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بدر اخلرافي

الوزير خالد الروضان يكرم فوزية احلساوي باحتفالية »احملاسبني واملراجعني«  )أحمد علي(

55.4 مليون دينار 
 أرباح »التجاري« 

بنمو 10 ٪ سنويًا.. 
وتوصية بتوزيع ٪18 

نقدًا و10٪ منحة

بدر اخلرافي كشف للمساهمني فوائد صفقة 
بيع أسهم اخلزينة في عمومية »زين« أمس

د. فيصل جراغ: 
نحو 40 ٪ من مراجعي 

عيادتي في »دار الشفاء« 
بقصد التجميل

تخفيض ساعتني 
من دوام عمل قوة الشرطة 

النسائية بـ »الداخلية«

 احلبس 5 سنوات 
 لـ 5 مواطنني انضموا 

إلى »القاعدة« 

جمعية »احملاسبني واملراجعني« احتفلت 
مبرور 45 عامًا على إنشائها

جتميد حسابات عمالء البنوك غير امللتزمني 
بتقدمي »الفواتير«

حتالف بقيادة »املجموعة الثالثية« مستشارًا 
خلصخصة البورصة

د. فيصل جراغ

ترأست اجتماعًا موسعًا وأشادت بروح الوالء والعطاء وطالبت بمضاعفة اإلنجازات خالل 2018 
وحددت 13 مطلبًا من »القوى العاملة« و»المعاقين« و»الشؤون« 

الصبيح للقياديني: معاجلة مالحظات االستجواب بقرارات وزارية 
 الرد سريعًا على األسئلة البرملانية ومالحظات »احملاسبة« و»املناقصات« و»الفتوى« و»املراقبني املاليني« و»ديوان اخلدمة« 
 التعامل مبسطرة واحدة وزيادة اإليرادات وترشيد املصروفات واستكمال الربط اآللي واستئصال مظاهر االجتار  في البشر 

مريم بندق 
 

الشــؤون  طالبــت وزيــرة 
االجتماعيــة والعمــل ووزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية هند 
القياديني في اجلهات  الصبيح 
التابعة لها مبعاجلة املالحظات 
الواردة في االستجواب األخير.  
ودعت الوزيرة الصبيح القياديني 
في »الشؤون« و»القوى العاملة« 
و»اإلعاقة«، الى مضاعفة اجلهود 
للرد علــى األســئلة البرملانية 
ومعاجلــة جميــع مالحظــات 
ديــوان احملاســبة، واجلهــاز 
املركــزي للمناقصــات، وجهاز 
املراقبني املاليني، وإدارة الفتوى 
والتشــريع، وديــوان اخلدمة 
املدنية، مثمنة روح الوالء وقيم 
العطاء التي يتميز بها القياديون 
والعاملون. وقالت الصبيح لدى 
ترؤسها اجتماعا موسعا: »على 
اجلميع احملافظة على املستوى 
املمتــاز الذي حققناه في تالفي 
مالحظات اجلهات الرقابية ولكن 
علينا اآلن حتمل مســؤولياتنا 
جتاه ما ورد في االستجواب من 
مالحظات للعمل على معاجلتها 
بشكل جذري«. وطالبت وزيرة 

القياديــني بإعــداد  الشــؤون 
املذكــرات املطلوبــة حلــل هذه 
املالحظــات، متعهــدة بإصدار 
وتعميم قرارات وزارية تتضمن 
إجراءات إصالح لكل ما ورد من 
أخطاء في االستجواب. وأعطت 
الوزيــرة مهلــة إلجنــاز إمتام 
عمليات امليكنة وإحكام الربط 
اآللــي في كل مــن هيئة القوى 
العاملة، وإدارة املعاقني، ووزارة 
الشــؤون مع اجلهــات املعنية.  
ووجهت الوزيرة القياديني في 
جميع اجلهات املسؤولة عنها، 
إلــى العمل لتحقيــق إجنازات 
مضاعفــة خــالل ٢٠١٨ مقارنة 
مبــا حتقق في العام ٢٠١7 على 

صعيد املطالب التالية: 
٭ زيــادة اإليــرادات وترشــيد 

املصروفات. 
٭ التعامل مع اجلميع مبسطرة 
واحدة على ســند مــن اللوائح 

والقوانني. 
٭ رفع درجة التميز في متابعة 
مالحظات اجلهات الرقابية والرد 

سريعا على الكتب الواردة. 
٭ إمتام عمليات الربط وامليكنة 

بني اجلهات. 
٭ استكمال جهود إعادة تقييم 

ملفات ذوي اإلعاقة. 
٭ مضاعفــة جهــود التفتيش 
لوقف كل أشكال وطرق ومظاهر 
االجتار في البشر خصوصا ان 
الكويــت أقرت االســتراتيجية 
الوطنيــة ملكافحــة االجتار في 

