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�إعــــــــــالن 

تــاأهــيــل مقـــاولـــني كويتيـــني

KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT

جمهورية

جيبوتي

تعلن وزارة التجهيزات والنقل يف جمهورية جيبوتي عن رغبتها يف تاأهيل مقاولني كويتيني 

م�شنفني بالدرجة الأوىل للأعمال الإن�شائية للقيام بتنفيذ 

م�شروع طريق تاجورا - بلحو
الذي يجري النظر يف متويله من قبل ال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية العربية.

وال�شمالية من جيبوتي،  الو�شطى  املنطقة  امل�شروع يف  عليه  ي�شتمل  ال��ذي  الطريق  يقع 

ويبلغ طوله حوايل 110 كيلو مرت، كما يبلغ عر�شه امل�شفلت 7 مرت بالإ�شافة اإىل اأكتاف 

مر�شوفة بعر�ض 1.5 مرت من كل جانب، ومن املتوقع اأن تبلغ فرتة التنفيذ 36 �شهرًا.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه �شبق اأن مت اإعداد الت�شاميم التف�شيلية للم�شروع من قبل تاألف 

املجموعة  ومكتب   ، الكويت   -  AEC الهند�شية  للإ�شت�شارات  ال��ه��ادي  العبد  مكتب  بني 

املوريتانية لل�شت�شارات MCG - موريتانيا.

فعلى �شركات املقاولت الكويتية الراغبة يف امل�شاركة يف املناق�شة القيام باإر�شال ثبوتيات 

فرتة  خ��لل  التايل  العنوان  على  والنقل  التجهيزات  وزارة  اإىل  رغبتهم  وتاأكيد  تاأهيلهم 

ع�شرين يوما من تاريخ هذا الإعلن :

وز�رة �لتجهيز�ت و�لنقل

جمهورية جيبوتي

رقم اله���اتف : 357913 )253( - 353150 )253(

رقم الفاك�ض : 355975 )253( - 355782 )253(

ويجب تقدمي طلبات التاأهيل باللغة الجنليزية مع مرفق ملخ�ض باللغة الفرن�شية

التطوير  من منطلق خط��ة 
التي تتبعها مستش��فى الراشد 
الرائد األول لرعاية العائلة قامت 
االدارة الطبية وادارة التسويق 
بزيارة مدرسة الهندية القومية 
الس��نوي  برنامجه��ا  ضم��ن 
لزيارات امل��دارس، حيث قامت 
ف��ي  متمثل��ة  الطبي��ة  االدارة 
نائ��ب املدير الطب��ي د.حمدي 
الس��عيد  ود.أمين  عبداملنع��م، 
اختصاص��ي العي��ون بش��رح 
بطلب��ة  اخل��اص  برنامجه��م 
امل��دارس واس��تهل البرنام��ج 
د.الس��عيد � املتخصص بعالج 
ام��راض العيون، وقام بش��رح 
مفصل للطلب��ة والطالبات عن 
ضع��ف النظر بالنس��بة لطلبة 
املدارس والذي يصيب نس��بة 
كبي��رة م��ن األطف��ال. وأك��د 
الفحص  ض��رورة  د.الس��عيد 
الش��امل بالكمبيوتر لتصحيح 
النظر في ح��االت قصر النظر 
واالستيجماتيزم  النظر  وطول 
وتش��خيص وع��الج ام��راض 
جف��ون العني والقن��اة الدمعية 
واجلس��م  والقرنية  وامللتحمة 
الزجاجي مع ض��رورة فحص 
الش��بكية بصبغة الفلورس��ني 
وحتديد  الصوتية  وباملوج��ات 
الداخلي��ة  العدس��ة  مق��اس 
الصناعية قبل العملية بالسونار، 
واكد ايضا على ضرورة ميزان 
لفح��ص  بالكمبيوت��ر  النظ��ر 
مج��ال الرؤية ألمراض العصب 
الش��بكية  وأمراض  البص��ري 
وعالج امراض الشبكية ملرضى 
السكر. وفي اخلتام شكر نائب 
املدير الطبي د.حمدي عبداملنعم 
ادارة املدرسة على استضافتهم 
ادارة  عب��رت  كم��ا  الكرمي��ة، 
املدرس��ة عن شكرها وامتنانها 
لهذا التعاون الذي كان له صدى 
كبير ج��دا عند جمي��ع الطلبة 

والطالبات.

مستشفى الراشد في المدرسة الهندية القومية

د.أمين السعيد في شرح مع ناظر املدرسة الهندية القوميةنائب املدير الطبي د.حمدي عبداملنعم

منتدى روسيا والعالم اإلسالمي الخامس
يناقش التكاتف من أجل السالم اليوم

الدولي وخلق رؤية واضحة لهذه 
العالقات لتعميق التفاهم والتعاون 
املتبادل بني روسيا والعالم اإلسالمي 
خاصة بعد التقارب بني روس����يا 
العالم اإلسالمي  االحتادية ودول 
ومد جسور التقارب بني احلضارات 
املختلف����ة، هذا األمر أدى الى ضم 
روس����يا االحتادية كعضو مراقب 

في منظمة املؤمتر اإلسالمي.
ويستضيف املنتدى أكثر من 60 
شخصية من جمهوريات االحتاد 
الروس����ي ودول العالم اإلسالمي 
األخرى، كما س����يقام معرض في 
املسجد الكبير بعنوان »املسلمون 

في روسيا«.

