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 أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية الكويتية 
هند الصبيح أمس االثنني التزام دولة الكويت 
بتطبيق املعايير الدولية اخلاصة بحرية 
ممــارســة العمل النقابي واحــتــرام العهود 

واملواثيق الدولية في هذا املجال.
وقالت الصبيح في كلمة خالل حفل تكرمي 
املشاركني باحتفاالت االحتــاد العام لعمال 
الكويت مبناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسه 
إن دولــة الكويت ملتزمة بتطبيق القوانني 
واللوائح املنظمة لهذا العمل على أكمل وجه 
دون أدنى خروقات أو تعديات على املنظمات 

النقابية في البالد.
ـــاد الــعــام لعمال  ــى أن االحت وأشــــارت إل
الكويت كان طوال ال50 عاما املاضية شريكا 
ــدفــاع عن  أساسيا فــي بناء هــذا الــوطــن وال
قــضــايــاه وقــضــايــا شعبه وعــمــالــه منوهة 
مبواقفه الوطنية املشرفة املشهود لها السيما 
ــان فترة الــغــزو مطلع تسعينيات القرن  إب

املاضي.
وأوضــحــت أن االحتـــاد ركــن أســاســي من 
أركان املجتمع املدني في هذا الوطن ويستحق 
منا كل الدعم واملساندة الرساء قواعد احلرية 
والدميقراطية في صفوف احلركة النقابية 

الكويتية.
ولفتت إلى الدور الرائد الذي يلعبه االحتاد 
في متثيل املصالح الوطنية خير متثيل على 
الساحتني العربية والدولية إضافة الى دوره 
الفعال على الساحة الداخلية ضمن إطار 

هيئات ومنظمات املجمتع املدني الكويتي.
وشددت الصبيح على دعم اخلطوات التي 
يقوم بها النقابيون من أجــل احلفاظ على 

القانون والعدالة وتطبيق الدساتير واللوائح 
النقابية وإحــالل الواقعية والشفافية في 

اجلمعيات العمومية للنقابات وانتخاباتها.
وأكــدت التزام احلكومة باحترام معايير 

منظمة العمل الدولية بصورة عامة وتطبيق 
االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة 
الكويت بصورة خاصة مبا يتالءم مع مصالح 
العاملني كــل على أرض الــكــويــت السيما 

االتفاقية رقم )87( املتعلقة بحق التنظيم 
النقابي واالتفاقية رقم )98( بشأن املفاوضة 

اجلماعية وحرية ممارسة العمل النقابي.
وأعــربــت الصبيح عن سعادتها لرعاية 

وحضور هذا احلفل مبناسبة اليوبيل الذهبي 
لتأسيس االحتــاد متقدمة بالتهنئة للجميع 

بهذه الذكرى العزيزة.
من جهته أعرب رئيس االحتاد العام لعمال 

الكويت محمد احلضينة فــي كلمة مماثلة 
عن اعتزاز احلركة النقابية بزيارة الوزيرة 
الصبيح لبيت العمال مقر االحتاد العام لعمال 
الكويت مشيرا إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها 

وزير للمبنى اجلديد لالحتاد.
واعــتــبــر احلضينة أن زيــــارة الــوزيــرة 
مبثابة عرفان للدور الوطني الــذي يلعبه 
االحتاد العام في الوقوف الى جانب العاملني 

وحركتهم النقابية الكويتية.
وأشار إلى الدور الريادي لالحتاد في مجال 
العالقات اخلارجية إذ أثبت االحتفال بيوبيله 
الذهبي عمق عالقاته مع املنظمات العربية 

والدولية.
ــال إن عمل االحتـــاد خــالل نصف قرن  وق
مليئ بالعطاء والتضحيات وزاخر باملواقف 
اجلريئة واالعمال اجلبارة وغني باالحداث 
والنجاحات فــي الكثير مــن ميادين العمل 
النقابي وصـــادق فــي الــدفــاع عــن القضايا 
الوطنية لهذا البلد احلبيب وشعبه وطبقته 

