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ب��ح��ث ال��ن��ائ��ب األول لرئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع 
ال��ك��وي��ت��ي ال��ش��ي��خ ن��اص��ر صباح 
األح��م��د بقصر بيان صباح أمس 
األحد مع سفير اليابان لدى البالد 
ت��اك��اش��ي أشيكي ي��راف��ق��ه امللحق 
العسكري الياباني العقيد تاكاآكي 
أرمي����ا م��واض��ي��ع ذات االه��ت��م��ام 

املشترك.
وقالت وزارة ال��دف��اع في بيان 
صحفي إنه مت مناقشة العديد من 
املواضيع السيما املتعلقة برؤية 
الكويت املستقبلية 2035 ومدى 
اإلستفادة من اخلبرات اليابانية 
في ه��ذا املجال حيث أش��اد الشيخ 
ناصر الصباح خالل اللقاء بعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين.
من جهة أخرى فقد بعث النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان، ولي 

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع باململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة الشقيقة، ول��أس��رة 
املالكة والشعب السعودي، وذلك 
مبناسبة ذك��رى البيعة الرابعة 
لتولي خ��ادم احل��رم��ني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد 

احلكم باململكة .
 وقد أشاد الشيخ ناصر صباح 
األحمد خ��الل برقيته باإلجنازات 
والقرارات السامية خلادم احلرمني 
الشريفني في شتى امليادين داخلياً 
وخ��ارج��ي��ا ، وم��واص��ل��ة اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة الشقيقة 
ل��ري��ادت��ه��ا وح��ض��وره��ا وتقدمها 
ومتسكها مبوقعها العام واحليوي 
على خ��ارط��ة ال��ع��ال��م ، متضرعاً 
معاليه للمولى عز وجل أن مين على 
جاللته بنعمة الصحة والعافية 
وعلى الشعب السعودي الشقيق 
باملزيد من التقدم واإلزده��ار حتت 

ظل قيادته احلكيمة.

4 لتولي خادم احلرمني الشريفني مقاليد احلكم  هنأ ولي العهد السعودي بالذكرى الـ 

2035 ناصر الصباح بحث مع السفير الياباني رؤية 

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل سفير اليابان تاكاشي أشيكي
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انطالقًا من دوره الوطني واإلنساني

اجليش ينفذ حملة تبرع بالدم دعمًا 
ملخزون بنك الدم 

ق��ال رئيس األرك���ان العامة للجيش الكويتي 
الفريق الركن محمد اخلضر أمس األح��د إن حملة 
التبرع بالدم التي ينظمها اجليش تأتي إميانا منه 
بأهمية التبرع بالدم وإنطالقا من دوره الوطني 

واإلنساني.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحفي للفريق اخلضر 
خ��الل رعايته ومشاركته في حملة التبرع بالدم 
)اجل��ي��ش معكم( التي تنظمها مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة بالتنسيق مع هيئة 
اخل��دم��ات الطبية لصالح بنك ال��دم الكويتي في 
مديرية االحتاد الرياضي العسكري وتستمر حتى 

16 ديسمبر اجلاري.
وأضاف اخلضر أن هذه احلملة تهدف الى تعزيز 
العطاء والتفاني لتلبية االحتياجات الوطنية 
وتقدمي كافة أوجه الدعم واملساندة ملختلف وزارات 

ومؤسسات الدولة.
ب��دوره قال مدير التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة العميد الركن خالد اجلطيلي في تصريح 
مماثل أن هذه احلملة تعد األكبر من نوعها ضمن 
سلسلة حمالت التبرع بالدم السابقة حيث تغطي 

مختلف وحدات اجليش.
وأوض��ح اجلطيلي أن احلملة تهدف ال��ى تلبية 
احتياجات بنك الدم ودعم مخزونه من فصائل الدم 
املتنوعة من اجل تزويد جميع املستشفيات واملراكز 

الطبية في البالد بها.
يذكر أن بنك الدم الكويتي قام بتجهيز املعدات 
الطبية اخلاصة بالتبرع واستقبال املتبرعني من 
منتسبي اجليش إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة 
لهم قبل تبرعهم للتأكد من مدى قدرتهم على التبرع 

وضمان جودة الدم املنقول.

