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لطيفة الفهد كّرمت سفير أذربيجان: 
حريصون  على تعزيز التعاون مع مختلف الدول

األمير هنأ منغوليا وجزر البهاما بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس تساخيا البقدورج رئيس 
جمهورية منغوليا الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناس���بة العي���د الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

كما بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى ارثر ديون هانا حاكم عام 
جزر البهاما الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لدى البالد

الشيخة لطيفة الفهد مكرمة السفير شاهني عبدالالييف

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزيرة خارجية موريتانيا

.. ويتابع عملية اختيار أحد الطلبة رئيس األركان متفقدا عملية التسجيل

اكدت رئيسة جلنة شؤون 
املرأة التابعة ملجلس الوزراء 
الفهد حرص  الشيخة لطيفة 
اللجنة عل���ى تعزيز أواصر 
الصداقة والتعاون بني مختلف 
دول العالم مبا يعود بالفائدة 

على املجتمع. 
وقالت الشيخة لطيفة الفهد 
في كلمة في حفل تكرمي اقامته 
مساء أمس األول لتكرمي سفير 
أذربيجان لدى الكويت شاهني 
انتهاء  عبدالالييف مبناسبة 
مدة متثيله ان االتفاقيات التي 
تعقدها اللجنة تهدف الى تعزيز 
رعاية الدولة للمجتمع وتبادل 
اخلبرات واملهارات واملعلومات 
في هذا املجال. واشادت مبا قام 
به سفير أذربيجان من تعزيز 
العالقات الثنائية منوهة مبا 

قام به م���ن مس���اع حميدة 
لتطوير العالقات بني البلدين 
في مختل���ف املجاالت ومنها 
ما يخ���ص املجال االجتماعي 
وش���ؤون االس���رة. وذكرت 
ان االتفاقي���ة التي عقدت مع 
جمهورية أذربيجان الصديقة 
في يناير املاضي تخدم القيم 
االنس���انية وامل���رأة والطفل 
واالسرة واملجتمع بشكل عام. 
من جانبه اعرب عبدالالييف 
عن اعتزازه بالعمل في الكويت 
وع���ن امله في زيارة وفد من 
جلنة ش���ؤون املرأة برئاسة 
الشيخة لطيفة الفهد ألذربيجان 
قريبا. واضاف ان من »الواجب 
علينا كسفراء ان نعزز وندعم 
العالقات الثنائية في مختلف 
املجاالت وان التعاون في مجال 

املرأة والطفل واالسرة جزء ال 
يتجزأ من القضايا التي تهم 

املجتمع والدول«. 
ومثلت الش���يخة لطيفة 
الفه���د حكوم���ة الكويت في 
التعاون تلك  اتفاقية  توقيع 
مع أذربيجان في مجال املرأة 
والطفل وشؤون االسرة في 
حني مثل أذربيجان رئيس���ة 
اللجنة احلكومية لش���ؤون 
االسرة واملرأة والطفل د.هجران 

حسينوفا.
وحضر حفل التكرمي اعضاء 
سفارة جمهورية أذربيجان في 
الكويت واملستشار اخلاص 
لرئيس���ة جلنة شؤون املرأة 
د.أحمد البس���تان ومجموعة 
من املستشارين واملنسقني في 

اللجنة.

»المواصالت«: قطع الخدمة عن الهواتف
المدينـة بدءاً من 25 الجاري

دعت وزارة املواصالت املشتركني للمبادرة 
الى سداد ما عليهم من مستحقات مالية مترتبة 
على اخلدمة الهاتفية وذل���ك بعد بدء تطبيق 
القطع اآللي املبرمج لشهر يوليو اجلاري والذي 
سيتم مبوجبه إرس���ال رسالة حتذيرية أولى 
يوم األحد احلادي عش���ر من هذا الشهر حيث 
ستعقبها رسالة حتذيرية ثانية سيتم بثها الى 
أرقام الهواتف صاحبة العالقة في الثامن عشر 
من الشهر نفسه. وأوضح مدير إدارة العالقات 
العام���ة بالوزارة احمد رمض���ان انه وبعد بث 
الرسالة التحذيرية الثانية ستبادر الوزارة يوم 
األحد املوافق 25 يوليو اجلاري بقطع اخلدمة عن 
الهواتف املتخلف أصحابها عن السداد، وذكر في 
هذا الصدد ان السقف املالي الذي بناء عليه يقوم 