البشر. 
٭ احملافظة على املكانة الدولية 

في مجال حقوق اإلنسان. 
٭ إعادة النظر في زيادة نسب 
إعادة التأهيل والتعيني مبراكز 

التأهيل. 
٭ دعم آليــة ومعايير واضحة 
لتعليم ذوي اإلعاقة في املدارس 

واجلامعات.
٭ مراجعة تخصصات العاملني 
غيــر الكويتيــني ومعرفة مدى 

احلاجة لهم. 
٭ متابعة العمل وإجراء عمليات 

التقييم أوال بأول. 
٭ تفعيــل املزيد مــن إجراءات 
التواصل مــع املراجعني وفتح 
األبواب لهم وخدمتهم بأســرع 

ما ميكن.
التواصــل مــع  ٭ مزيــد مــن 
املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 
املختلفــة  اإلعــالم  ووســائل 

والعمالء لكل جهة.

بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون سعد اخلراز انه مت 
اليوم إجراء تدوير شمل كل القياديني في مختلف 

قطاعات الوزارة، مشيرا الى ان هذا التدوير جاء نظرا 
ملا تقتضيه مصلحة العمل ومتاشيا مع استراتيجية 

الوزارة في النهوض بكل قطاعاتها لتقدمي أفضل 
اخلدمات لشرائح عديدة من أفراد املجتمع وفقا 
لألهداف املنشودة واخلطط املستقبلية. وأوضح 

اخلراز في تصريح صحافي أنه ومبوجب قرارات 
التدوير مت نقل شيخة العدواني من وظيفة الوكيل 

املساعد لشؤون التعاون الى وظيفة الوكيل املساعد 
للرعاية االجتماعية ونقل فاطمة عبد املال من وظيفة 

الوكيل املساعد للرعاية االجتماعية الى وظيفة الوكيل 
املساعد للشؤون املالية واإلدارية. وذكر اخلراز أن 

القرارات شملت نقل حسن كاظم من وظيفة الوكيل 
املساعد للتنمية االجتماعية الى وظيفة الوكيل املساعد 

للتخطيط والتطوير اإلداري، ونقل هناء الهاجري 
من وظيفة الوكيل املساعد للشؤون املالية واإلدارية 

الى وظيفة الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية، ونقل 
عبدالعزيز شعيب من وظيفة الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية إلى وظيفة الوكيل املساعد لشؤون التعاون، 

ونقل مسلم السبيعي من وظيفة الوكيل املساعد 
للتخطيط والتطوير اإلداري الى وظيفة الوكيل املساعد 

للشؤون القانونية.

العدواني للرعاية واملال للمالية والهاجري للتنمية 
وكاظم للتخطيط وشعيب للتعاون والسبيعي للقانونية

الكندري: دراسة تقدمي 
اختبارات نهاية العام 

إلى ما قبل رمضان
رسميًا.. الفلبني تفرض حظرًا 

شامالً على إرسال عمالتها للكويت

السفير أوفيال: املنع يشمل املتمتعني باإلجازة

صندوق املشروعات.. متويل ومشاركة
املجلس يستكمل اليوم مناقشة دخول »البدون« اجليش

طلب نيابي بإحالة »العمالة الفلبينية« إلى »اخلارجية« لدراسته

عبدالعزيز الفضلي

كشفت وكيلة التعليم العام 
بوزارة التربية فاطمة الكندري 
في تصريح خاص لـ »األنباء« 
أن الــوزارة تــدرس مقترحــا 
لتقــدمي موعد اختبارات نهاية 
العام للمرحلة الثانوية إلى ما 
قبل رمضان. وفي هذا السياق، 
كشفت مصادر تربوية مطلعة 
أن املقترح ســيتم عرضه على 
اجلهــات املختصــة كاملناطــق 
الفنية  التعليميــة والتواجيه 

للمواد الدراسية.
وبينــت املصــادر أن تقدمي 
االختبارات يعني تقليص األيام 
الدراسية ونهاية مبكرة للعام 
الدراسي واملناهج، الفتة إلى أن 
القيادات التربوية ومنذ تلقيها 
املقترح تعمل على إيجاد مخرج 

للموضوع.

أسامة دياب

أبلغ السفير الفلبيني لدى البالد ريناتو بيدرو 
أوفيــال »األنبــاء« بتطبيــق بالده املنع الشــامل 
إلرســال العمالة الــى الكويت، مشــيرا الى عدم 
 الســماح للعمالة التي تقضي إجــازات بالعودة 

مجددا.
وقال الســفير الفلبيني: دعونــا الى اجتماع 
عاجل ملناشدة الرئيس الفلبيني السماح بعودة 
العمالة التي ال تعاني من مشكالت في الكويت.

