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يتقدمون باأحر التعازي القلبية من

ال�سيد رئي�س جمل�س الإدارة

الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل العو�سي

وال�سيدة حرمـــه

الدكتـورة / �سديقـة علـي العو�سـي

بوفــاة املغفــور لـهـا بــاإذن اهلل تعـالـى

والــدتــــــها

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكافة العاملني يف

ال�سركة الكويتية ال�سعودية

لل�سناعات الدوائية

�سائلني املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

جـامـعـة الكــويـــت

تعـلــن اإدارة الـرعـايـــة االجتـمــاعـيــة 
عـمــادة �شــ�ؤون الطــلـبــة

�إعـــــالن هــــــام

للطلبة خريجي الثانوية

الراغبني يف االلتحاق بجامعة الكويت

يف الف�سل الدرا�سي الثاين

للعام اجلامعي 2011/2010 م

�سرورة اإح�سار االأوراق التالية عند الت�سجيل يف اجلامعة :

1- �سهــــادة رقـــم احل�ســــاب �ســــادرة من البنــك تثبت )ا�سم البنك - الفرع 
- رقم احل�ساب(.

2- �سورة من عقد الزواج للطالب املتزوج الذي يعمل.
اإعــاقــة حديثة �ــســادرة مــن املجل�س الأعــلــى للمعاقني  اثــبــات  �ــســهــادة   -3

للطالب ذوي الإعاقة.

اإدارة الرعاية االجتماعية

د.مشعان العتيبي

دارين العلي 
اكد الوكيل املساعد لقطاع 
التخطيط والتدريب في وزارة 
الكهرب���اء واملاء د. مش���عان 
العتيبي ان الوزارة س���تدعم 
ردودها التي قدمتها ردا على 
مالحظات ديوان احملاسبة التي 
تضمنها التقرير األخير املتعلق 
بتجاوزات الوزارة مبستندات 
تؤكد سالمة موقفها حيال تلك 
املالحظات خصوصا بعد اقتناع 
مسؤولي الديوان بالعديد من 

تلك الردود.
وكشف العتيبي في تصريح 
صحافي عن سلسلة اجتماعات 
الديوان  مكثفة بني مسؤولي 
والوزارة اسفرت عن اقتناعهم 
بالعدي���د م���ن ردود الوزارة 
التي أورده���ا تقريرهم ومت 
االتفاق على اجلزء األكبر من 

في املناقشات، مبينا ان هذه 
االجتماعات التي عقدتها الوزارة 
مع ديوان احملاسبة مت االتفاق 
عليها أثناء االجتماع الذي جمع 
مسؤولي وزارة الكهرباء واملاء 
مع جلنة احلساب اخلتامي في 

مجلس األمة ووزارة املالية.
واضاف ان »هذه االجتماعات 
توج���ت في النهاي���ة بإقناع 
الدي���وان بردود  مس���ؤولي 
وزارة الكهرباء واملاء، مشيرا 
الى ان التقرير النهائي الذي 
سيصدره الديوان ستتم إحالة 
مالحظاته الى جلنة احلساب 
اخلتامي، مشددا على ان هذه 
املالحظات ستستوجب علينا 
كمسؤولني في الوزارة األخذ 
بها في عني االعتبار حتى يتم 

تالفيها بشكل نهائي«. 

التي وصفها  هذه املالحظات 
ب�»األولية«.

واشاد العتيبي بتفهم دور 
مس���ؤولي الدي���وان لوجهة 
نظ���ر اخوانه���م ف���ي وزارة 
الكهرباء واملاء وإبداء مرونة 

أكد أن الوزارة ستدعم ردودها بمستندات تعزز موقفها

العتيبي: مسؤولو »المحاسبة« اقتنعوا بردود 
»الكهرباء« على مالحظاتهم بشأن تجاوزاتها 

خالد المبارك طالب الوزارات والمؤسسات بموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات

الجهاز المركزي: ال يجوز ألي جهة االنفراد 
باتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعامل مع البدون

مص�ادر ل�� »األنب�اء«: ال توظي�ف ألي ب�دون قب�ل مراجعة 
وموافق�ة الجهاز..  ومنع عمل البدون مندوبي�ن إلنجاز المعامالت
إحال�ة كل من تثبت بحقه�م مالحظات أو ش�بهة انتمائهم 
لجنس�ية أخ�رى إل�ى القض�اء حت�ى يأخ�ذ كل ذي ح�ق حقه