احلاسب اآللي بإدراج الرقم الهاتفي الى قائمة 
القطع املبرمج هو 50 دينارا للهواتف املنزلية، 
و100 دينار بالنسبة للهواتف التجارية، علما 
بان الهواتف التي مت سلفا االتفاق على تقسيط 
مبالغها املستحقة س���تقطع اخلدمة عنها آليا 
مباشرة عند التأخر عن تسديد القسط الشهري 
املستحق. وأثنى رمضان على تعاون املشتركني 
مع الوزارة خالل األشهر املاضية كما حثهم على 
املبادرة الى دفع املبالغ املالية املستحقة مبكرا 
لضمان اس���تمرارية اخلدمة لهواتفهم، ونوه 
ايضا الى امكانية تسديد املشتركني لفواتيرهم 
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الفرهود: بحث تغيير مقاول مركز هيا الحبيب
حنان عبدالمعبود

أعرب مدير منطق����ة حولي الصحية د.عبدالعزيز 
الفرهود، عن اس����تيائه بسبب توقف األعمال من قبل 
املقاول املكلف بإنشاء مركز هيا احلبيب الصحي، مشيرا 
إلى أن هذا سوف يترتب عليه تأخير افتتاحه في املوعد 
املفترض، وهو شهر سبتمبر املقبل، وقال الفرهود في 
تصريح صحافي له عقب اجتماعه أمس األول ومدير 
إدارة الش����ؤون الهندسية س����امي ياسني الطراح: من 
املفترض أن تكون وتيرة العمل أسرع من ذلك، ولكن 
لألس����ف فان املقاول متعثر جدا في عمله الذي توقف 
منذ أكثر من ثالثة أشهر، ونحن اآلن مع اإلدارة نتفاهم 
حول احللول التي يجب اتخاذها ملواجهة األمر، والتي 
ستكون، أما بفسخ العقد مع املقاول وإحضار مقاول آخر 
جديد ليحل محله، أو ننذره بهذا األمر ونعطيه فترة 
محددة للعمل حيث كان من املفترض أن ينتهي العمل 
عقب شهرين، ولكن بهذه الوتيرة إن بدأ العمل اآلن فلن 

ينتهي قبل 6 أشهر، ألن األعمال متوقفة متاما.
وعن أسباب توقف املقاول عن العمل وهل األسباب 

تكمن في تأخر دفعات مالية له أو أي من هذه األمور؟ 
أفاد الفرهود بأن املقاول لم ينجز شيئا ميكن أن يأخذ 
عليه دفعات مالية ألن الدفعات تكون حسب االجناز، 
ولهذا جلأن����ا لإلدارة املركزية، التي لها تعامل مع هذا 
املق����اول، والذي هو أيضا متعث����ر في عمله بأكثر من 
مشروع، ولألسف هذه مشكلة أمام أهل املتبرعة، فاملال 
موجود داخل الوزارة ومع ذلك ال نستطيع أن ننفذ العمل 
بسبب مقاول غير ملتزم وأشار إلى أن اإلجراء اجليد 
هو أن يقوم املتبرع باالتفاق مع شركة للتنفيذ والوزارة 
تشرف عليه وكان تبرع الراحلة هيا احلبيب، قد أثير 
قبل ثالثة أعوام، حيث تبرعت الراحلة مببلغ مليوني 
دينار إلنشاء مركز للجهاز الهضمي عام 2003، وحتى 
عام 2007 لم يتم اتخاذ أي اجراء، وهذه الفترة جعلت 
القيمة تزيد الى مليونني و830 الف دينار على حسب 
مناقصة رس����مية، غير ان بقاء هذا املبلغ منذ مايزيد 
على اربعة اعوام � آنذاك 2007 � خلق ش����بهات مالية 
النه وضع في حسابات غير معروفة، وبعيدة عن رقابة 

البنك املركزي وديوان احملاسبة ووزارة املالية.

م.عبدالعزيز الكليب

صرح وكيل وزارة األشغال 
العام���ة م.عبدالعزي���ز الكليب 
بأن ال���وزارة أعلنت عن طرح 
مس���ابقة لتصميم شعار جديد 
لوزارة األشغال العامة، ودعت 
العاملني ف���ي الوزارة من ذوي 
املواه���ب الفني���ة للدخول في 
منافسة لتصميم الشعار وفقا 
الش���تراطات محددة أهمها أن 
يكون الشعار معبرا عن وزارة 
األشغال العامة، وان يكون مميزا 
وال يكون متشابها مع اي شعارات 
اخرى في أي جهة كانت، كما أفاد 
بأنه يجب ان يكون بسيطا في 
تكويناته وألوانه، باإلضافة الى 
اشتراطات اخرى، كما أوضح ان 
هناك اش���تراطات إجرائية البد 
للمشارك في املسابقة من االلتزام 
بها كآلية املشاركة والتقدمي، كما 
يجب ان يكون املش���ارك على 
علم ب���أن التصاميم التي تقدم 
في املسابقة تكون ملكا للوزارة 
وال يحق لصاحبها استرجاعها أو 
املطالبة بتعويض ألي سبب كان، 
كما يجب عليه أن يرفق بالشعار 
تقريرا موجزا يوضح فيه فكرة 
التصميم وما ترمز اليه العناصر 
املكونة له، كذلك بني الوكيل انه 

