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مطلوب
لشركة كبرى

منسق مشاريع
باملواصفات التالية: 

> شهادة دبلوم إدارة أو ما يعادلها. 
> من 2 إلى 5 سنوات خبرة في مجال املشاريع.

> اجادة اللغتني العربية واإلجنليزية. 
> اجادة استخدام احلاسب اآللي وعمل املراسالت.

> القدرة على التعامل مع العمالء وإدارة العقود احلكومية.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائــلـة  العثمان الگرام
لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

أمينة صالح السويلم
أرملة املرحوم/ عبدالله عبداللطيف العثمان

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

املجلس ثمّن مبادرة صاحب السمو ومساهمته في مؤمتر املانحني الرابع للشعب السوري

مجلس الوزراء اطّلع على محاور إستراتيجية تطوير الرياضة
عق����د مجل����س ال����وزراء 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمس بقاع����ة مجلس الوزراء 
في قصر السيف برئاسة سمو 
رئيس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك وبعد االجتماع صرح 
وزير اإلع����الم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 

احلمود مبا يلي: 
الوزراء في  اطلع مجلس 
مستهل اجتماعه على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير 
من خادم احلرمني الشريفني 
امللك س����لمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة والتي تأتي 
في إط����ار ما يرب����ط البلدين 
الشقيقني من عالقات أخوية 
متينة ضم����ن إطار العالقات 

األخوية. 
كم����ا اطل����ع املجلس على 
الرسالة املوجهة لصاحب السمو 
االمير من رئيس اجلمهورية 
اإلس����المية اإليرانية حس����ن 
روحاني والتي تركزت حول 
العالقات القائمة بني البلدين 
الصديقني واملوضوعات ذات 

االهتمام املشترك، 

ثم اطل����ع مجلس الوزراء 
كذلك على الرس����الة املوجهة 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
من رئيس وزراء اململكة املتحدة 
ديڤيد كاميرون والتي تعلقت 
بزيارته املرتقبة للبالد وسبل 
تعزيز التع����اون بني البلدين 
الصديقني ف����ي كل املجاالت، 
وأيضا على الرسالة املوجهة 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
من رئي����س وزراء جمهورية 
ألبانيا أيدي راما والتي تضمنت 
الشكر على دور الكويت في دعم 

املشاريع املهمة في ألبانيا. 
ث����م أحاط النائ����ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مجلس الوزراء بنتائج مشاركته 
املرافق لصاحب  الوفد  ضمن 
السمو االمير حلضور املؤمتر 
الدولي الرابع للمانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية، 
حيث عقد في اململكة املتحدة 
مؤخرا، والذي أكد سموه من 
خالله ضرورة وقوف املجتمع 
الدول����ي إلى جانب الش����عب 
السوري ويشعر مبعاناته وأنه 
لن يتخلى عنه في محنته وأن 

الكويت قد ساهمت بقيمة 300 
مليون دوالر على مدى ثالث 
س����نوات وذلك لدعم الوضع 
اإلنساني للش����عب السوري 
امال م����ن املجتمع  الش����قيق 
الدولي وضع هذه املأساة أمام 
أعينهم والعمل على تضميد 
جراح هذا الشعب في معاناته 
املأساوية التي يعيشها.  كما 
أحاط مجل����س الوزراء كذلك 
بفحوى لقاء صاحب الس����مو 
اململكة املتحدة  األمير مبلكة 
الثانية  اليزابي����ث  الصديقة 
امللكي دوق  وصاحب السمو 
أدنبره األمير فيليب وما حظي 
به سموه من حفاوة وتقدير 
مب����ا يعكس عم����ق العالقات 
التاريخية الراسخة بني البلدين 
الصديقني.  وبهذه املناسبة، عبر 
مجلس الوزراء عن بالغ التقدير 
واالعت����زاز ملب����ادرة صاحب 
السمو ومش����اركته بترؤس 
الذي استضافته  هذا املؤمتر 
اململكة املتحدة الصديقة والذي 
يترجم ما يوليه س����موه من 
اهتمام وإحساس بهذه املأساة 
اإلنسانية، سائال املولى القدير 
أن يزيح هذه الغمة عن الشعب 

