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هنأ رئيس بلغاريا بالعيد الوطني

األمير عّزى رئيس أوغندا
في ضحايا الفيضانات

بعث صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح االحمد 
ببرقية تعزي���ة الى الرئيس يوري كاغوتا مس���فيني 
رئيس جمهورية اوغندا الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات 
التي اجتاحت شرق اوغندا واودت بحياة العشرات من 
الضحايا واملصابني، متمنيا سموه للجرحى واملصابني 

سرعة الشفاء والعافية.
وبعث س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ببرقية تعزية الى الرئيس يوري كاغوتا مسفيني 
رئيس جمهورية اوغندا الصديقة ضمنها خالص تعازيه 
وصادق مواس���اته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت 

شرق اوغندا.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر 

احملمد ببرقية تعزية مماثلة. 
وبعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس جيورجي بارفانوف رئيس 
جمهورية بلغاريا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني جلمهورية بلغاريا، متمنيا سموه 

لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.
وبعث س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جيورجي بارفانوف 
رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة ضمنها خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني جلمهورية بلغاريا، متمنيا سموه 

له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

نائب األمير: التنسيق والتعاون بين دول الخليج
لمواجهة التحديات اإلقليمية والدولية وحماية مكتسباتنا

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
ن����واف األحمد في قصر بيان امس س����مو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه راشد اجلويسري.

واستقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في قصر بيان صباح امس رئيس جهاز 
األمن الوطني الشي��خ محمد اخلالد يرافقه رؤساء 
اجهزة االست��خب��ارات العامة واألمن الوطني لدول 
مجلس التعاون اخلليجي وذلك مبناسبة انعقاد 
االجتماع الدوري ألجهزة االستخبارات العامة واألمن 

الوطني لدول مجلس التعاون اخلليجي.
وقد رحب بهم سموه في بلدهم الثاني الكويت، 
متمنيا لهم التوفيق والسداد ملا فيه خير ومصلحة 
امن واستقرار دول مجلس التعاون اخلليجي، مؤكدا 
سموه على اهمية التنسيق والتعاون والتشاور 
البناء ف����ي مواجهة التحديات االقليمية والدولية 

وحماية املكتسبات التي حققتها دول مجلس التعاون 
اخلليجي على جميع األصعدة.

حضر املقابلة رئيس ديوان س����مو ولي العهد 
الشيخ مبارك الفيصل ونائب رئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ ثامر العلي ومدير مكتب سمو ولي 

العهد د.فهد املصيريع.

سموه التقى رئيس الوزراء والمبارك والخالد ورؤساء أجهزة االستخبارات في دول الخليج

سمو نائب األمير خالل لقائه الشيخ محمد اخلالد ورؤساء أجهزة االستخبارات العامة واألمن الوطني لدول »التعاون«

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رؤساء أجهزة االستخبارات بحضور الشيخ محمد اخلالد والشيخ ثامر العلي

راتب العريفان

حرم سفيرنا لدى اليابان جميلة العتيبي مع حرم رئيس الوزراء الياباني ميوكي هاتوياما واملشاركات في احلفل

خالد اجلاراهلل الشيخ د.محمد الصباح

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

رئيس الوزراء التقى رؤساء أجهزة االستخبارات الخليجيين
استقبل س����مو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر بيان امس 
وبحضور رئيس جهاز األمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد 
رؤساء أجهزة االستخبارات 
العامة واألمن الوطني بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، وذلك مبناس����بة 
الثاني  انعقاد اجتماعه����م 

بالكويت.
حض����ر املقابل����ة وكيل 
وزارة الداخلية جلهاز أمن 
الش����يخ عذبي فهد  الدولة 
األحمد ونائب رئيس جهاز 
األمن الوطني الشيخ ثامر 

العلي.

األخرى املقررة للتسجيل.
ثالثا: طريقة التسجيل بنظام 

التوظيف:
يت���م االتصال برق���م هاتف 
التس���جيل اآللي للتوظيف رقم 
)133( بعدها يقوم املتصل بتنفيذ 
الهاتف  التعليمات الصادرة من 

كاآلتي:
املدني  الرقم  ابتداء بإدخ���ال 
من الشمال إلى اليمني، ثم يدخل 
رقم اإلعالن ثم أرقام اجلهات التي 
العمل لديها حس���ب  يرغب في 
أولويتها بالنسبة له، فيدخل كل 
مرة رقم اجلهة التي يفضلها ثم 
رقم الت���ي تليها وهكذا للخمس 

جهات.
رابعا: معايير الترشيح للجهات 

احلكومية:
يتم الترشيح للجهات احلكومية 
املشمولة بنظام التوظيف املركزي 
حس���ب طلباتها وبالعدد من كل 
تخصص ذكورا وإناثا ومبوجب 

