جانب د. جواهر حسني، وبحضور 
فريق “نخبة الكويت” التطوعي، 
وت��خ��ل��ل��ت ال���ن���دوة احل��دي��ث عن 
طرق التفكير اإليجابي وأث��ره في 
املجتمع، وف��ي اخل��ت��ام مت تكرمي 

املشاركني. وعلى هامش الندوة 
صرحت غادة الدويلة أن مثل تلك 
األنشطة والفعاليات تساهم في 
إي��ج��اد بيئة اجتماعية توعوية 
س��ل��ي��م��ة، وال���ت���ي حت��م��ل أه���داف 
وقيمة للمتلقي، الفتة إل��ى أنها 
ستواصل عملها التطوعي في كافة 
املجاالت خدمة للوطن واملواطن من 
خالل توصيل املزيد من الرسائل 
للمجتمع، م��ع��ب��رة ع��ن شكرها 
العميق إلى املشاركني والقائمني 
على تلك ال��ن��دوة.  من جانب آخر 

تشارك الدويلة في فعاليات امللتقى 
األول ل��ل��م��رأة ال��ع��ام��ل��ة بعنوان 
“القيادات النسائية ودوره���ا 
الفاعل في املجتمع”، والتي يقيمها 
االحت���اد ال��ع��ام لعمال الكويت، 
وستقام في الثامن والعشرين من 
الشهر اجلاري، الساعة السادسة 
والنصف مساء في فندق هوليدإن 
الساملية “قاعة االبراج” بحضور 
رئيس االحتاد العام لعمال الكويت 
امل��ه��ن��دس س��ال��م شبيب العجمي 

غادة الدويلة متحدثة في الندوةونخبة من املتخصصني.  

جانب من احلضور 

»ديوان احملاسبة« يشارك باملؤمتر 
الدولي املهني السادس في البحرين

في إط��ار مشاركة دي��وان احملاسبة في مختلف 
األنشطة والفعاليات الدولية ش��ارك الديوان في 
املؤمتر الدولي املهني السادس بعنوان “مستقبل 
مهنة احملاسبة في ظل ث��ورة املعرفة” ال��ذي عقد 
في املنامة - مملكة البحرين، وذلك في 11 نوفمبر 
2018. ومّثل الديوان في املؤمتر مدقق أول بإدارة 
الرقابة على الشركات عبدالله اخلالد، حيث قال 
إن إق��ام��ة امل��ؤمت��ر ج��اءت برعاية وزي��ر الصناعة 
والتجارة والسياحة البحريني السيد زايد بن راشد 
الزياني وبتنظيم املجمع الدولي العربي للمحاسبني 
القانونيني لتسليط الضوء على مرحلة انتقال مهنة 
تدقيق احلسابات من »اإلنسان« إلى »البرنامج« 
لتحقيق ال��دق��ة وال��س��رع��ة ف��ي اكتشاف األخ��ط��اء 
واملخالفات بناء على معايير احملاسبة والتدقيق 

الدولية.
وأش���ار اخل��ال��د إل��ى أن تكنولوجيا املعلومات 

أصبحت تؤثر بشكل كبير على مهنة احملاسبة 
والتدقيق من خالل استخدام البرامج والتطبيقات 
التكنولوجية التي تساعد املدقق أو احملاسب في 
أعماله، باإلضافة إلى ما توفره هذه البرامج من وقت 

وجهد ودقة في النتائج.
كما أك��د على ض��رورة تعرف دي��وان احملاسبة 
واطالعه على آخر املستجدات في مجال تكنولوجيا 
املعلومات لتطوير م��ه��ارات مدققي ال��دي��وان فيما 
يتعلق بتحويل بيانات أعمال التدقيق إلى معلومات 
تساعد في الكشف عن املالحظات أو املخالفات لدى 

اجلهات املشمولة في رقابة الديوان.
وأفاد بأهمية التعرف على البرامج والتطبيقات 
احملاسبية املتخصصة في التدقيق على الضرائب، 
باإلضافة إل��ى املتطلبات اخل��اص��ة ب��إع��داد مدقق 
متمكن م��ن اس��ت��خ��دام تلك ال��ب��رام��ج والتطبيقات 

وحتقيق األهداف املرجوة منها.