الفريق الركن محمد اخلضر متبرعاً بالدم

جانب من احلملة

فريق الغوص ينتشل قاربني غارقني في مارينا سوق شرق
متكن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية 
البيئية من انتشال قاربني غارقني في مارينا سوق شرق زنة 

ستة أطنان.
وقال مسؤول العمليات البحرية في الفريق وليد الشطي 
ل� )كونا( أمس األحد إن الفريق تلقى بالغات بوجود قوارب 
غارقة فبادر بانتشالها إذ كانت تتسبب في إعاقة احلركة 

البحرية باملنطقة وتسرب الوقود وبالتالي تلوث املياه.
وأض��اف الشطي أن الفريق استخدم في عملية انتشال 
القوارب احلقائب الهوائية ومضخات سحب املياه لتعومي 
القوارب والتمكن من إفراغ املياه منها ومن ثم سحبها إلى 

املنزلق ورفعها خارج البحر.
وأك��د ض��رورة االهتمام بالبيئة البحرية واإلس��راع في 
رفع السفن الغارقة بالبحر نظرا إلى خطورتها وضررها 
على الكائنات البحرية معربا عن شكره لكل من سهل مهمة 

الفريق في انتشال القوارب.
وأش��ار إل��ى اجلهود التي يبذلها )فريق الغوص( منذ 
تأسيسه ع��ام 1986 ف��ي مجال حماية البيئة البحرية 
وخصوصا جلهة انتشال القوارب والسفن الغارقة فضال 
عن رفع املخلفات البحرية والساحلية انطالقا من حرصه 
على خدمة املجتمع ونشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة 

العمل التطوعي. فريق الغوص أثناء انتشال قارب مبارينا شرق

وكيل »التربية« يصدر 
قرارًا بتشكيل جلان اإلعداد 

والتجهيز ملخيم السالم السنوي
ريا�ض عواد 

أص��در وكيل وزارة التربية د. 
سعود احلربي قرارا بتشكيل جلان 
اإلع����داد و التجهيز ملخيم السالم 
السنوي الثاني و العشرين للعام 
الدراسي 2019/2018 ، املكلفات 
من داخ��ل ال���وزارة )100( قائدة و 
م��ه��ام جل��ان اإلع���داد ملخيم السالم 

الثاني و العشرين، ويتضمن :
إعداد املشاريع الريادية وبوابات 
القيادات الفرعية والقيادة العامة 
وإعداد برنامج املخيم العام وإعداد 
وجت��ه��ي��ز ورش ال��ب��رام��ج وإع���داد 
وجتهيز معارض املخيمات الفرعية 
وال��ق��ي��ادة العامة و اإلش���راف على 

تدريب فقرات حفل االفتتاح و اإلشراف على متابعة استعدادات املخيم من 
خدمات وصيانة و إع��داد ومتابعة إص��دارات املخيم اإلرش��ادي و املتابعة 
اإلعالمية قبل أثناء املخيم اإلرش���ادي و إع��داد وجتهيزا لقيادة العامة 
والقيادات الفرعية و إعداد كشوف تكليف ومزاول املخيم وإحصائيات املخيم 
الفرعية. كما أصدر وكيل وزارة التربية ق��رارا  بتشكيل فريق عمل املعلم 
املتميز ملؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لأداء التعليمي املتميز الدورة 
)21( للعام الدراسي 2019/2018 برئاسة أحمد إبراهيم البحوه موجه فني 

اجتماعي�ات منطقة الفر وانية التعليمية � مساعد منسق اجلائزة .
 على أن يكون مهام الفريق عقد لقاءات تنويرية لتوضيح أهداف وثقافة 
املؤسسة فئة املعلم املتميز واستالم طلبات الترشيح من فريق اإلشراف 
واملتابعة وإعادة توزيعها على الراغبني باملشاركة و تطبيق بنود املؤسسة 
مبا يخص فئة املعلم املتميز باإلضافة إلى الرد على استفسارات املشاركني 
من املدارس مبا يخص فئة املعلم املتميز و استالم كافة طلبات الترشيح من 
املشاركني فئة املعلم املتميز و اإلشراف على عملية حتكيم طلبات الترشيح 

الختيار املرشحني لتمثيل دولة الكويت الفئات املستهدفة املعلم املتميز. 