املعايير اآلتية: 
أ � أن تك���ون األس���بقية في 
الترشيح للمتخصصني )احلاصلني 
على مؤهالت جامعية أو دبلوم 
أو دورات تدريبية( املسجلني في 
فترات التوظيف السابقة ثم في 
الفترة احلالية وفق���ا للمعايير 
التالية: يقدم احلاصل على التقدير 
األعلى للمؤهل، فإن تساوى اثنان 
يقدم األقدم ف���ي احلصول على 
املؤهل، فإن تساوى اثنان يقدم 
األكبر س���نا، فإن تساوى اثنان 

يقدم املتزوج قبل األعزب.
ب � أن تك����ون األس����بقية في 
الترش����يح لغي����ر املتخصصني 
)احلاصلني على الثانوية العامة 
فأقل بدون تدريب( املسجلني في 
السابقة ثم في  التوظيف  فترات 
الفت����رة احلالية وفق����ا للمعايير 

التالية:
1� بالنسبة للذكور يقدم األكبر 
سنا املتزوج فاملطلق واألرمل ثم 

األعزب.
)2( ومن اإلناث تقدم املطلقة 
واألرملة ثم املتزوجة والعزباء، 
فإن تس����اوت اثنتان تقدم األقدم 

في احلصول على املؤهل.

1 � من يتجاوز عمره )25( سنة 
عند نهاية مدة التسجيل )أي في 

.)2010/3/19
2 � أو املت����زوج أو املطلق أو 
األرمل أو املتزوجة أو املطلقة أو 

األرملة.
3� أو احلاصلون على دورات 
تدريبية من معاهد القطاع اخلاص 
ش����ريطة أال تقل مدة الدورة عن 
ع����ام تدريبي )9 ش����هور( حيث 
س����يقوم الديوان بإرس����الها إلى 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب العتمادها علما بأنه في 
حالة ع����دم اعتماد الدورة يعتبر 
طالب العمل حاصال على املؤهل 
الس����ابق للحصول على شهادة 
الدورة ويلغى تس����جيله إذا كان 
غير مس����توفي الشروط األخرى 

املقررة للتسجيل.
وعن شروط اعتماد املؤهالت 
ومعايير الترشيح قال العريفان: 
أوال : إجراءات وش����روط اعتماد 

املؤهالت من خارج البالد:
اجلامعي����ة  املؤه����الت   �1
والدبلومات سنتان بعد الثانوية 
العام����ة تعادل من قب����ل وزارة 

التعليم العالي.
2� الدورات التدريبية اخلاصة 
وال���واردة من اخل���ارج تعتمد 
من قب���ل الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
3� مؤهالت الثانوية واملتوسطة 

تعادل من قبل وزارة التربية.
ثانيا: إجراءات وشروط اعتماد 
التدريبية  ال���دورات  ش���هادات 
القطاع  الص���ادرة من معاه���د 

اخلاص:
1� أن تكون مدة الدورة عاما 
تدريبيا )9 شهور متصلة( على 

األقل.
2� يقوم الدي���وان مبخاطبة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للنظر في اعتماد شهادة 

الدورة.
3� في حالة عدم اعتماد الدورة 
يعتبر طالب العمل حاصال على 
املؤهل الس���ابق للحصول على 
الدورة ويلغى تسجيله  شهادة 
إذا كان غير مستوفي الشروط 

يش����ترط أن يكون قد مضى عند 
نهاية م����دة التس����جيل )أي في 
2010/3/19( سنة كاملة على تركه 
آخر وظيفة كان يشغلها في اجلهاز 
)ال����وزارات واإلدارات  احلكومي 
واملؤسس����ات والهيئ����ات العامة 
والشركات اململوكة للدولة أو التي 
تساهم فيها بنس����بة ال تقل عن 
51% والقطاع العسكري )الداخلية/ 
الدفاع/ احلرس الوطني(، وسيتم 
تنفيذ هذا الشرط آليا من خالل 
النظام اآللي بالنس����بة للجهات 
النظام  احلكومية املشمولة بهذا 
املدنية،  املرتبط بديوان اخلدمة 
وما عدا ذلك يتم تنفيذه مبوجب 
تقدمي املستندات املؤكدة ملرور سنة 
على ترك اخلدمة احلكومية وذلك 
الالزمة  عند استكمال اإلجراءات 
لدى الدي����وان عند احلضور في 
املوعد الذي يحدد من خالل النداء 

اآللي.
ب � يتم تسجيل املتخصصني 
م����ن حملة املؤه����الت اجلامعية 
التدريبية  والدبلوم وال����دورات 
الصادرة من الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب مباشرة دون 
أوراق إن كانوا حديثي التخرج، 
وإذا لم يكن من حديثي التخرج 
سيقوم النظام اآللي بتحديد موعد 
له للمراجعة في مقر ديوان اخلدمة 
املدنية � الشويخ اإلدارية )ب( � 

شارع املطار.
ج � احلاالت املمكن تسجيلها 
من احلاصلني على الثانوية العامة 

وما دونها دون تدريب:

يطلب من���ه الن���داء اآللي ذلك 
وسيقوم النظام بإرسال الفاكس 
التس���جيل  آلي���ا متضمنا رقم 
واملستندات املطلوب إحضارها 

عند مراجعته.
3 � كم���ا ميك���ن التس���جيل 
باستخدام الشبكة العاملية لنقل 
املعلوم���ات )اإلنترن���ت( على 
www.csc.net.( :العنوان التالي

.)kw
ثانيا : مدة التسجيل:

� يبدأ عمل النظام اآللي للفترة 
ال� 30 من الساعة ال� 21 ودقيقة 
صباحا من فجر اجلمعة املوافق 
2010/3/5 وعلى مدار )24( ساعة 
طوال أيام األسبوع إلى الساعة 
ال� 12 عند منتصف ليل اجلمعة 

املوافق 2010/3/19.
ثالثا : املس���تندات املطلوبة 
للتسجيل )ملن يحدد لهم موعد 

للمراجعة(:
1 � التسجيل بدون مستندات 
)بال أوراق( للخريجني اجلدد من 
العامة  الكويت والهيئة  جامعة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
� ش���هادة املؤهل مصدقة   2

لباقي املتصلني.
3 � شهادة اخلبرة ملن يرغب 

في تسجيلها.
4 � ص���ورة م���ن البطاق���ة 

املدنية.
رابعا : شروط التسجيل:

أ � الشروط العامة:
)1( أن يكون املتقدم كويتي 

اجلنسية.
)2( أال يقل السن عن 18 سنة 

ميالدية.
)3( أال يك���ون طالب العمل 
العامة  مسجال لدى املؤسس���ة 
للتأمين���ات االجتماعية )يعمل 
حالي���ا أو مؤمن عليه كصاحب 

عمل أو متقاعدا(.
)4( أال يكون مقيدا للدراسة 
في أي من مدارس وزارة التربية 
أو معاهد وكليات الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب أو 

جامعة الكويت.
)5( بالنسبة للحاصلني على 
الثانوية العامة فأقل دون تدريب 

مريم بندق
أعل���ن مدي���ر ادارة خدم���ة 
املواطن والعالقات العامة بديوان 
اخلدمة املدنية � بالتكليف راتب 
العريفان ان الديوان قد أمت جميع 
االستعدادات اخلاصة بتسجيل 
الكويتيني الراغبني في العمل لدى 
اجلهات احلكومية من خالل الفترة 
ال� 30 للتوظيف والتي س���تبدأ 
اعتبارا من فجر اجلمعة املوافق 
2010/3/5 وحت���ى منتصف ليل 

اجلمعة املوافق 2010/3/19.
وأكد مدير ادارة خدمة املواطن 
والعالقات العامة على ضرورة 
التزام االخوة واألخوات باملواعيد 
التي ستحدد لهم من قبل نظام 
التسجيل اآللي وذلك مبراجعة 
مقر ديوان اخلدمة املدنية خالل 
الفت���رة الصباحية أثناء الدوام 
الرسمي من األحد إلى اخلميس 
الثامن���ة صباحا  الس���اعة  من 
الثانية عشرة والنصف  وحتى 
ظهرا، موضحا انه من الضروري 
الالزمة  اصطحاب املس���تندات 
للتس���جيل ملن يحدد لهم موعد 

وهي على النحو التالي:
املدنية  البطاق���ة  � أص���ل   1
وص���ورة عنها. 2 � أصل املؤهل 

الدراسي وصورة عنه.
وبني العريفان أنه على األخوة 
واألخوات الذين مت حتديد موعد 
الديوان الستكمال  لهم ملراجعة 
التس���جيل ضرورة  إج���راءات 
االتص���ال عل���ى النظ���ام اآللي 
للتوظيف هاتف رقم 133 للتأكد 

من موعد املراجعة.
وعن نظام وكيفية التسجيل 
بالنظ���ام اآلل���ي للتوظيف قال 
الراغب في العمل  العريفان: ان 
يقوم باتباع ما يلي إلمتام إجراءات 

التسجيل وهي:
أوال: نظام التسجيل:

1 � ان يتم االتصال بالهاتف 
رقم 133 ثم يقوم املتصل بتنفيذ 
التعليم���ات الصادرة من النداء 
اآللي بإدخ���ال الرقم املدني من 

الشمال إلى اليمني.
ل���دى املتص���ل  إذا كان   �  2
فاكس ميكنه إدخال رقمه عندما 

»ديوان الخدمة«: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين
في العمل لدى الجهات الحكومية من 5 إلى 19 الجاري

