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اجلالوي: مؤمتر العمل الدولي ناقش إجراءات
معاجلة العواقب العمالية واالجتماعية لألزمات

جنيڤـ  «كونا»: قال وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
النزاهة املستشــار  تعزيــز 
جمــال اجلــالوي إن أجندة 
مؤمتر العمــل الدولي الذي 
اختتمــت أعماله أمس األول 
كانت زاخــرة باملوضوعات 
ذات االهتمام املشترك بني ما 
تطرحه املنظمة واهتمامات 

سوق العمل الكويتي.
وأضاف الوزير اجلالوي 
فــي تصريح لـــ «كونا» إن 
املؤمتــر اعتمد في جلســته 
العامة التقارير الفنية للجان 
العاملة املشاركة كما ناقش 
التعديــل احملتمــل إلعــالن 
منظمة العمل الدولية بشأن 

والــدول األعضــاء فيهــا 
العمالية  العواقب  ملعاجلة 
لألزمــات  واالجتماعيــة 
املتعددة في العالم من خالل 

و(يونيسف) حول احلماية 
االجتماعية وعمالة األطفال 
الذي صدر في املؤمتر العاملي 
اخلامس حول عمالة األطفال 
الذي عقد في جنوب أفريقيا 
في شهر مايو املاضي من هذا 

العام.
وقــد تواصلــت أعمــال 
الدورة الـــ١١٠ ملؤمتر العمل 
الدولــي خالل الفترة من ٣٠ 
مايو املاضي إلــى ١١ يونيو 
اجلاري بحضور وزراء العمل 
من الدول األعضاء مبنظمة 
العمل الدولية التابعة لألمم 
املتحدة مع ممثلي النقابات 
العمالية واملهنية واحتادات 

أصحاب األعمال.

نهج محوره اإلنسان من أجل 
السالم والتنمية الشاملة مع 
التركيز بشكل خاص على 

الفئات األكثر ضعفا.
وأوضــح اجلــالوي أن 
مؤمتر العمل الدولي احتفل 
العاملــي ملكافحــة  باليــوم 
عمل األطفــال بالتعاون مع 
منظمة األمم املتحدة للطفولة 
(يونيسف) حيث كانت هذه 
الفعاليــة مبنزلة مناقشــة 
رفيعة املستوى حول احلماية 
االجتماعية الشاملة ملكافحة 

عمل األطفال.
املناقشــات  أن  وأضــاف 
التركيــز علــى  تســتهدف 
تقرير منظمة العمل الدولية 

تضمن موضوعات ذات اهتمام مشترك مع سوق العمل الكويتي

املستشار جمال اجلالوي

املبادئ واحلقوق األساسية 
في العمل ١٩٩٨، موضحا «أن 
هذا التعديل يشــمل ظروف 
عمل آمنــة وصحية للتأكيد 
على مسؤولية منظمة العمل 
الدوليــة حلماية العمال من 
األمراض واإلصابات الناجمة 
عــن العمل وأيضا مناقشــة 
أولية حول التلمذة الصناعية 
اجليدة بهدف إنشــاء معيار 

عمل دولي جديد».
وأشــار إلى انعقاد قمة 
عالــم العمــل علــى هامش 
أعمال مؤمتر العمل الدولي 
التــي مت خاللهــا مناقشــة 
التي  اإلجــراءات العاجلــة 
ميكــن أن تتخذها املنظمة 

هالة البدر: بريطانيا صديق وحليف قوي ووفّي للكويت

أسامة دياب

أكدت الشيخة هالة البدر 
أن بريطانيا صديق وحليف 
قوي ووفــّي للكويت، الفتة 
إلى مشاركة اململكة املتحدة 
هــذا العــام فــي احتفاالتها 
باليوبيل البالتيني جللوس 
امللكة إليزابيث على العرش 
عــن طريقة إقامة الفعاليات 
واألنشطة الثقافية التي تعمل 
على إبراز القواسم املشتركة 

بني البلدين.
وقالت البدر في تصريح 
لها على هامش افتتاح معرض 
املائية»  «بريطانيا باأللوان 
أمس أن مثل هذه الفعاليات 
تعمل على تعزيز العالقات 
الثنائية، مشيرة إلى عرض 
أكثر مــن ١٥ لوحة فنية في 
املعــرض رســمت باأللوان 
املائية ملعالم بريطانية عريقة 
مع دمج فن السدو واألشكال 
الهندســية املســتخدمة في 

حياكة السدو الكويتي.