د. سعود احلربي

»احملاسبة« يفتتح احللقة النقاشية املشتركة مع مكتب مراجع
ومدقق عام الهـند حول التدقيـق على الضرائـب

املزروعي: تطبيق الضريبة االنتقائية 
يساهم بتدعيم املوارد املالية خلزينة الدولة

قال الوكيل املساعد لقطاع الرقابة على اجلهات 
امللحقة والشركات يوسف املزروعي إنه في ضوء 
حتسني امل��وارد العامة، وضمن برنامج اإلص��الح 
االقتصادي الذي تنتهجه احلكومة لتنمية وتعزيز 
اإليرادات غير النفطية، وإتباعا لتوصيات صندوق 
النقد ال��دول��ي، فقد سعت احل��ك��وم��ة إل��ى اتخاذ 
اإلج��راءات الالزمة لتطبيق عددا من الضرائب بعد 

التصديق عليها وإقرارها من اجلهات املختصة.
جاء ذلك خالل افتتاح فعاليات احللقة النقاشية 
املشتركة التي ينظمها دي��وان احملاسبة بالتعاون 
م��ع مكت�ب م��راجع ومدق��ق ع��ام اله���ند حول 
موضوع “التدقي�ق على الضرائب” خالل الفترة 
م������ن 9 – 13 ديسمبر اجل��اري، وذلك ضمن إطار 
تفعيل املرحلة الثان��ية من خط����ة العمل اخلاصة 

باتفاق����ية التع��اون املشتركة بينهما.
وأش����ار امل���زروع���ي إل���ى أن تطبيق الضريبة 
االنتقائية يساهم بتدعيم امل��وارد املالية خلزينة 
الدولة دون التأثير على بنود االنفاق، حيث أن السلع 
التي تشملها تلك الضريبة ال تعد من االحتياجات 
الرئيسية للمستهلكني، مضيفا أن تطبيق القيمة 
املضافة ه��و اخل��ي��ار األم��ث��ل لتعويض اإلي���رادات 
اجلمركية التي تفقدها الدولة ج��راء الدخول في 
اتفاقيات التجارة احلرة والتوجه لزيادة الصناعات 
التصديرية وأهمها الصناعات البتروكيماوية 

لتمتعها بإعفاءات ضريبية.
وأكد إنه من هذا املنطلق بادر الديوان إلى تشكيل 
فريق عمل ل��دراس��ة ك��ل م��ا يتعلق ب��ال��دور املناط 
بالديوان بشأن التدقيق على الضرائب ووضع 
تصور متكامل لذلك الدور واآلليات املقترحة بوضعه 
موضع التنفيذ، إل��ى جانب إع��داد دليل إرش��ادي 
ووض��ع تصور ب��ال��ن��دوات التعريفية والبرامج 
التدريبية وورش العمل الداخلية واخلارجية، كما 
بادر الديوان بإشراك ممثلي وزارة املالية في احللقة 
النقاشية إلبراز الدور التنفيذي للوزارة، منوها انه 

من املقرر زيارة الوفد الهندي لقطاع الشؤون املالية 
والضريبية ب��وزارة املالية لتوسيع آف��اق االطالع 

على خبرات اآلخرين.
وأض���اف امل��زروع��ي أن ال��دي��وان ح��ري��ص على 
توسيع نطاق تبادل املعارف واخلبرات مع األجهزة 
األخ��رى واالستفادة من جتاربها، اميانا بأهمية 
تطوير وتنمية قدرات العاملني ومسايرة مستجدات 
الفكر الرقابي واحملاسبي، حيث مت توقيع العديد 
من اتفاقيات التعاون ووضع خطط العمل ومنها 
اتفاقية التعاون مع اجلهاز الهندي، وعليه مت تنفيذ 

العديد من املهام املشتركة بني اجلهازين.
من جهة أخرى، قال كبير املدققني في إدارة ضمان 
اجلودة فهيد السبيعي إن احللقة النقاشية تشتمل 
على ع��رض لتجربة ك��ل م��ن اجل��ه��ازي��ن الكويتي 
والهندي، كما يعتزم ممثلي ال��دي��وان من املدققني 
على وزارة املالية بتزويد فريق الضريبة بعدد من 
احلاالت العملية التي مت التدقيق عليها لعرضها على 

وفد اجلهاز الهندي خالل احللقة.
وأش��ار إل��ى أن احللقة تستعرض ع��دة محاور 
منها: أحدث األساليب والوسائل لفحص ومراجعة 
أعمال األجهزة املختصة بجباية الضريبة، أهم طرق 
ووسائل التهرب والتجنب الضريبي وتخفيض 
الوعاء الضريبي ووسائل اكتشافها، كما تتناول 
أساليب الفحص واملراجعة الضريبية، واملعايير 
ال��دول��ي��ة واملهنية وخ��اص��ة املتعلقة بالضرائب 

وكيفية تطبيقها واالستفادة منها.
وأضاف السبيعي أن احللقة تسلط الضوء على 
مراجعة البيانات وتقييم املعلومات املالية وفقاً 
للمعايير الدولية للمراجعة، إل��ى جانب أح��دث 
األساليب والوسائل حلصر املمولني للضريبة، كما 
تتطرق إلى األساليب احلديثة التي تضمن حتصيل 
وجباية الضرائب، وكيفية حتديد املخاطر أثناء 
الفحص الضريبي، وضريبتي القيمة املضافة 

واالنتقائية وكيفية الرقابة عليها.