للتصاميم الفائزة بحيث تكون 
جائزة الفائز األول باملس���ابقة 
الثاني  1000 دين���ار والفائ���ز 
500 دينار والفائز الثالث 250 
دينارا ونتمنى للجميع النجاح 

واالبتكار.
من جانب آخر سلمت اإلدارة 
العامة للطي���ران املدني وزارة 
األش���غال العامة ام���س موقع 
مبنى الركاب اجلديد في مطار 
الكويت الدولي بحضور رئيس 
الطيران املدن���ي باإلنابة م.بدر 
بوطيب���ان فيما مثل األش���غال 

الوكيل م.عبدالعزيز الكليب.
وقالت اإلدارة العامة للطيران 
املدني في بيان صحافي انه مت 
استعراض مراحل املشروع من 
قبل مكتب االستشارات والتصميم 
)فوستر اند برذرز( بالشراكة مع 
مكتب »مستشارو اخلليج« منذ 
بدء االتفاقية املوقعة 15 مارس 

املاضي.
حضر مراسم التسليم نائبا 
مدير عام الطيران املدني لشؤون 
املطار م.عادل العوضي وللشؤون 
اإلدارية ونظ���م املعلومات بدر 
املط���ر وعدد م���ن أركان وزارة 

األشغال.

يحق للمشارك في املسابقة تقدمي 
أكث���ر من تصميم على أال يزيد 
عدد تصاميم املش���ارك على 3 
، وأوض���ح ان للجنة االختيار 
احلق في إجراء بعض التعديالت 
التي تراها ضرورية على الشعار 
الذي يتم اعتماده ويجب على 
التعديالت،  املصمم إجراء تلك 
وقد أفاد الوكيل بأنه آخر يوم 
الثالث  التصامي���م هو  لتقدمي 
م���ن اكتوبر من الع���ام احلالي 
على أن يكون املتسابق موظفا 
بالوزارة، وقد صرح الوكيل بأن 
الوزارة خصصت جوائز مالية 

الوزارة تسلمت مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي

»األشغال«: مسابقة لتصميم شعار جديد للوزارة

توقيع مذكرة تفاهم إلقامة مشاورات سياسية واتفاقية تعاون بين الكويت وموريتانيا

أشاد بحسن سير عملية التسجيل والتنظيم

رئيس الوزراء استقبل وزيرة خارجية موريتانيا

رئيس األركان تفقد عملية التسجيل لاللتحاق بالكلية العسكرية:
تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص واختيار أنسب العناصر

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس وبحضور نائب 
رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وزي����رة خارجي����ة اجلمهورية 
الشقيقة  االسالمية املوريتانية 
الناها بنت حمدي ولد مكناس 
والوف����د املرافق لها مبناس����بة 

زيارتها للبالد.
حض����ر املقابلة مدي����ر ادارة 
املباركي  العربي جاسم  الوطن 
ل����دى جمهوري����ة  وس����فيرنا 
موريتانيا الشقيقة عدنان االحمد 
والوكيل املساعد بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 

فهد جابر املبارك.
إلى ذل����ك، مت توقيع مذكرة 
تفاهم القامة مشاورات سياسية 
ب����ني وزارة اخلارجية ووزارة 
الش����ؤون اخلارجية والتعاون 

املوريتانية.
كذلك مت توقيع اتفاقية انشاء 
جلنة مش����تركة للتع����اون بني 
البلدين حيث وقعها عن اجلانب 
الكويتي نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح في حني وقعها 

السفير ضاري العجران ومدير 
ادارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية باالنابة 
الوزير املفوض صالح اللوغاني 
وسفيرنا لدى موريتانيا السفير 
عدنان األحمد فيما حضرها من 
جانب موريتانيا سفيرها لدى 
الكويت وأعضاء الوفد املرافق.