والتي وصفتها بـ «التاريخية 
والقدمية» ونفخر ونعتز بها، 
الفتة الى أن بريطانيا صديق 
وحليف قوي ووفّي للكويت.
بدورهــا، دعــت نائبــة 
الســفيرة البريطانيــة لدى 
البالد ســني أحمد الراغبني 
في احلصول على التأشيرة 
البريطانية طويلة األمد الى 
تقدمي الطلبات في وقت مبكر، 
الفتة الى أن مدة التأشــيرة 
في حــال تقدميها بالطريقة 

ملواصلة االحتفاالت بيوبيل 
امللكة البالتيني، مؤكدة انه 
يعكــس عمــق الروابط بني 
الشعبني على مدى عدة قرون، 
مشــيرة الــى أن ٢٠٢٢ عــام 
الثقافــة واإلبداع في اململكة 

واليوبيل أهم ما مييزه.
من جهتــه، أعرب الفنان 
جابــر الهندال عن ســعادته 
بإقامة هــذا املعــرض الذي 
يضم ١٥ لوحة فنية تعكس 
عمق العالقات بني البلدين، 
موضحــا انه تعمــد اختيار 
األلوان املائية في هذا املعرض 
خالفا ملعارضه السابقة التي 
اقتصــرت علــى التصويــر 

الفوتوغرافي.
أنــه  الهنــدال  وأوضــح 
اختار أنواع األزهار الثالثة 
التي ميتاز بها كل إقليم في 
اململكة املتحدة لتكون رمزا 
فــي لوحاته والتي امتزجت 
بأشكال هندســية ترمز الى 
السدو والتداخل بني ثقافتي 

البلدين.

العادية تستغرق ٦ أسابيع 
عمل بينما التأشيرة السريعة 
«premium» تستغرق ١٥ يوم 
عمل مما يعني ٣ أسابيع منذ 

تاريخ التقدمي.
وأشــارت أحمــد إلــى أن 
أســباب التأخيــر تعود الى 
عدد الطلبات الكبير املقدمة 
للحصول على تأشيرة طويلة 
األمد، ناصحة الراغبني بالسفر 
في اسرع وقت الى االستفادة 
مــن التأشــيرة اإللكترونية 
«waiver» والتي تستغرق ٤٨ 
ساعة فقط، معلنة ان السفارة 
بصدد إطالق حملة توعوية 
للطلبة الراغبني بالدارسة في 
اجلامعات البريطانية قريبا، 
وذلك لتعريفهم بآلية التقدمي 
على التأشــيرة والشــروط 

املطلوبة.
وأعربت في كلمة لها نيابة 
عن الســفيرة عن سعادتها 
للمشاركة في تدشني معرض 
جابر الهنــدال حتت عنوان 
املائية»  «بريطانيا باأللوان 

أكدت خالل افتتاح معرض «بريطانيا باأللوان املائية» إقامة فعاليات وأنشطة ثقافية إلبراز القواسم املشتركة

الشيخة هالة البدر خالل جولة في املعرض

الشيخة هالة البدر وسني أحمد والفنان جابر الهندال

الشيخة هالة البدر وسني أحمد خالل قص شريط افتتاح املعرض  (قاسم باشا)

هدية تذكارية للشيخة هالة البدر

انهــا فكــرة  وأضافــت: 
جديــدة وجميلــة لتعريف 
بتاريــخ  املعــرض  زوار 
املعالم البريطانية وتعريفهم 
بجمالية فن السدو وهذه هي 
الفعالية االجتماعية الثانية 
التي يقوم بها أبناء الكويت 
لالحتفال باليوبيل البالتيني 
للملكة وهذا دليل على حرص 
أبناء الوطن على املساهمة في 
تقوية العالقات بعدة طرق 