د.بوبوف، سماحة مفتي جمهورية 
الشيشان سلطان ميرزايف.

وسيقوم الفريق بتوقيع اتفاقية 
بني روس����يا والكوي����ت للتعاون 
الروسي  العاملي  وإنش����اء املركز 
للوسطية باإلضافة الى انه سيقدم 
برامج علمية متعددة من ش����أنها 
حتفيز التواصل بني روسيا والعالم 

اإلسالمي.
كما سيشارك في املنتدى وفود 
من بعض الدول اإلسالمية األعضاء 
في منظمة املؤمتر اإلسالمي وتهدف 
الى القيام بالعمل املشترك لتعزيز 
العالقات بني روس����يا االحتادية 
والعالم اإلس����المي على الصعيد 

احلضارات وحتقيقا ملبدأ احلوار 
بني الناس، حيث اهتم اإلسالم بهذا 
املبدأ اهتماما كبيرا فحدد ضوابطه 
وأرسى شروطه وشرع أساليبه 
ووجه أهدافه في محاربة اإلرهاب 
ونشر الوسطية، وهذا من شأنه 
جتنب أسباب الصراع والدعوة الى 
التسامح والسالم هذا ويضم فريق 
الرؤية االستراتيجية ملنتدى روسيا 
والعالم اإلسالمي شخصيات بارزة 
في احلكومة الروسية منها: رئيس 
جمهورية أنغوشيا، يونس بيك 
بيفكوروف، نائب رئيس مجلس 
الشيوخ الكساندر تورشني، مدير 
معهد شراكة احلضارات السفير 

الوزراء  يرعى نائب رئي����س 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راش����د احلماد أنشطة 
املنتدى اخلام����س لفريق الرؤية 
االس����تراتيجية »روسيا والعالم 
اإلس����المي« والذي تعقده وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
بالتعاون مع سفارة روسيا االحتادية 
ف����ي الكويت بعن����وان: »التكاتف 
من أجل الس����الم« ويأتي عقد هذا 
املنتدى في الكويت وبرعاية وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ضمن 
استراتيجية الوزارة التي تؤكد على 
أهمية مبدأ الشراكة والتقارب بني 

يقام تحت رعاية وزير األوقاف ووزير العدل وبمشاركة 60 شخصية

املستشار راشد احلماد

حنان الشميمري

الساير: االستعانة بالخبرات المحلية والعالمية 
والدراسات لتطوير مستوى التعليم

»البلدي« يتوجه لتبني مقترح »المبادرات الوطنية«
بتحويل جليب الشيوخ إلى مثلث ذهبي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان لدى املجلس البلدي توجها 
لتبني املقترح املقدم من مجموعة املبادرات الوطنية بتحويل منطقة 
جليب الشيوخ الى مثلث ذهبي، وذلك بعد ان قام اعضاء املجلس فرز 
الديحاني وم.عبداهلل العنزي وم.مانع العجمي باالطالع على تفاصيل 
املقترح الذي يتواكب مع دعوة صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح 

االحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري في املنطقة.
وقد قامت »األنباء« بنشر تفاصيل املقترح في عددها الصادر بتاريخ 
22 نوفمبر املاضي والذي يساهم في تأمني دخل للدولة وللمواطنني 
وايجاد حل جذري ملنطقة جليب الشيوخ. يذكر ان مجموعة املبادرات 
الوطنية وهي مجموعة تطوعية يرأسها ناصر البرغش وتضم شبابا 
وشابات كويتيني التقت في السابق بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ال����ذي اثنى وبارك اجلهد املبذول م����ن قبل املجموعة ودعاهم 
الى االستمرار ودعم االستسالم ليكونوا قدوة للمجاميع االخرى في 

التركيز على مواضيع تهم مصلحة الكويت واملواطنني.