كما، اس����تقبل سمو الشيخ 
ناص����ر احملمد رئي����س مجلس 
الوزراء في قصر السيف امس 
مبعوث فخامة رئيس جمهورية 
س����يراليون الصديق����ة محمد 
مهدي سيسي مبناسبة زيارته 

للبالد.
حيث س����لم س����موه رسالة 
خطي����ة من رئي����س جمهورية 
سيراليون د.ارنست باس كوروما 
الى صاحب السمو األمير. حضر 
املقابلة الوكيل املساعد بديوان 
س����مو رئيس مجل����س الوزراء 

الشيخ فهد جابر املبارك.
كما استقبل سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئي����س مجلس الوزراء 
امس االعالمي علي باجي العنزي 
حيث اهدى س����موه نسخة من 
كتابه الوثائقي بعنوان »ناصر 

احملمد � صمود واصالح«.

عن اجلان����ب املوريتاني وزيرة 
الش����ؤون اخلارجية والتعاون 
الناها بنت حمدي ولد مكناس.

وحضر مراسم التوقيع عن 
اجلان����ب كل من وكي����ل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
ومدير ادارة املتابعة والتنسيق 
السفير خالد املغامس ومدير ادارة 
املراسم السفير ضاري العجران 
ومدير ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الوزير املفوض صالح  باإلنابة 
اللوغاني وسفيرنا لدى موريتانيا 
السفير عدنان األحمد كما حضر 
من اجلانب املوريتاني س����فير 
موريتانيا لدى الكويت وأعضاء 

الوفد املرافق.
وأقام نائ����ب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر اخلارجي����ة 
الش����يخ د.محمد الصباح مأدبة 
غداء عمل اثر حفل التوقيع على 
شرف وزيرة الشؤون اخلارجية 

والتعاون املوريتانية.
حض����ر املأدبة م����ن اجلانب 
الكويتي كل م����ن النائب األول 
لرئي����س غرفة جتارة وصناعة 
الكويت خالد الصقر ووكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
الكويتي  ومدير عام الصندوق 
العربية  للتنمية االقتصادي����ة 
باالنابة حمد العمر ومدير ادارة 
املتابعة والتنسيق السفير خالد 
املغامس ومدير ادارة املراس����م 

تفقد رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن 
احمد اخلالد امس س���ير عملية التس���جيل في كلية 
علي الصباح العس���كرية للوقوف على االستعدادات 
والترتيب���ات الالزمة واإلجراءات املتبعة الس���تقبال 

املتقدمني بطلبات االلتحاق بالكلية العسكرية.
وأش���اد رئيس االركان خالل اجلولة بحسن سير 
عملية التس���جيل والتنظيم من قبل القائمني عليها 
من ضباط وضب���اط صف معطيا توجيهاته لضمان 
س���ير عملية التسجيل واملراحل التي متر بها بكفاءة 
وفقا لالجراءات والش���روط املعلن عنها في استقبال 

وتسجيل جميع املتقدمني.
وش���دد على ضرورة معاملة جميع الطلبات على 
قدم املس���اواة تطبيقا ملبدأ العدال���ة وتكافؤ الفرص 

بني املواطنني ومراع���اة املصلحة العليا للكويت في 
اختيار انسب العناصر الكويتية الشابة لالضطالع 

مبسؤوليات الدفاع عن الوطن.
وتنفي���ذا لتوجيهات النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك ورئيس 
األركان العام���ة للجي���ش، فق���د اتخ���ذت الكلية كل 
اس���تعداداتها وإجراءاتها وترتيباتها لتسهيل عملية 
التسجيل واستقبال املتقدمني الراغبني في االلتحاق 
بشرف اخلدمة العس���كرية كطلبة ضباط باجليش 
الكويتي من حملة الشهادة الثانوية والدبلوم والشهادات 

اجلامعية.
وقامت الكلية بتوفي���ر كل متطلبات الراحة لكي 
ميضي املتقدمون في إجراءاتهم بكل س���هولة ويسر، 

حيث شهدت الكلية منذ اليوم االول للتسجيل الذي 
يستمر حتى ال� 22 من يوليو اجلاري اقباال كبيرا من 
الش���باب الكويتي رغبة منهم في االلتحاق بالقوات 
املسلحة كضباط مقاتلني في القطاعات املختلفة البرية 

والبحرية واجلوية.
يذكر ان كلية علي الصباح العسكرية تعمل على 
اعتماد املتقدم للتس���جيل على نفس���ه والقيام بكل 
االجراءات دون أي تدخل وترفض اي واس���طات في 
هذا الشأن، وذلك لتحقيق العدالة بني اجلميع واالبتعاد 

عن أي تأثيرات خارجية.
ويتولى رئيس االركان العامة للجيش رئاسة جلنة 
املقابلة الشخصية مبساعدة بعض قيادات اجليش في 

القوات البرية واجلوية والبحرية.