مختلفة.
واستذكرت االحتفال الذي 
أقيم في الكويت قبل ٧٠ عاما 
والــذي نظمته شــركة نفط 
الكويــت عــام ١٩٥٣ مبدينة 
األحمدي مبناســبة تتويج 
أقامــت دار  امللكــة، وكمــا 
املعتمديــة بالكويت احتفاال 
آخــر شــاركت فيه األســرة 
احلاكمة ورجــاالت الكويت 
البريطانــي  بــدار املعتمــد 
بدســمان حاليــا «الســفارة 
البريطانية»، مشــددة على 
عمق العالقات مع بريطانيا 

العرو: جلنة لتقييم عروض تطوير مدرسة 
في مدينة جابر األحمد السكنية

عادل الشنان

أصــدر وزيــر الشــؤون 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
اإلسكان والتطوير العمراني 
مبارك العرو قرارا بتشــكيل 
جلنة لتقييم العروض الفنية 
واملالية الفرصة االستثمارية 
(١٣-١٦) اخلاصــة بتطويــر 
مدرسة خاصة في مدينة جابر 
األحمد السكنية برئاسة نائب 
املدير العام لشؤون االستثمار 
القطاع اخلاص،  ومشــاريع 

وعضويــة (مدير إدارة االســتثمار بالتكليف 
- مهندس اختصاصي - رئيس قسم األعمال 
الكهربائيــة والطاقات املتجددة - مهندســني 

صناعي مبتدئني).
وأتاح العرو في قراره للجنة في سبيل أداء 
مهامها االســتعانة مبن تراه من ذوي اخلبرة 
واالختصاص من داخل وخارج املؤسسة إلجناز 
األعمــال املنوطة بها، دون أن يكون له صوت 

معدود ومكلفا اللجنة باملهام التالي بيانها:
١ - دراســة وتقييــم العطــاءات املقدمــة من 
املســتثمرين املؤهلني مســبقا وفقا للمعايير 

املعتمدة مبستندات الفرصة االستثمارية.
٢ - رفع التقرير النهائي لنتيجة التقييم الفني 

إلى اللجنة الفنية املتخصصة 
للمراجعة واالعتماد.

٣ - فتح مظاريف العروض 
املالية بحضور املستثمرين 

املقبولني فنيا.
٤ - التوصية بالترسية على 
العطــاءات للفرصة  أفضــل 
االستثمارية، وفقا ملستندات 
طرح الفرصة. االســتثمارية 
وطبقا لإلجراءات الواردة في 
الئحة االستثمار املشار إليها.

٥ - إعــداد التقريــر النهائي 
اخلاص بالفرصة االستثمارية، 
وذلك خالل مدة أقصاها (٩٠ يوما من تاريخه) 
ورفــع التقريــر للجنــة الفنيــة املتخصصة 

للمراجعة وإبداء التوصية بشأنه.
٦ - تقــوم اللجنة الفنية املتخصصة بعرض 
التقرير النهائي على الوزير التخاذ ما يلزم بشأن 
العرض واالعتماد من مجلس إدارة املدرسة.

وأشار العرو في قراره إلى أن تضع اللجنة 
شروط وضوابط اجتماعاتها، ويكون اجتماعها 
صحيحا بحضــور أغلبيــة أعضائها على أن 
يكــون من بينهم الرئيس محددا مكافأة مالية 
لرئيس وأعضاء اللجنة على ضوء اإلجنازات 
واألهداف احملققــة، وفقا ألحكام املادة ١١٩ من 

الئحة شؤون التوظف املشار إليها.

تبحث الفرص االستثمارية باإلضافة إلى العروض الفنية واملالية

مبارك العرو

العبداجلادر قدم إقرار ذمته املالية

«الكهرباء» تضبط تشكيًال عصابيًا 
بجرمية سرقة التيار

قدم عضو املجلس البلدي فهد العبداجلادر 
أمس إقرارا بذمته املالية الى الهيئة العامة 
ملكافحة الفســاد «نزاهة»، حيث يأتي ذلك 
تطبيقا للقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن 
إنشــاء الهيئة واألحكام اخلاصة بالكشف 

عن الذمة.
وأكد العبد اجلادر في تصريح صحافي 

أن أي مسؤول أو عضو في اجلهات املشمولة 
بتقدم أفرادهــا بإقرار احلالة املالية، عليه 
ان يحترم القانون فور تسلمه مسؤولياته 
بتقدمي إقرار بذمته املالية للهيئة ابراء للذمة 

وليبتعد عن الشبهات.
وبذلك يكون العبداجلادر أول عضو في 
املجلس البلدي يتقدم بإقرار الذمة املالية.

أكد على ضرورة احترام القانون والبُعد عن الشبهات

الشمري لـ «األنباء»: التعديات على أمالك الدولة لن تفلت من أيدي «الضبطية القضائية»

فهد العبداجلادر خالل تقدمي إقرار الذمة املالية

ولي العهد استقبل 
رئيسي السلطتني ووزيري 

الداخلية والدفاع

صاحب السمو هنأ رئيسي 
روسيا والفلبني بعيدي بلديهما

استقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
فــي قصر بيان صبــاح أمس رئيــس مجلس األمة 
مرزوق علي الغامن. كما اســتقبل ســموه في قصر 
بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد. واستقبل سموه النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد 
الشيخ أحمد النواف. كما استقبل سموه نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طالل اخلالد.
مــن جهة أخرى، يصل إلــى البالد اليوم االثنني 
الرئيس الدســتوري نيكوالس مــادورو موروس، 
رئيــس جمهوريــة ڤنزويال البوليڤاريــة الصديقة 
والوفد الرســمي املرافق له في زيارة رسمية للبالد 
يجري خاللها مباحثات رسمية مع سمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.

بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمــد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
فالدميير بوتني رئيس روسيا االحتادية 
الصديقــة، عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة العيــد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
ولروسيا االحتادية وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فالدميير 
بوتني، رئيس روسيا االحتادية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبــالده، راجيا لــه وافر الصحة 

والعافية.
إلى ذلك، بعث صاحب الســمو األمير 

الشــيخ نواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيــس رودريغــو دوتيرتــي رئيــس 
جمهوريــة الفلبــني الصديقة عبــر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه، رعاه اهللا، له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية الفلبني 
وشــعبها الصديق كل التقدم واالزدهار. 
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رودريغو 
دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبني الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبــالده، راجيا لــه وافر الصحة 
والعافية. كما بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالــد ببرقيتي 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدتهنئة مماثلتني.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

سني أحمد: التأشيرة البريطانية طويلة األمد تستغرق ٦ أسابيع عمل و«السريعة» ١٥ يومًا و«اإللكترونية» ٤٨ ساعة

دارين العلي

واصل فريق الضبطية 
التابع لوزارة  القضائية 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجــددة حمالتــه على 
املخالفــات فــي مختلف 
الشمالية، حيث  املناطق 
مت ضبط حالة سرقة تيار 
ومتديد كيبالت دون علم 
في أحد العقارات املخالفة 
والتي بنيــت على أمالك 

الدولة.
وقــال نائــب رئيــس 
الفريق أحمد الشمري لـ 
«األنباء» إن التعديات على 

أمالك الدولة لن تفلت من أيدي الضبطية 
القضائية التي تقوم بالرصد والتحري في 
عموم احملافظات الشمالية، مضيفا أن من قام 
بهذا اإليصال املخالف هو تشكيل عصابي 
تتم مالحقته ومتابعته مع اجلهات املعنية.
وقــال إن هــذه الضربــة االســتباقية 
بالتنسيق مع بلدية الكويت - فرع محافظة 
الفروانية وبالتعاون مع مدير الفرع م.محمد 

صرخوه ورئيس فريق إزالة املخالفات م.فهد 
املويزري، حيث مت بالتنسيق مع شبكات 
التوزيع ســحب الكيبل املخالف من حتت 

األرض لصعوبة التعامل معه.
وأكد الشمري أن حمالت الفريق متواصلة 
وعلى مختلف القطاعات ولن يتم استثناء 
أي جهة أو أي شــخص، ولن يتم التهاون 

مع أي من املخالفات أيا كانت.

توصيالت لسرقة التيار الكهربائي

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