السوري الشقيق ويفرج كربته.  
ثم عرض وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س����لمان احلمود على مجلس 
العامة  الهيئة  الوزراء تقرير 
للرياضة بشأن استراتيجية 
تطوير الرياضة الكويتية من 
التنمية، حيث  منظور خطة 
اش����تمل على س����تة محاور 
هي القط����اع الرياضي األهلي 
الرياضي احلكومي  والقطاع 
والقطاع التربوي والتعليمي 
واإلنشاءات الرياضية والطب 
الرياض����ي واخلصخص����ة، 
التقرير اخلطوات  وتضم����ن 
العملية التي مت اتخاذها تنفيذا 
لهذه احمل����اور وتفعيلها من 
خالل برنامج عمل احلكومة 
التنمي����ة ومنها دعم  وخطة 
التي تعد  الفني����ة  البرام����ج 
لتطوير مستويات الالعبني في 
املسابقات احمللية واخلارجية 
الفردية  خصوصا األلع����اب 
واالهتمام بالرياضة النسائية 
واالهتمام بدعم رياضة ذوي 
االحتياجات اخلاصة والعمل 
أندي����ة جديدة في  على فتح 
الكوي����ت  ش����مال وجن����وب 

والعمل على مساندة األندية 
بدع����م مالي مناس����ب لنظام 
االحتراف اجلزئي والعمل على 
إعادة هيكلة اإلدارات وقطاعات 
الهيئة، كم����ا مت التعاون مع 
وزارة التربية في تنفيذ مراكز 
التدريب الرياضية املشتركة بني 
الهيئة العامة للرياضة ووزارة 
التربية من خ����الل التواصل 
والتعاون بني املدارس واألندية 
الرياضية وكذلك التعاون مع 
اجلامعات والكليات احلكومية 
واخلاصة التي تقع حتت مظلة 
وزارة التعلي����م العالي لدعم 
أنشطتها الرياضية واالهتمام 
الرياضية والتي  باملنش����آت 
س����تكون من أولويات عملية 
التطوي����ر الرياضي وتطبيق 
التأمني الصح����ي على العبي 
املنتخبات الوطنية ودعم إشهار 
األندي����ة الرياضية التجارية 

»اخلصخصة«. 
 كما بحث املجلس الشؤون 
السياسية في ضوء التقارير 
التطورات  املتعلقة مبجم����ل 
الراهنة في الساحة السياسية 
عل����ى الصعيدي����ن العرب����ي 

والدولي.

منهم 36 شهيداً في احلروب وُيحسب املعاش من تاريخ االستشهاد و105 شهداء في التفجيرات واملعاش من 5 سنوات سابقة وإعفاء واحد من أقساط »االئتمان«

اعتماد معاش استثنائي لذوي 142 شهيداً 
٭ خالد سالم عبدالعزيز اخللف 
٭ عبداهلل عباس صالح كلندر 
٭ نصار مرزوق تركي العازمي 