العريفان شّدد على ضرورة االلتزام بمواعيد المراجعة

محمد الصباح تلقى رسائل من نظرائه
في طاجيكستان وأرمينيا وكولومبيا

السفارة األميركية أطلقت طلبًا جديدًا للتأشيرة
أطلقت الس���فارة األميركية لدى الكويت طلبا 
جديدا ومبسطا للتقدمي على التأشيرة وذلك سعيا 
منها للترحيب الدائ���م بالزائرين املؤهلني لزيارة 
الواليات املتحدة األميركية، ويستبدل الطلب اجلديد 
املعروف ب� DS-160 جميع الطلبات السابقة اذ يجمع 
بينها كلها، ويتعني على جميع املتقدمني للحصول 
على التأش���يرة لغير الهجرة � مبا فيها تأش���يرة 
الس���ياحة واألعمال والبرامج التدريبية والطلبة 
وتبادل ال���زوار والعمل املؤقت � ان يس���تخدموا 

ويعبئوا هذا الطلب اجلديد.

ويعدل الطلب اجلديد في عملية التقدمي للحصول 
على التأشيرة تعديال بسيطا اذ بحسب هذا الطلب، 
يتوجب على املتقدمني حتميل صورة التأش���يرة 
وتقدمي الطلب عبر شبكة االنترنت، وما ان ينتهي 
املتقدم من تعبئة الطلب DS-160 اجلديد، عليه ان 
يطبع ورقة واح���دة ال غير هي ورقة االثبات، اما 
اخلطوات األخرى فتبقى نفسها، اذ على املتقدمني دفع 
رسوم التأشيرة في أي فرع من فروع بنك برقان، 
ثم حتديد موعد املقابل���ة والقدوم الى القنصلية 

فيما بعد الجراء املقابلة.

الثنائية بني البلدين اضافة الى 
املستجدات املتصلة بتطورات 

االوضاع في املنطقة.

بأعمال سفارة الواليات املتحدة 
االميركية تومس وليامز وقد مت 
العالقات  بحث عدد من اوجه 

تلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزي���ر خارجية جمهورية 
طاجيكستان همراخان ظريفي 
تتعل���ق بالعالق���ات الثنائية 
ب���ني البلدي���ن وبحث س���بل 

تطويرها.
كما تلقى  الش���يخ د.محمد 
الصباح رسالتني مماثلتني من 
كل من وزير خارجية جمهورية 
أرميني���ا ايدف���ارد نالبانديان 
وأخ���رى من وزي���ر العالقات 
اخلارجية جلمهورية كولومبيا 
خاميي بيرموديز. كما استقبل 
وكي���ل وزارة اخلارجية خالد 
اجلار اهلل صباح امس القائم 

الجاراهلل التقى القائم بأعمال السفارة األميركية

يستبدل كل الطلبات السابقة

حرم سفيرنا في اليابان أقامت احتفااًل باألعياد:
االستفادة من التجربة اليابانية وما حققته من تقدم

طوكيو � كونا: هنأت حرم رئيس الوزراء الياباني 
ميوكي هاتوياما الكويت مبناسبة العيد الوطني ال� 49 
وعيد التحرير ال� 19، مشيدة بالعالقات بني البلدين 

وبدور الكويت في املجتمع العاملي.
جاء ذلك خالل حفل غداء اقامته حرم سفيرنا لدى 
اليابان جميلة العتيبي امس على شرف حرم رئيس 
الوزراء الياباني وحضرته عقيالت الس����فراء العرب 

وتخلله معرض عربي مصغر.
وأشارت هاتوياما الى أوجه التشابه العربي الياباني 
في كثير من مناحي احلياة متمنية تطوير العالقات بني 

اجلانبني ملزيد من التقارب والتواصل االنساني.
من جانبها رحبت حرم السفير بالضيفة معبرة عن 
سعادتها بأن ترى الضيفة الكرمية في بيت الكويت 
في ظل احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية مؤكدة أن 

تلبيتها الدعوة ما هو إال داللة واضحة على مدى عمق 
العالقات الكويتي����ة � اليابانية من جانب والعالقات 
العربية � اليابانية من جانب آخر. وأش����ارت الى أن 
اليابان تعد من الدول النموذجية التي يجب أن يحتذى 
بها ملا حققته م����ن تقدم وتطور في ظل فترة زمنية 
قياسية وأن الكويت من الدول التي تولي اليابان أهمية 
خاصة لالستفادة من خبراتها العلمية والتكنولوجية 
واالنسانية. وأعربت عن أملها بأن تراها في الكويت 
قريبا بصحبة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما لتلبية 
دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
لزيارة الكويت لتطلع عن كثب على ما حققته الكويت 
من إجنازات حضارية وما حققته املرأة الكويتية من 
إجنازات أيضا آخرها حصولها على مقاعد في البرملان 

في االنتخابات البرملانية املاضية.