لقطة جماعية للمشاركني في احللقة النقاشية

فريق الشفاء يختتم رحلته لعالج 
الالجئني السوريني في تركيا

عضو فريق الشفاء اإلنساني د. بشار احلشاش خالل معاينة طفلة سورية

اختتم فريق الشفاء االنساني الكويتي أمس 
األحد رحلته الى تركيا بإجراء عدد من العمليات 
اجل��راح��ي��ة ل��الج��ئ��ني ال��س��وري��ني مبستشفى 
)سيفجي( في بلدة )ريحانلي( مبدينة )هطاي( 

جنوب تركيا.
وقال عضو الفريق فوزان العنجري في تصريح 
ل� )كونا( إن فريق الشفاء اجنز جميع احلاالت التي 
غ��ادر من أجلها باختصاصات جراحة التجميل 
واحلروق وجراحة املسالك البولية وجراحة اليد 

واالعصاب الطرفية والعظام والغدد الصماء.
وأض��اف أن الفريق ق��ام مبعاينة 54 مريضا 
س��وري��ا يحتاجون ال��ى عمليات تدخل جراحي 
مقسمة الى 16 عملية جتميل و25 عملية مسالك 
بولية وسبع جراحات في اليد واالطراف والعظام.
وأوض��ح العنجري ان احدى احل��االت التي مت 
عالجها كانت لطفل يبلغ من العمر سبعة اعوام 
م��ص��اب بطلق ن���اري فقد على أث���ره اإلح��س��اس 

باحلركة بيده اليمنى ويعاني م��ن ح��روق من 
الدرجة الثالثة بوجهه اثر االنفجارات التي أدت 

الى صعوبة إغالق عينيه حتى أثناء النوم.
وب��ني ان ال��ف��ري��ق ق��ام بالكشف على بعض 
احلاالت بعيادات داخل املستشفى وعمل زيارات 
ميدانية طبية ملخيمات الالجئني الى جانب انشاء 
ع��ي��ادات بأحد املخيمات إلج���راء فحص وع��الج 

وتقدمي الدواء للمرضى السوريني.
وأشار الى ان فريق الشفاء قام بزيارة ملدرسة 
لأطفال الالجئني السوريني تضم 300 طالب 
على احل��دود حيث ق��ام أعضاء الفريق بتوزيع 
امل��س��اع��دات على أهاليهم ول���وازم القرطاسية 

لأطفال وإقامة عيادة مدرسية ميدانية باملدرسة.
وضم فريق الشفاء االنساني الكويتي 15 طبيبا 
واداريا في رحلته التي تضمنت أيضا تسيير قافلة 
مساعدات الى الداخل السوري وتوزيع مساعدات 

مالية وغذائية لعدد 530 أسرة سورية الجئة.

 718 بلدية »اجلهراء« أصدرت 
معاملة هندسية في نوفمبر املاضي

كشفت إدارة ال��ع��الق��ات العامة 
ببلدية الكويت عن حتقيق العديد من 
اإلجنازات ألدارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية ب��ف��رع ب��ل��دي��ة محافظة 
اجلهراء  خالل شهر نوفمبر املاضي 
مشيره ال��ى اجن����از    718معاملة 

برسوم بلغت 1200 د.ك
وأوض��ح مدير ادارة التدقيق و 
املتابعة الهندسية املهندس.أحمد 
ال��ع��ن��زي ع��ن اجناز718 معاملة 
اشتملت على  114 معاملة شهادة 
حتديد اوص��اف ال��ي جانب الكشف 
علي359 ع��ق��ار ، ب��اإلض��اف��ة ال��ى 
استقبال 87  معاملة استفسار و 
115 معاملة اثبات حالة ، 15 معاملة 
انهاء اش��راف وتعهد اش��راف ، 24 

معاملة ايصال وتقويه تيار كهربائي ،4 انذارات تعدي على أمالك الدولة
و دعت إدارة العالقات العامة اجلمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق 
بالعمل البلدي بعدم التردد باإلتصال على اخلط الساخن 139 أو التواصل 
عبر حساب البلدية مبواقع التوصل االجتماعي  @kuwmun وسيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية حيالها على الفور.

م.أحمد العنزي