وكان وزيــر العمل الفلبيني قد أكد ان احلظر 
 الشــامل ســيطبق أيضا على العاملني على مادة 

١٨ »احلاصلني على إذن عمل«.
وفي الوقت نفســه، أعربت عامالت فلبينيات 
عن خوفهن من التمتع بأي إجازة حتى ال مينعن 
من العودة للكويت، مما استدعى الكثيرات منهن 

الذهاب للسفارة واالستفسار عن وضعهن.
هذا، وذكــرت وزارة اخلارجية الفلبينية أنها 
دعت حكومــة الكويت التخاذ اإلجراءات الالزمة 

ملعاجلة هذه املشكلة.

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم

يستكمل مجلس األمة في جلسته العادية اليوم 
مناقشة تعديل قانون اجليش مبا يسمح لـ »الدون« 
بدخول اجليش الكويتي. مصدر مطلع أبلغ »األنباء« 
بأن احلكومة أجرت اتصاالت عدة مع النواب حول 
ضرورة إقرار القانون نظرا حلاجة اجليش لألفراد.

وأشار املصدر إلى أن وجود معارضة من بعض 
النواب لن يعيق إقرار القانون الذي سيمر باألغلبية 
خالل جلســة اليوم. وأمس، أقرت جلنة حتسني 

بيئة األعمــال البرملانية تعديــالت على قانون 
إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة. 
وقال عضو اللجنة النائب يوســف الفضالة 
إن التعديالت تتلخص في إطالق يد الصندوق 
في متويل املشروعات الصغيرة أو املشاركة بها. 
وأضاف أن التعديل يتيــح للصندوق التمويل 
األكبر بأريحية أكثر وأن يكون منظما للعملية 
أكثر من كونه مشغال لها مع إمكانية االستعانة 

بجهات أخرى لتقدمي اخلدمات.

بعث النائب احلميدي السبيعي رسالة أدرجت 
على جدول أعمال جلسة مجلس األمة اليوم يطلب 
فيها تكليف جلنة الشؤون اخلارجية ببحث موضوع 
التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفلبينية، 
علــى أن تقــدم اللجنة تقريرا بذلــك إلى املجلس. 
وجاء في نص الرسالة: طالعتنا الصحف احمللية 
بتهديدات وإســاءات للكويت صادرة من الرئيس 
الفلبيني يتهم فيها الكويت بإساءة معاملة الفلبينيني 

في الكويت، ما ترتب عليه تعرضهم للقتل، وهذا 
اتهام خطير إن صح فإنه يستوجب إحالة املوضوع 
والقضيــة إلى جلنــة الشــؤون اخلارجية لبحثه 
وإصــدار تقريرها حوله، ملا للموضوع من أهمية 
بالغة على سمعة الكويت الدولية ووصفها مبخالفة 
حقوق اإلنســان وتعذيب املقيمــني والتراخي في 
محاســبة املســؤولني، لذا أصبح لزامــا بحث هذا 

املوضوع في اللجنة املختصة.
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اجلمعيات الكويتية
١٠ ماليني الهيئة اخليرية اإلسالمية الكويتية

 »األوقاف« وبيت الزكاة 
وأمانة األوقاف

٣5 مليونا 

١5 مليوناجمعية السالم اخليرية
١٠ مالينياجلمعية الكويتية لإلغاثة 

١٠ مالينيجمعية النجاة اخليرية
١٠ مالينيجمعية العون املباشر

١٠ مالينيجمعية اإلصالح الكويتية
١٠ مالينيجمعية إحياء التراث

5 مالينيجمعية عبداهلل النوري
5 ماليني صندوق اعانة املرضى

٢.5 مليونجمعية الهالل األحمر الكويتي

اجلهات الدولية

اللجنة الدولية للصليب األحمر 
 تنفيذ برامج 
بـ ١٣٠ مليونا

٤ ماليني جمعية )سيسور اسالمك( الفرنسية
٤ مالينيجمعية )اسالمك رياليف( البريطانية
١٣.٤٣٠ مليونامؤسسة )التعليم فوق اجلميع( القطرية

5 مالينيجمعية قطر اخليرية
٣٠ مليونامؤسسة )هيومن أبيل( البريطانية

١٠ ماليني هيئة اإلغاثة التركية
هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية التابعة 

لرابطة العالم اإلسالمي
٢.7 مليون

٤ مالينيمنظمة )أر ام بي دي( العراقية
١.5 مليوناجلمعية الطبية العراقية املوحدة

جانب من تعهدات اجلمعيات الكويتية واملنظمات الدولية بالدوالر لدعم الوضع اإلنساني في العراق
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