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السفير رامي طهبوب

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك و4 وزراء

عزام الصباح: ما يجمع دول »التعاون« 
 أكبر من أي طارئ

»نزاهة« تخاطب »املركزي« والبنوك احمللية 
بشأن بعض اخلاضعني لقانون الهيئة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ 

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر السيف صباح امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

ناصر صباح األحمد، واستقبل سمو ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
كما اســتقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح، واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء انس الصالح.

أكــد األمني العــام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عبداللطيف الزياني على أهمية 
وفاعليــة منظومــة مجلــس 
التعاون، مؤكدا على وحدته 
املســتمدة من قــادة دول هذا 

املجلس.
وخــال اســتقباله عميد 
السلك الديبلوماسي سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشــيخ 
عزام الصباح، أشــاد الزياني 
بجهود الســفير الشيخ عزام 
الصباح في توطيد العاقات 
البحرينيــة ـ الكويتيــة، كما 
هنأ الزياني الكويت حكومة 
وشعبا مبناسبة شهر رمضان 

الفضيل.
من جانبه، أكد السفير عزام 
الصباح على ان ما يجمع دول 

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( 
أنها شــرعت في مخاطبة بنك الكويت املركزي 
والبنوك احمللية الســتيفاء ما يلزم ألداء عملها 
من بيانات تتعلق بكل أنواع وأشكال احلسابات 
البنكية ببعض اخلاضعني لقانون إنشاء الهيئة.
وقالت »نزاهة« في بيان صحافي إنها بدأت 
بناء على قرارات النائب العام املستشار ضرار 
العسعوسي اخلاصة باملوافقة على طلبات الهيئة 
املتعلقة بكشف السرية املصرفية عن احلسابات 
البنكيــة والودائع واخلزائــن اخلاصة ببعض 

اخلاضعني لقانون إنشاء الهيئة.
وأضافت أن بعض طلبــات الهيئة املتعلقة 

بكشــف السرية عن احلسابات املصرفية كانت 
بناء على باغات مقدمة ضد مجموعة من هؤالء 
األشخاص تتضمن شبهات جلرائم تتعلق باملال 
العــام يرجح معهــا وجود حاالت كســب غير 
مشــروع، وبعضها اآلخــر كان بناء على طلب 
من جلان الفحص بالهيئة للتأكد واملقارنة بني ما 
ورد في إقرار الذمة املالية واحلسابات املصرفية 
اخلاصة لبعض األشخاص املقدم في حقهم باغات 
لدى الهيئة. وعن بعض األشخاص الذين يتطلب 
القانون اتباع إجراءات خاصة بشأنهم، أوضحت 
»نزاهة« أنها ستراعي تلك اإلجراءات بالتنسيق 

مع اجلهات املختصة في الدولة.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح 

د.عبد اللطيف الزياني خالل استقبال السفير الشيخ عزام الصباح 

بعد إعادة تشكيلها منذ أيام بحثت عن سالمة وجتديد تراخيصها

هاني النبهان هنأ القيادة برمضان

احلبيب لـ »األنباء«: »جلنة تصنيف املنشآت 
الفندقية«  زارت بعض الفنادق األسبوع املاضي

رفــع هاني النبهان أســمى 
آيات التهاني والتبريكات باسمه 
وباســم عائلته ملقــام صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، ولسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
ولسمو رئيس مجلس الوزراء 
والشعب الكرمي مبناسبة شهر 
رمضان املبارك، ســائا اهلل أن 
يتقبــل مــن اجلميــع الطاعات 
والصيام والقيام، ومبتها إلى 
اهلل جلــت قدرته بــأن يحفظ 
كويتنا احلبيبــة ويدمي عليها 

نعمة األمن واألمان في ظل القيادة احلكيمة، إنه 
سميع مجيب.

 وقال نستقبل شهر رمضان 
وقلوبنا مليئة بالفرح والسرور 
لقدوم هذا الضيف املبارك، الذي 
يحمــل معه ســيا كبيــرا من 
اخليــر والبركة، فهو مناســبة 
سانحة للوقوف مع النفس من 
أجــل تطهيرها من كل اخلطايا 
والذنوب ومن أجل كسب األعمال 
الصاحلة التي تقودنا إلى جنان 
الرحمن، ودعا للجد واالجتهاد 
فــي مضامير األعمال الصاحلة 
بهــذا الشــهر الفضيــل، فإنــه 
شهر تخيم عليه أنوار الرحمة 
واملغفرة والرضوان، فنســأل اهلل أن يجعلنا من 

صوامه وقوامه.

عاطف رمضان

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
الســياحة فــي وزارة االعام 
جاســم احلبيب في تصريح 
لـ »األنباء« ان اللجنة الدائمة 
لتصنيف املنشــآت الفندقية 
السياحية واملنتجعات، متت 
اعادة تشــكيلها خــال االيام 
املاضيــة، مشــيرا الــى انهــا 
باشرت أعمالها وقامت بزيارات 
ميدانية خال االسبوع املاضي 
لثاثة فنادق للكشف عن مدى 

التزامها بتجديد تراخيصها. واضاف احلبيب 
ان اللجنة تتأكد خــال زياراتها امليدانية من 
سامة الرخص، خاصة املتعلقة باالطفاء التي 
تعتبر من اهم التراخيص، ووجودها في املنشأة 

الفندقية امر ضروري، الفتا 
الــى ان قطاع الســياحة اخذ 
على عاتقة مسؤولية احلفاظ 
على امن وســامة الضيوف 
نــزالء الفنــادق. وأوضح ان 
اللجنــة تشــدد دائمــا علــى 
ضــرورة قيام هذه املنشــآت 
بتجديــد تراخيصهــا وفقــا 
للقوانني املنظمة لها. وناشد 
احلبيــب اصحاب املنشــآت 
الفندقية التأكد من وجود هذه 
التراخيص وصاحياتها. وقال: 
جار العمل الستكمال تصنيف 
واعادة تصنيف بعض املنشآت الفندقية حسب 
املعايير واالنظمة املتبعة. وكشف عن ان اللجنة 
تلقــت طلبات إلنشــاء فنادق جديــدة وكذلك 

لتجديد التراخيص القدمية.

هاني النبهان

جاسم احلبيب 

صاحب السمو هنأ رئيس الكاميرون بالعيد الوطني وعزّى الرئيس الكوبي بضحايا الطائرة

األمير استقبل ولي العهد والغامن واملبارك والنائب األول
استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل ســموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك .
كما استقبل سموه النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر 

صباح األحمد.
إلى ذلــك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقيــة تهنئة الى 
الرئيــس بــول بيــا رئيس 
الكاميــرون  جمهوريــة 
الصديقة عبر فيها ســموه 

عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لباده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــه تهنئة الى الرئيس 
بول بيا رئيــس جمهورية 
الكاميرون الصديقة ضمنها 
تهانيــه  خالــص  ســموه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 
لبــاده، متمنيا لــه موفور 
الصحــة والعافيــة. كمــا 
بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
ببرقية تهنئــة مماثلة. كما 
بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس ميغيل 
دياز كانيل رئيس جمهورية 
كوبــا الصديقــة عبــر فيها 
ســموه له وألسر الضحايا 
وذويهم عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
حتطم طائرة الركاب الكوبية 

في هافانا والذي أســفر عن 
سقوط العشرات من الضحايا 
واملصابني، راجيا لهم الرحمة 
وللمصابني ســرعة الشفاء 
العاجل. وبعث ســمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية الى الرئيس 
ميغيل ديــاز كانيل رئيس 
جمهوريــة كوبــا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
حتطم طائرة الركاب الكوبية 
فــي هافانــا والــذي أســفر 
عن ســقوط العشــرات من 
الضحايا واملصابني، راجيا 
الرحمة  ســموه للضحايــا 
وللمصابني سرعة الشفاء.

كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

صاحب السمو األمير خالل استقباله الشيخ ناصر صباح األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املباركصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
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المزيد: 214 مخالفة محالة لإلدارة العامة للتحقيقات في النصف األول من 2018

»القوى العاملة«: جتديد إذن العمل قبل انتهائه بـ 6 أشهر
وإيقاف استقدام العمالة حتت سن 30 بداية يوليو

بشرى شعبان

أكد مصدر مطلع في الهيئة 
العامة للقوى العاملة استمرار 
العمل بالقرار الصادر بشــأن 
جتديــد إذن العمــل للعمالة 
الوافدة قبل انتهائه بـ 6 أشهر.
وأشــار املصــدر الــى أن 
التجديــد املبكــر إلذن العمل 
يأتي ضمن تسهيل اإلجراءات، 
موضحة أن التجديد املبكر ال 
يستوجب وجود استثناءات 
ويتم مباشرة آليا للمشتركني 
بخدمــة أســهل او فــي إدارة 
عمل منطقة املتواجد بها ملف 
الشركة نافية املصادر وجود 

أي تعديل على القرار.
وعلى صعيد إيقاف العمل 
باســتقدام العمالة حتت سن 
الـــ 3٠ عاما، بــنّي املصدر أن 
القــرار ســيكون نافــذا مــع 
بدايــة الشــهر يوليــو اذا لم 
يصــدر قــرار مغايــر لذلــك. 
وأكد اســتثناء أصحاب املهن 
البسيطة، من غير احلاصلني 
على مؤهل دبلوم، من القرار، 
مثل السائقني ومشغلي اآلالت 
واملعــدات، وغيرها من املهن 
األخرى التي حتتاج إلى قوة 
جسمانية إلجنازها، مضيفة: 
القرار شمل فقط حملة الدبلوم 

وما فوق األقل من 3٠ عاما.

وأشار املصدر الى أن القرار 
يهدف إلى استقطاب أصحاب 
اخلبــرة والكفــاءة من خارج 
الباد، الذين تتجاوز أعمارهم 
3٠ عامــا، فضا عــن توجيه 
أصحاب األعمال والشــركات 
االســتعانة  إلــى  اخلاصــة 
بالعمالــة الوطنيــة، وخلــق 
فرص عمل جديدة للشــباب، 
والسيما على مستوى حملة 
املؤهات اجلامعي.وشدد على 
عدم وجود أي استثناءات من 
القرار على املدى القريب، مؤكدا 
انه سيتم تعريف القرار على 
النظــام اآللي اجلديد، لرفض 
أي معاملــة تصريح عمل من 

خارج الباد، يكون صاحبها 
أقل من السن املبينة بالقرار.

مــن جانــب آخــر، أعلنت 
مدير إدارة العاقــات العامة 
واإلعام أسيل املزيد بالهيئة 
العامــة للقــوى العاملــة، أن 
عدد املخالفات احملالة لإلدارة 
العامة للتحقيقات خال 5 اشهر 
مــن ١/ ١/ ٢٠١٨ حتى منتصف 
مايو احلالي بلغت ٢١4 مخالفة 
مقســمة على النحــو التالي: 
١39 مخالفــة تفتيــش عمل، 
٢5 مخالفة سامة مهنية، 33 
مخالفة وقف دائم، و١7 مخالفة 
مادة ٢٠. وقالت املزيد إن إدارة 
تفتيش العمل تختص مبتابعة 

التزام أصحاب العمل بقانون 
العمــل فــي القطــاع األهلــي 
والنفطي والقرارات الوزارية 
واإلدارية املنفذة لهما وتزاول 
اإلدارة اختصاصها من خال 
عــدة أنــواع مــن التفتيــش، 
كالتفتيش على املنشأة للتأكد 
من تطبيق األحكام القانونية 
وااللتزام بتطبيق كل اللوائح 
املقررة، والتفتيش على املنشأة 
للتأكد من االلتزام بتشــغيل 
العمالة املسموح بتشغيلها من 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
دون غيرها، والتفتيش ملتابعة 
العمالة التــي تعمل من دون 

مركز عمل محدد.

سموه أعرب عن بالغ التقدير لدعوة األمير المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

رئيس الوزراء: صاحب السمو يقوم بدور جاد وإيجابي
 في دعم القضية الفلسطينية

بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبارك 
ببرقية صباح أمس إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد عبــر فيها عن 
عظيم الفخر واالعتزاز باملوقف 
اجلاد والــدور اإليجابي املهم 
الذي يضطلع به سموه في دعم 
القضية الفلسطينية العادلة 
وحق الشــعب الفلســطيني 
الشــقيق املشــروع، مشــيدا 

مبضامــني الكلمــة الصادقــة 
التي ألقاها ســموه أمام القمة 
االستثنائية ملنظمة التعاون 
اإلسامي التي عقدت اجلمعة في 
إسطنبول والتي أكد فيها سموه 
استنكاره وإدانته للممارسات 
القمعيــة وقتــل األبريــاء من 
الشعب الفلســطيني.وأعرب 
سموه عن بالغ التقدير لدعوة 
صاحب السمو األمير املجتمع 
الدولــي لتحمل مســؤولياته 

واستنكاره لعجزه عن تطبيق 
قراراته وغياب الضمير العاملي، 
محذرا مــن تداعياتها وآثارها 
وما ميكــن أن تقــود إليه في 
زيادة التوتــر والعنف وعدم 
االستقرار وما أشار إليه سموه 
من أن القرار األحادي بافتتاح 
السفارة األميركية في مدينة 
القــدس الشــريف من شــأنه 
طمــس الهوية الفلســطينية 
وتغييــر الوضــع التاريخي 

القائم ويستهدف تهويد املدينة 
املقدسة وتغيير هويتها الدينية 
والتاريخية باعتبارها مدينة 
لــكل األديان الســماوية ومبا 
ميثله ذلك من حتد واضح لكل 
أتباع الديانات السماوية وخرقا 
صارخا لقرارات مجلس األمن. 
كما ثمن سمو رئيس مجلس 
الوزراء في برقيته إلى صاحب 
السمو األمير عزم سموه على 
بذل املساعي اجلادة الستصدار 

قــرار يوفر احلمايــة الدولية 
ألبناء الشــعب الفلســطيني 
الشقيق من املمارسات القمعية 
التي يتعرضــون لها وتقرير 
حقهم املشروع بإقامة دولتهم 
املستقلة، مؤكدا أن هذه املواقف 
واجلهود التي يقوم بها صاحب 
الســمو األمير تأتــي في إطار 
سجل سموه الناصع في نصرة 
احلق الفلســطيني والقضايا 

العربية.

طهبوب: خطاب األمير يجب أن يكون وثيقة رسمية
قال سفير دولة فلسطني رامي طهبوب إن 
خطاب صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد امام قمة اسطنبول الطارئة، يجب ان 
يكون وثيقة رسمية للمؤمتر، وان يعتمد 
ايضا وثيقة رسمية في األمم املتحدة نظرا 
لألهمية الكبيرة التي حملها خطاب سموه 
والرسائل التي تضمنها هذا اخلطاب غير 
املسبوق. وأضاف السفير طهبوب ان األسئلة 
التي وجهها سمو األمير الى املجتمع الدولي 

البد أن تتم اإلجابة عنها من قبل املجتمع 
الدولي برمته وعلى رأسه الواليات املتحدة 
األميركية والدول دائمة العضوية في مجلس 
األمن الدولي، ألن اإلجابات عن هذه األسئلة 
هي مفاتيح حل القضية الفلسطينية وفيها 
إنصاف الشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه 
املشروعة في أرضه ووطنه. ولقد عبر صاحب 
السمو بخطابه هذا عن الضمير العربي الذي 
ميثله حكيم األمة العربية وقلبها النابض 

والذي أعاد بهذا اخلطاب السامي البوصلة 
وبكل قوة الى اجتاهها الصحيح جتاه القدس 
واملقدسات. وإننا على ثقة تامة بأن متابعة 
ما ورد في خطاب ســموه وترجمته من 
قبل جميع الدول العربية واإلسالمية الى 
خطوات عملية ستؤدي بالنهاية الى إحقاق 
احلق وإنصاف شهداء الشعب الفلسطيني 
وجرحاه وإحالل السالم العادل الدائم في 

املنطقة والعالم.

مجلــس التعاون اكبر من اي 
طارئ على طبيعة العاقات 
بني الدول الشــقيقة التي لها 
تاريــخ مشــترك ويجمعهــا 

املصير الواحد.

إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون التبرعات الصحية برئاسة الوزير

»الصحة«: إعادة تشكيل جلنة البت في نتائج التقييم والتظلمات
حنان عبدالمعبود

أصدر وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح عدة قرارات 
وزارية لتنظيم ســير العمل 
مبرافق الوزارة تضمنت قرارا 
بإعادة تشكيل جلنة شؤون 
املوظفــني للبــت فــي نتائج 
تقييم كفــاءة األطباء وبحث 
التظلمات، وقرارا بتشــكيل 

جلنــة للنظــر فــي طلبــات 
تنقــات املوظفــني اإلداريني 
والفنيني بني اإلدارات املركزية 
واملناطق الصحية برئاســة 
الوكيــل املســاعد للشــؤون 
اإلداريــة وعضويــة مديري 
املناطق الصحية ومدير إدارة 
الوظائف العامة ومدير إدارة 
العقود اخلاصة ورئيس قسم 
التنقات، وذلك بهدف ضمان 

ســير العمل بجميــع مرافق 
الوزارة وعدالة توزيع القوى 
العاملة مبراكز العمل املختلفة، 
كما أصدر وزير الصحة قرارا 
بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة 
لشــؤون التبرعات الصحية 
برئاســته، وذلــك لدراســة 
التبرعــات املقدمــة للوزارة 
مــن النواحي الفنية واملالية 
والقانونية وإصدار التوصيات 

الازمة بشأنها.
كمــا أصــدر الوزير قرارا 
بنقــل تبعية مكتــب حماية 
الطفل لوكيل الوزارة مباشرة، 
وقرارا بتكليف سلمان الهيفي 
الوكيــل املســاعد للشــؤون 
القانونيــة باإلضافــة لعمله 
بالقيام مبهام الوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية حلني عودته 
من اإلجازة، وتكليف د.محمد 

اخلشــتي الوكيــل املســاعد 
التخطيط واجلودة  لشؤون 
بالقيام مبهام الوكيل املساعد 
لشؤون الصحة العامة حلني 
عودتها من اإلجازة، وتكليف 
د.إبراهيم هادي أمني عام معهد 
الكويت لاختصاصات الطبية 
بالقيام مبهام الوكيل املساعد 
لشــؤون طب األسنان حلني 

عودته من اإلجازة.