أعلنت رئيس مجل����س ادارة اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم )كالد( آمال الس����اير عن توقيع 
اتفاقية تفاهم مشتركة مع كلية العلوم االجتماعية 
تأتي في ضوء تعزيز التعاون والتنس����يق العلمي 
املشترك بني الكلية واجلمعية بهدف تعميق وتطوير 
املجاالت االكادميية واملهنية والتدريبية والتعليمية 

املتعلقة بصعوبات التعلم.
وبينت الساير انه مت توقيع مذكرة التفاهم من قبل 
عميد الكلية د.عبدالرضا اسيري ورئيسة اجلمعية 
آمال الساير وبحضور كل من ابتسام القعود استاذ 
تدريس ميداني بكلية العل����وم االجتماعية جامعة 
الكويت ونورية العميري املدير التنفيذي للجمعية 
الكويتية الختالفات التعل����م في مكتب عميد كلية 

العلوم االجتماعية بجامعة الكويت ونسعى من خالل 
هذه املذكرة الى تش����جيع التعاون والدعم املستمر 
في املجاالت املش����تركة بني الطرفني ومنها التدريب 
من خالل االس����تعانة باخلبرات احمللية واالقليمية 
والعاملية، والدراسات البحثية وامليدانية، وتنظيم 
الندوات، وورش العمل، واحللقات النقاشية، وتبادل 
الوثائق واملعلومات والدراس����ات، وبرامج توعوية 
وارشادية لقضايا املجتمع، وهذه املذكرة ملدة خمس 

سنوات وقابلة للتمديد.
واكدت الساير ان القائمني على اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم )كالد( يسعون الى تطوير العمل 
في اجلمعية من اجل االرتقاء مبستوى ابنائنا الطالب 

من منتسبي اجلمعية.

آمال الساير ود.عبدالرضا أسيري وابتسام القعود ونورية العميري

ناصر البرغش

ذك����رت مدير مرك����ز نظم 
املعلومات باألمانة العامة لألوقاف 
الش����ميمري ان ثقافة  حن����ان 
اخلدمات والتعامالت االلكترونية 
اصبحت تشكل حيزا كبيرا في 
مستقبل احلكومة االلكترونية، 
العامة لألوقاف  ان االمانة  كما 
حترص بدورها على تطوير تلك 
اخلدمات وفق معايير ومواصفات 
تقنية املعلومات واالتصاالت، 
وأمام ه����ذا النجاح يزداد دائما 
االهتمام بهذا التوجه االلكتروني 
لتحقي����ق معال����م ومتطلبات 
احلكومة والتعامالت االلكترونية 
احلديثة في الكويت بشكل خاص 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 

بشكل عام.
وصرحت بأن األمانة العامة 

لألوقاف ستكون ضمن اجلهات 
املشاركة من الكويت في املؤمتر 
اخلليجي للحكومة االلكترونية 
ف����ي ُعم����ان األول واملع����رض 
الدعوة  املصاحب له بناء على 
الكرمي����ة من اجله����از املركزي 
لتكنولوجي����ا املعلومات، وهي 
فرص����ة قيمة لتعريف ضيوف 
وحضور املؤمتر بدور األمانة 
العام����ة لألوقاف ف����ي املجتمع 
الكويتي وخدمات مشروع الوقف 

االلكتروني.
وأوضحت انه مت ترش����يح 
مش����روع الوق����ف االلكتروني 
التابع لألمان����ة كأفضل خدمة 
الكترونية ضمن جائزة احلكومة 
االلكترونية لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية املصاحبة 

للمؤمتر من قبل اجلهاز املركزي 
لتكنولوجي����ا املعلومات، وقد 
حصل هذا املشروع على جائزة 
الشرق األوسط الرابعة عشرة 

للتميز للحكوم����ة واخلدمات 
االلكترونية فئة جائزة افضل 
ف����ي مجال  الكترونية  بواب����ة 
املعرفة واملعلومات من بني 1300 
مشروع الكتروني مت التقدم بها 
للجائزة م����ن مختلف اجلهات 
واملؤسسات احلكومية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، كان 
ثمرة جهود متواصلة استمرت 
على مدى ثالث سنوات لتحقيق 
الوصول الى خدمات الكترونية 
متميزة تسهم في تسهيل عملية 
تقدمي الوقف على مختلف فئات 
الكويت����ي وتطويع  املجتم����ع 
التقنيات التكنولوجية املتطورة 

خلدمة اجلمهور الكرمي.
وبينت الشميمري ان مشروع 
الوقف االلكتروني يعتبر أحد 

االجنازات الرائدة التي تفخر بها 
العامة لألوقاف، والتي  األمانة 
تسعى من خالل خدماته املتنوعة 
الى توفير وتسهيل قنوات الدفع 
االلكترونية لتتيح ملختلف فئات 
املجتمع وشرائحه الراغبني في 
اوقافهم بكل س����هولة  تق����دمي 
ويس����ر وفي اي وقت يشاؤون 
في اطار نظم أمان وحماية عالية 
الكفاءة واجلودة، باالضافة الى 
ان جميع خدمات مشروع الوقف 
 SMS, KIOSK,( االلكترون����ي 
WAQFONLINE, POS( متواصلة 
ط����وال العام، وميكن للجمهور 
الكرمي احلصول على معلومات 
اضافية من خالل زيارة املوقع 
على شبكة االنترنت على العنوان 

www.awqaf.org :التالي

مشروع الوقف اإللكتروني يترشح لجائزة أفضل خدمة إلكترونية
»أمانة االوقاف« تشارك في المؤتمر الخليجي األول للحكومة االلكترونية في عُمان