العاملة.
وذكر أن حرص الوزيرة على مشاركتنا في 
تكرمي اللجنة املنظمة للحفل هذا اليوم دليل 
قاطع على عمق التنسيق والتعاون املستمر 
بني اجلانبني واقــرار بالدور الكبير للحركة 

النقابية والطبقة العاملة.
وثمن احلضينة عاليا هذه الزيارة ملا لها 
من دالالت حقيقية تؤكد وقوفها مع احلريات 
النقابية والتزامها باالتفاقيات الدولية التي 
وقعتها دولة الكويت وما قامت به من اجراءات 
حملاربة التدخل في الشؤون الداخلية للحركة 
النقابية النها تؤمن باستقالليتها التي حتميها 

جمعياتها العمومية ودساتيرها ولوائحها.

الوزيرة هند الصبيح مع املشاركني في االحتفاالت

خالل تكرمي املشاركني في احتفاالت احتاد عمال الكويت

الصبيح: الكويت ملتزمة بتطبيق املعايير الدولية ملمارسة العمل النقابي 

وزارة »الشباب« وهيئة »نزاهة« توقعان
مذكرة تعاون للتوعية مبخاطر الفساد 

 وقعت وزارة الدولة لشؤون الشباب 
مذكرة تفاهم أمس االثنني مع الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد )نزاهة( لتثقيف الشباب 
ــار خطة )نــزاهــة( لنشر التوعية  فــي إط

مبخاطر الفساد وسبل الوقاية منه.
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في 
تصريح صحفي عقب التوقيع إن املذكرة 
تهدف إلى تشجيع التعاون والدعم املستمر 
فــي املــجــاالت املشتركة وغــرس مفاهيم 
النزاهة واملواطنة الصاحلة والتشجيع 

على مكافحة الفساد وحماية املال العام.
ــان بــدور هيئة  ــروض ونــوه الــوزيــر ال
)نزاهة( في تعزيز مبدأ التعاون ومشاركة 
الــدولــة واملنظمات اإلقليمية والدولية 
واحمللية وإرســـاء مبدأ الشفافية مؤكدا 
حــرص وزارة )الشباب( على التعاون 
املثمر مع املجتمع املدني وجمعيات النفع 

العام واملؤسسات املدنية واألفراد.
ولفت في هذا الشأن إلى أهمية التنسيق 
والتواصل وتوحيد الــرؤى واألولويات 
بني املؤسسات الوطنية من خالل إرساء 
مبدأ الشفافية والــنــزاهــة فــي املعامالت 
االقتصادية واملالية واإلدارية وتفعيل مبدأ 
املساواة وتعزيز الدور الرقابي لألجهزة 
املختصة وحماية مؤسسات الدولة من 

التالعب واالستغالل.
من جانبه قــال رئيس هيئة )نزاهة( 
املستشار عبدالرحمن النمش في تصريح 
مماثل إن مذكرة التفاهم تأتي في مجال 
نشر التوعية والتثقيف لشريحة الشباب 
وذلك في إطار خطة )نزاهة( لنشر الوعي 
لدى املجتمع مبخاطر الفساد وسبل الوقاية 

منه وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.
وأضــاف النمش أن املذكرة تأتي أيضا 

ـــدور املــهــم الـــذي تــقــوم به  انطالقا مــن ال
وزارة )الشباب( والقائمني عليها بالنسبة 
لشريحة الشباب وحرصها على تعزيز 
القيم واملفاهيم اإليجابية لديهم ومبا 
ــداف )نــزاهــة( في تشجيع  يتوافق مع أه
أفراد املجتمع ملمارسة دور فعال لناحية 
األنشطة املناهضة للفساد وبناء ثقافة 
مجتمعية تعي مخاطره وآثــاره وتسعى 

لتعزيز سبل الوقاية منه.
وأوضح أن املذكرة تستند إلى مجاالت 
عــدة للتعاون من أبرزها تنظيم الــورش 
املشتركة للتوعية والتدريب في مجاالت 
مكافحة الــفــســاد وســبــل الــوقــايــة منه 
والتعاون في نشر قيم النزاهة والشفافية 
لدى الشباب من خالل الفعاليات والبرامج 

التي تقوم بها وزارة )الشباب(.

وبــني أن املــذكــرة من شأنها بناء جيل 
ـــدرك مبسببات الفساد  واعـــد وواع وم
وآثاره وأهم احللول التي تساهم في درء 
الفساد وعدم انتشاره في املجتمع مشيرا 
إلى أن هذه املذكرة تعد الرابعة في سلسلة 
مــذكــرات التفاهم التي تعتزم )نــزاهــة( 
توقيعها مع مؤسسات الدولة خالل الفترة 

املقبلة.

الروضان والنمش يوقعان مذكرة التعاون

بوشهري: أفرع »السكنية« في احلكومة 
مول تسهم بإجناز أعمال املواطنني 

ــرة الــدولــة لشؤون  ــرة الــدولــة لشؤون االســكــان وزي  قالت وزي
اخلدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري إن أفرع املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية املوجودة في مباني )احلكومة مول( مبحافظات 
العاصمة واجلــهــراء واألحــمــدي تسهم في اجنــاز أعمال املواطنني 

بسهولة ويسر دون احلاجة ملراجعة مبنى املؤسسة الرئيسي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة بوشهري عقب افتتاحها فرع 
إدارة خدمة املواطن التابع للرعاية السكنية في مقر )احلكومة مول( 

ببرج التحرير.
وأوضحت أن الفرع اجلديد يعد أكبر فروع اإلدارة املعنية بخدمة 
املواطنني ويسهم في اجناز معامالتهم خارج مقرها الرئيسي مشيدة 

بجهود العاملني في املؤسسة.
وأضافت أن )الرعاية السكنية( تسعى لتوفير أفضل اخلدمات 
للمواطنني بأعلى كفاءة السيما االلكترونية منها فضال عن افتتاح 

د. جنان بوشهرياملزيد من أفرع )خدمة املواطن( في بقية محافظات البالد.

محافظ »األحمدي« بحث مع سفيرة 
تركيا سبل التعاون املشترك

 استقبل محافظ األحــمــدي الشيخ فــواز اخلالد 
في مكتبه بديوان عــام احملافظة، سفيرة جمهورية 
تركيا لدي الكويت عايشة سايان كويتاك مبناسبة 
مباشرتها مهامها الرسمية، حيث جــرى التعارف 
وتبادل األحاديث الودية حول العالقات الثنائية التي 
تربط البلدين الصديقني وُسبل تعزيزها في جميع 
املــجــاالت. وتــنــاول اللقاء مسيرة عالقات الصداقة 
التاريخية الوثيقة بني قيادتي وشعبي البلدين، وبحث 

فرص تطوير التعاون املشترك وتبادل اخلبرات على 
مستوى األنظمة اإلدارية احمللية عموما وعلى صعيد 

احملافظات واملناطق علي وجه اخلصوص.
 من جهتها أعربت السفيرة كويتاك عن سعادتها 
وامتنانها حلفاوة استقبال اخلالد، مثمنة التقدير 
البالغ للرعاية التي حتظى بها البعثة الدبلوماسية 
وجالية بالدها على الصعيدين الرسمي والشعبي في 

دولة الكويت.

الشيخ فواز اخلالد مستقبال السفيرة التركية

أجنزتها إدارة التراخيص الهندسية 

 1362 العنزي: بلدية اجلهراء أصدرت 
ترخيصا هندسيا العام املاضي

الكلية األسترالية في الكويت تنضم
إلى عضوية احتاد اجلامعات العربية

أعلنت الكلية األسترالية في الكويت 
انضمامها الحتاد اجلامعات العربية كعضو 
مشارك وقد جاء ذلك بعد زيــارة جلنة من 
االحتــاد للكلية خالل شهر ديسمبر2017 
برئاسة الدكتور سلطان أبوعرابي العدوان 
األمــني العام لالحتاد والــوفــد املــرافــق له، 
حيث قامت اللجنة بــدراســة ملف الكلية 
واطلعت عن كثب على كافة األمور اإلدارية 
والبنى التحتية ومرافق الكلية واللوائح 
واألنظمة اخلــاصــة بها. هــذا وقــد أعربت 
اللجنة فــي تقرير العضوية أن الكلية 
األسترالية فــي الكويت حتقق الشروط 
واملقومات األساسية لقبولها عضوا مشاركا 
في االحتاد كما أنها تتميز بالبنية التحتية 
وحداثة املختبرات والتجهيزات العلمية 
ــي تخصصات  ــة ف ــي ــادمي وبــرامــجــهــا األك
الهندسة وإدارة األعمال وهندسة صيانة 
ــوق العمل  الــطــائــرات الــتــي يحتاجها س
الكويتي بشكل خاص والسوق اخلليجي 
والعربي بشكل عام، باإلضافة إلى التنوع 
الثقافي للكادر األكادميي. وأكــدت اللجنة 
أن جميع هذه اإلمكانيات تؤهل الكلية بأن 

تصبح جامعة في املستقبل القريب.
اجلــديــر بــالــذكــر أن احتـــاد اجلامعات 
العربية هي منظمة تعمل في إطار جامعة 
الــدول العربية تأسست عام 1964 ويقع 
مقرها في َعّمان -األردن، تهدف هذه املنظمة 

إلى التعاون لضبط جودة التعليم اجلامعي 
والعالي وضمان نوعيته، والسعي لتحقيق 
االعتراف املتبادل بالشهادات الصادرة عن 
املؤسسات التعليمية ودعم التميز واإلبداع 
الــطــالبــي وتشجيع األنــشــطــة الطالبية 

املشتركة بني املؤسسات التعليمية وكذلك 
تشجيع وتفعيل انتقال الطلبة وأعضاء 
هيئة التدريس بني املؤسسات التعليمية 
ودعـــم عمليات تطوير أداء املؤسسات 
العلمية واستقالليتها وتأكيد احلرية 

الــبــحــثــيــة واألكـــادميـــيـــة ألعــضــاء هيئة 
التدريس فيها وحماية حقوقهم وتقوية 
أواصــر التعاون بينهم إضافة إلى العمل 
على تــدويــل التعليم العالي فــي الوطن 

العربي.

لقطة جماعية خالل زيارة جلنة احتاد اجلامعات العربية للكلية األسترالية

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
ــازات التي حققتها إدارة التراخيص الهندسية  االجن
ـــالل الــعــام املاضي2017 حــيــث مت  ــراء خ ــه ــاجل ب
اصدار1362 رخصة تنوعت ما بني تراخيص بناء 
حديث، ترميم، تعديل وإضافة، زراعــة ومظالت إلى 

جانب حتصيل رسوم بلغت 9695 دينار.
وفــي هــذا السياق أوضــح مدير إدارة التراخيص 
الهندسية م. حمود العنزي بــان إدارة التراخيص 
الهندسية قامت بإصدار كافة التراخيص الهندسية 
اخلاصة بالبناء بالسكن اخلاص واالستثماري الى 
ــدار كافة التراخيص الهندسية اخلاصة  جانب اص
بالتعديالت واإلضافة والترميم والهدم ودراسة كافة 
املخططات االنشائية لإلعالنات باإلضافة إلى متابعة 

أعمال تعهدات االشــراف اخلاصة باملكاتب الهندسية 
ــدار 1362  وتــواريــخ انتهائها، الفتا إلــى أنــه مت اص

ترخيصا برسوم بلغت 9695 دينار.
وأضاف العنزي بأن مراقبة البناء التابعة لإلدارة 
قــد قامت بــإصــدار 255 ترخيصا لبناء جــديــد، 16 
ترخيصا لترميم، 232ترخيصا للتعديل واإلضافة و 
95 ترخيصا للزراعة. وأشار العنزي إلى ان مراقبة 
احملالت بإدارة التراخيص الهندسية قد قامت بإصدار 
764 ترخيصا حملــالت إشتملت على إصـــدار 589 
ترخيصا حملالت في عقارات جتارية، 20 ترخيصا في 
السكن االستثماري، 22 ترخيصا في السكن اخلاص، 
69 ترخيصا حملالت على امالك الدولة و 64 ترخيصا 

في القسائم الصناعية.