صورة زنكوغرافية لكتاب اجلهاز املركزي للوزارات واجلهات احلكومية

الشيخ خالد مبارك الصباح صالح الفضالة

»األبحاث« ينظم غدًا محاضرة عن المجمعات العلمية

د.المزيدي: حريصون على إثراء مفهوم اإلبداع واالبتكار
دارين العلي

أكد د.صالح املزيدي مستشار أول ورئيس 
جلنة برنامج التفكير االبداعي في معهد الكويت 
لألبحاث العلمية، ان املعهد حريص على إثراء 
مفهوم االبداع واالبتكار، وذكر ان املعهد سينظم 
محاضرة علمية حول مفهوم املجمعات العلمية 
والتكنولوجية يوم غد الثالثاء 25 يناير 2011 في 
مقر املعهد بقاعة الشيخ جابر األحمد الصباح 
الساعة التاس���عة صباحا، وذلك بالتعاون مع 

.)IASP( املنظمة الدولية للمجمعات العلمية
وقال د.املزيدي في تصريح صحافي: يشارك 
في احملاضرة كل من لويس س���انز مدير عام 
املنظمة الذي لديه العديد من األوراق العلمية بهذا 
املجال الى جانب كونه احد اخلبراء املميزين عامليا 
في مجال إنشاء وإدارة املجمعات التكنولوجية 

وله باع طويل في قيادة املؤمترات اخلاصة لهذا الشأن، ود.مالكولم 
باري وهو من املؤسسني الرئيسيني لرابطة املجمعات العلمية 

في اململ��كة املتح���دة والرئيس ال��حالي لها. 
وهو يتميز بخب���رة علمية وأكادميية في جامعة س���وري 

البريطانية وإدارة املجمع العلمي لها وخبرته 
في تأسيس الشركات املختصة في التكنولوجيا 
املتقدمة واملنبثقة عن املجمعات واحلاضنات 

التكنولوجية.
وأضاف د.املزيدي: سيشارك في احملاضرة 
العدي���د من املختص���ني واملهتم���ني في مجال 
احلاضنات التكنولوجية في الكويت، س���يتم 
عقد ورشتي عمل في مجال إدارة االبداع واالبتكار 
والتسويق واالستثمار ملخرجات البحث العلمي 
ودور البح���ث العلمي في مس���اندة املجمعات 
التكنولوجية وستتاح فرص املشاركة بالورشة 

لباحثي املعهد واإلدارة الوسطى والعليا.
واختتم د.املزيدي تصريحه قائال: ان املعهد 
وضمن برنامجه االنتقالي أولى اهتماما خاصا 
لالبداع واالبتكار وكل ما هو جديد في هذا املجال 
خاصة فيما يتعلق باالس���تفادة واالستثمار في مجال التنمية 
البشرية والتنمية االقتصادية من خالل تطوير تقنيات تسهم 
في خلق شركات جديدة تس���هم في دفع عملية التقدم والنمو 

االقتصادي للكويت.

»الثقافة اإلسالمية« 
تستضيف د.حمدي سالم

ليلى الشافعي
أكدت ادارة الثقافة اإلسالمية 
ب���وزارة االوق���اف والش���ؤون 
االس���المية ح���رص وس���عي 
الدائم واحلثيث  القائمني عليها 
عل���ى املش���اركة والتفاعل في 
الدينية واالستعداد  املناسبات 
لها مبا يتناسب معها من أنشطة 
وبرامج ثقافية وتوعوية هادفة 
وذات مضامني توجيهية رائدة 
تس���عى من خاللها الى حتقيق 
غايتها في صناعة املناخ الثقافي 
االسالمي، وأعلنت االدارة ضمن 
انشطتها وبرامجها الثقافية عن 
اس���تضافتها لفضيلة الش���يخ 
د.حمدي أيوب سالم من جمهورية 
مصر العربية. وبينت االدارة في 
بيانها الصحافي انها قامت بعمل 
جدول اس���تضافة يتضمن عقد 
دورة ثقافية توعوية لفضيلته 
يلتقي من خالله���ا مع جمهور 
االدارة يوميا ولغاية يوم الثالثاء 
املوافق 25 يناير 2011، عقب صالة 
املغرب مباشرة في مسجد الصباح 
في منطقة الفروانية خلف فندق 
انها  ب���الزا، وموضحا  الكراون 
قامت بتخصيص امكان خاصة 
باالخوات ملتابعة انشطة الدورة 
التوعوية. وختمت االدارة البيان 
بالتأكيد على أن جميع أنشطة 
ادارة الثقافة االسالمية تأتي سعيا 
منها لتحقيق شعارها »نحو ثقافة 

متميزة ملجتمع متميز«،.