٭ فالح سرحان عايد العنزي 
٭ رافع عايد ساير ماطر العنزي 

٭ عبيد وادي جديع العنزي 
٭ عبدالرحمن الفي فالح عبداهلل 

العنزي 
٭ ناظم قوير جبر محمد 

٭ ناص����ر فال����ح عايض جس����ار 
الرشيدي 

٭ فريح تايه مزيد العنزي
٭ عزيز احلميدي عبدالرحمن شنان 

العصيمي 

٭ علي مشهور علي العنزي 
٭ راشد محمد حمود املطيري 

٭ خميس سالم السعيدي 
٭ عبدالعزيز ابراهيم الهنيدي 

٭ علي حس���ني علي حس���ن زيد 
القالف 

٭ محمد عوض فراج اخلالدي 
٭ عب���اس احم���د عب���اس علي 

الفودري 
٭ احمد عايد رشود العنزي 

٭ رجعان عبداهلل العنزي 
٭ رفاعي عبداهلل ضاوي املطيري 

٭ خضير راشد حسني 
٭ خيران طفحان سبتي العنزي 

٭ مداد خلف مشحن العنزي 
٭ رائ���د محم���د س���عيد احلاج 

حسنب 
٭ طالب امني جاسم قاسم 

٭ زايد مثيب مسفر املطيري 
٭ عبداهلل نهيتان عبيد املطيري 

٭ ضي���ف اهلل خاش���م م���رزوق 
العتيبي 

٭ فرج سعد فرج مبارك الدبوس 
٭ محمد اسحاق محمد دين 

٭ عدنان فهد بجاد القحطاني 
٭ يعقوب يوس���ف عب���د الكرمي 

عبداهلل 
٭ عب���د الوه���اب س���عود العبد 

الرزاق 
٭ يعقوب علي يوسف املاجد

٭ حامد رزوق عبداهلل 
٭ غزوان حسني حواس 

٭ نواف علي سرور العنزي 
٭ رميض مناور الفريدي احلربي 
٭ مصل���ح محمد مصلح ش���داد 

املطيري 
٭ محمد عبدالرحمن علي محمد

٭ عبداهلل محمود مرسي العدوي 

٭ علي صالح الفهد العلي 
٭ نايف حمود مبارك الشمري 

٭ دبي حمد جارد الشمري 
٭ دبي حمد جارد الشمري 

٭ محمد سعد مناور املطيري 
٭ دغيثر فيصل هندي القحطاني 

٭ نوران رجا دابس الرشيدي 
٭ مقعد حبيلص منير 

٭ عش���وي فرح���ان س���محان 
العنزي 

٭ مط���ر عبدالرحم���ن منش���د 
العتيبي 

٭ فرحان حمود محمد الرشيدي 
٭ علي مذكر معال احلربي 

٭ سعود براك جنا
٭ مطلق علي دليمان 

٭ مسلط محمد فالح املطيري 
٭ نصار ناصر دلوم الرشيدي 

٭ ساير سعود فرحان الشمري 
٭ رزيق زيدان هرسان الرشيدي 

٭ غتار زبن ضافي املطيري 
٭ علي محمد سلطان العنزي 

ثانيا: أسماء ال� 105 شهداء: 
٭ هادي حمد الفي الشمري 

٭ محمد قبالن مصبح العنزي 
٭ حمد ماجد حمد السمحان 
٭ حمد محمد جنيب االيوبي 

٭ أمي���ن رش���ود عبدالعزي���ز 
الرشود 

٭ علي جواد عبد احملسن بو حمد 
٭ عبداهلل محمد حباب اخلالدي 
٭ خليل غيث عبداهلل اليوسف 

٭ خالد أيوب إسماعيل بندر 
٭ ص���الح س���الم عب���داهلل حمد 

ابراهيم 
٭ محمد جديع حمد العجمي 

٭ نهار فهد مصلح احلربي 
٭ عبداهلل حمود ثامر العيسي 
٭ ذعار عمر عايض القحطاني 
٭ مهنا مرزوق محمد املطيري 

٭ ضيدان ماشع ناصر املطيري 
٭ وص���ل اهلل رض���وان صال���ح 

املطيري 
٭ عبداهلل دعيج نفيع املطيري 

٭ عيد فريح حباب الشمري 
٭ حشيم مسلي نحل العتيبي 

٭ قاسم ثويني جابر احلسيني 
٭ هزاع محمد رويعي العنزي 
٭ محمد سعد مسعود االحمد 

٭ محم���د خليفة م���رزوق نايف 
احليص 

٭ خالد عبداهلل جمعة 
٭ سيف مطلق سيف اخلتالن 

٭ عبداهلل حسني عبداهلل العلي 
٭ محمد فرج مخيزمي الرشيدي 

٭ حسن حسني علي الزعابي 
٭ وليد باقر حسني علي رضا 

٭ عبدالعزيز حمد راش���د املجرن 
الرومي 

٭ صال���ح رج���ا صال���ح فال���ح 
الرشيدي 

٭ عيسى أحمد عيسى السعد 
٭ محمد صفر أبل محمد حسن 

٭ محمد حمزة اسماعيل ابراهيم 
٭ عبدالعزيز محمد الكندري 

٭ عبد االمير علي ناصر الصايغ 
٭ جبار محمد علي العلي 

٭ فرحان حربي ساكت الظفيري 
٭ ع���واد رمضان ش���الح عليوي 

السعيدي 
٭ حماد دوخي نهير الشمري 

٭ فالح شبيب مطلق الرشيدي 
٭ ضي���ف اهلل مس���لم س���ودان 

الشراري 
٭ احمد صفر أبل محمد حسن

٭ فتحي علي خالد علي املكيمي 
٭ صالح عيد عطوان الشراري 
٭ فرهود عوده جابر معيجل 

٭ عثمان عبد الهادي عثمان العبد 
الهادي 

٭ احم���د حس���ني ده���ش عاي���د 
العنزي 

٭ زيدان خلف عبداهلل الشمري 
٭ محمد عبد القادر محمد 

٭ فداوي مديح جياد الظفيري 
٭ ضحوي طرجم راشد املطيري 
عب���داهلل  فال���ح  عب���داهلل  ٭ 

السبيعي 
٭ جنم الدين قمر صيوان

٭ حم���دان محم���د ش���الل رحيل 
العنزي 

٭ جمال محمود اسماعيل 

إعفاء ذوي شهيد واحد من املبالغ 
املستحقة لبنك االئتمان.