سفارتا أميركا وإيران تعطالن 
بمناسبة اإلسراء والمعراج

أعلنت الس���فارة األميركية بالكويت انها ستغلق أبوابها األحد 11 
اجلاري وذلك مبناسبة ذكرى يوم االسراء واملعراج على ان تعاود العمل 
يوم االثنني 12 اجلاري علما ان ساعات الدوام الرسمية بالسفارة هي: 
من األحد الى اخلميس من الساعة 8 صباحا الى الساعة 4.30 مساء، 

رقم الهاتف في السفارة هو: 22591001 ورقم الفاكس: 25380282.
من جانبها، تقدمت س���فارة اجلمهورية االسالمية االيرانية في 
الكويت بأصدق التهاني وأسمى التبريكات الى ابناء أمتنا االسالمية 
املجيدة مبناسبة ذكرى االسراء واملعراج واملبعث النبوي الشريف، 

وأعلنت عن تعطيل أعمالها األحد 11 اجلاري بهذه املناسبة.

المنصور: مسابقة أبحاث الوقف 
إلذكاء المنافسة العلمية

قالت مس���ؤولة في األمانة العامة لألوقاف ان مس���ابقة الكويت 
الدولية ألبحاث الوقف التي يرعاها س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد تستهدف اذكاء روح املنافسة العلمية وتسليط الضوء على 

نظام الوقف وجعله من أولويات الباحثني أفرادا ومؤسسات.
وأضافت رئيسة قسم الدراسات والبحوث في األمانة منال املنصور 
ان املسابقة تعد احد البرامج العلمية لألمانة العامة لألوقاف في اطار 
دورها املنوط بها باعتبارها الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية 
في مجال الوقف طبقا لقرار مؤمتر وزراء األوقاف للدول اإلسالمية 

الذي عقد في جاكرتا في أكتوبر 1997.
وذكرت ان املس���ابقة تندرج ضمن »مش���روع تنمية الدراسات 
والبحوث« الذي هو احد املشاريع ال� 12 التي تتولى األمانة تنفيذها 
بالتعاون مع عدد من اجلهات والهيئات واملؤسس���ات ومنها البنك 

اإلسالمي للتنمية بجدة.
وقالت ان املسابقة تهدف أيضا الى سد العجز في املكتبة العربية 
من األدبيات التي تتناول الوقف وإبراز اجلانب التنموي في اإلسالم 
وبالذات الصيغة الوقفية واملساهمة في ترشيد املسيرة التطويرية 
لعمل األمانة العامة لألوقاف واملؤسسات القائمة على شؤون األوقاف 

في العالم اإلسالمي.

انقطاع مفاجئ للكهرباء في »الصحة«
حنان عبدالمعبود

انقطع التيار الكهربائي صباح أمس في مبنى وزارة 
الصحة لنحو س����اعتني بدءا من العاشرة والنصف 
صباحا ولم يعمل املول����د االحتياطي إال بعد مرور 
نحو س����اعتني، األمر الذي تس����بب في فوضى بني 
موظف����ي الوزارة الذين خ����رج أغلبهم من مكاتبهم 
وجتمه����روا في املمرات، وأخ����ذ البعض منهم يردد 
عبارات »طلعونا مبجر« في إش����ارة إلى مطالبتهم 
بالدعوة للخروج باكرا من الدوام، في الوقت الذي قام 
أصحاب الوظائف التي يعفى أصحابها من التوقيع 

باخلروج من الوزارة.
من جانب����ه، أكد وكيل وزارة الصحة املس����اعد 
للش����ؤون القانونية عبدالكرمي جعفر، ان االنقطاع 

املفاجئ للكهرباء في الوزارة وبعض املناطق الصحية 
جاء مفاجئا وملدة محدودة، الفتا إلى أن االنقطاع جاء 
نتيجة زيادة األحم����ال الكهربائية املعتادة في هذه 
الفترة من موسم الصيف والذي تتعرض له جميع 

املباني احلكومية ومباني السكان.
واستبعد جعفر في تصريح صحافي عالقة انقطاع 
الكهرباء )احملدود( في الوزارة بأي عمل متعمد من 
أي مجهول أو ارتباطه بأي حتقيق يجري بالوزارة 
لالستفادة من تعطل أجهزة احلاسوب، مشيرا إلى 
أن الوزارة وعبر اإلدارة القانونية جتري حتقيقاتها 
يوميا وعلى مدار الس����نة، مضيفا أن الوزارة لديها 
مولد احتياطي في حال اس����تمر االنقطاع ملدة أكثر 

من الالزم.