عادل الشنان
العام للجهاز  خاطب األمني 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية خالد مبارك 
الصب���اح عددا من مؤسس���ات 
الدولة احلكومي���ة بعدم جواز 
اي جه���ة االنف���راد باتخاذ اي 
اجراءات تتعل���ق بالتعامل مع 
اوضاع املقيم���ني بصورة غير 
قانونية دون التنسيق مع اجلهاز 
باعتباره اجلهة املرجعية الرسمية 
الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة 
وعلى جميع اجلهات احلكومية 
وغيره���ا التعاون م���ع اجلهاز 
الجناز اعماله وموافاته مبا يطلبه 
من معلومات ومستندات ووثائق 
والتقيد مبا يصدر عن اجلهاز من 

قرارات وتعاميم انطالقا من مبدأ 
البناء بني  التعاون والتنسيق 

اجهزة ووزارات الدولة.
وفي السياق ذاته اكد مصدر 
مطلع في اجلهاز املركزي ملعاجلة 

اوضاع املقيم���ني بصورة غير 
قانونية ل� »األنباء« مخاطبة عدد 
من وزارات الدولة ومؤسساتها 
بعدم جواز توظيف اي فرد من 
فئة البدون قبل مراجعة اجلهاز 

وموافقت���ه باإلضافة الى احالة 
بيانات جميع املوظفني حاليا في 
اجهزة الدولة الى اجلهاز لبيان 
موافقة استمرارهم في العمل من 
عدمه علما بأن جميع افراد فئة 
العاملني ف���ي القطاع احلكومي 
على بندي االستعانة بخدمات 

واجر مقابل عمل.
وابدى املصدر شديد استيائه 
م���ن مخاطبة خاص���ة لوزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
تهدف الى عدم السماح للبدون 
القط���اع اخلاص  ف���ي  العامل 
مبراجع���ة الش���ؤون إلجن���از 
املعامالت في حالة عمله كمندوب 
جلهة جتارية حتى لو كان يحمل 
وكالة عامة او تفويضا رسميا 

من جانب العمل.
ونف���ى املص���در مخاطب���ة 
اجلهاز لإلدارة العامة لإلحصاء 
لالستعانة بإحصاء 1975 قائال 
كيف تتم مطالب���ة جهة صدر 
مرسوم إنش���ائها ما بني عامي 
1962 و1963 ببيانات قبل إنشائه 
ب� 7 سنوات؟ ومؤكدا ان احصاء 
ل���دى وزارتي  1975 موج���ود 
الداخلية والشؤون االجتماعية 
والعمل، إال أنه غير كامل البيانات 
ويح���وي عدة اخط���اء لذلك ال 
ميكن االس���تعانة به بأي حال 

من االحوال.
ولفت املصدر الى اهمية احالة 
من توجد عليهم مالحظات وشبه 
بانتمائهم الى جنس���ية ما الى 
القضاء حتى تص���در األحكام 
بحقهم سواء بتثبيت اجلنسية 
عليه���م أو ال حت���ى يأخذ كل 
ذي ح���ق حقه مع اجبار جميع 
اجلهات احلكومية بالتعامل معهم 
وفقا ألحكام القضاء وتصحيح 
البيان���ات حتى يتس���نى لهم 
استكمال معامالتهم احلكومية 
متمنيا ان يتم اعطاء هذه الفئة 
الزواج  حق اس���تخراج عقود 
وشهادات امليالد ورخص القيادة 
وجوازات الس���فر مبدئيا حلني 
خروج اجله���از باحلل النهائي 

لهذه املشكلة.

رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني خالل لقائه السفير خميسي عريف

العدساني استقبل السفير الجزائري

استقبل رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني 
في مكتبه سفير اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
الشعبية السفير خميسي عريف. وخالل الزيارة الودية 

التي جاءت توطيدا للعالقات الثنائية بني البلدين بحث 
اجلانبان سبل تعزيز روابط الصداقة والتعاون بني 

اجلهازين الرقابيني في البلدين.

توطيدًا للعالقات الثنائية بين البلدين

د.صالح املزيدي