أوال: أسماء ال� 36 شهيدا: 
٭ خنفور حمود عايد الرشيدي 

٭ احمد شحادة احمد 
٭ محمد مطلق ملحان العتيبي 
٭ عصام سليمان قاسم السيد 

٭ سعد منير كويد العتيبي 
اهلل  دخي���ل  دومي  مني���ف  ٭ 

السبيعي 
٭ متيم محمد سعد الدوسري 

٭ سعيد سعد سعيد الرشيدي 
٭ رضا علي الش���يخ إبراهيم أبو 

عيد 
٭ مبارك متلع فيصل الدوسري 

٭ علي احمد النصار 
٭ فالح عبداهلل سعيد العنزي 

٭ سعود عويض محمد احلربي 
٭ عمران سالم عبيد 

٭ فراس فارس سلطان العنزي 
٭ محمد فارس محمد العجمي 

٭ عايض حجاج العنزي 

مريم بندق 

اعتمد مجل����س الوزراء في 
اجتماعه برئاسة سمو رئيس 
املبارك  الش����يخ جابر  الوزراء 
تكرمي ذوي شهداء 142 شهيدا 
الذين استش����هدوا في احلروب 
العربي����ة والعمليات اإلرهابية 

التفجيرية. 
وتتضمن األس����ماء تكرمي 
ذوي 36 ش����هيدا من الكويتيني 
وغير الكويتيني الذين استشهدوا 
ف����ي حربي »أكتوب����ر« و»قناة 
السويس«، وذلك مبنحهم معاشا 
اس����تثنائيا اعتبارا من تاريخ 
االستش����هاد، وتكرمي ذوي 105 
العمليات اإلرهابية  من شهداء 
نح ذووهم  والتفجي����رات، وميمُ
املعاش االستثنائي من 5 سنوات 
س����ابقة على القرار إلى جانب 

٭ عبدالعزيز عبد اللطيف اخلراز 
٭ جمال عبد احملسن بوقريص 

٭ محمد عوض محمد احمد 
٭ حسني عبداهلل خلف الشمري 

٭ محمد جابر ناصر العنزي
٭ عب����داهلل جمعة عبداهلل جمعة 

الشطي
مبال���غ  إس���قاط  ثالث���ا: 

»االئتمان«:
٭ تكرمي الشهيد جمال عبد 
احملسن بوقريص بإعفاء ذويه 
من املبالغ املتبقية املستحقة لبنك 
االئتمان وإعادة ما مت تسديده.

خالد اجلاراهلل مستقبال السفير األميركي دوغالس سيليمان 

اجتمع نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلاراهلل مع سفير 

الواليات املتحدة األميركية لدى 
الكويت دوغالس سيليمان. 
ومت خالل اللقاء بحث عدد 

من أوجه العالقات الثنائية بني 
البلدين إضافة إلى تطورات 

األوضاع على الساحتني 
اإلقليمية والدولية. حضر اللقاء 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
االميركيتني الوزير املفوض رمي 

اخلالد.

اخلضر: تعزيز التعاون العسكري مع األردن
عمان � كونا: أكد رئيس هيئة 
الفريق  العام���ة للجيش  األركان 
الركن محمد اخلضر أمس حرص 
العليا املشتركة للتعاون  اللجنة 
العسكري الكويتي � األردني على 
تطوير العالقات الثنائية »املتميزة« 
ودعم مجاالت التعاون العسكري 
»التي بنيت على أس���اس وحدة 
الفريق اخلضر  املصير«. وق���ال 
في تصريح ل� »كونا« على هامش 
اللجن���ة املنعقدة في  اجتماعات 

العاصمة األردنية عمان حتى يوم 
غد ان »االجتماعات تأتي في ظل ما 
تشهده املنطقة من تطورات لتعزيز 
التعاون ملا فيه مصلحة البلدين 
الشقيقني وحتقيقا لرؤى القيادتني 
احلكيمتني في الكويت واألردن«. 
ووصف تعاون اجلانبني من خالل 
اللجنة املش���تركة بأنه جتس���يد 
»لتكاتفنا« ف���ي التصدي جلميع 
التهديدات اخلارجية املباشرة وغير 
الفريق الركن محمد اخلضر املباشرة على املستوى اإلقليمي.

 اجلاراهلل بحث مع السفير األميركي
األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية


