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اعلن مدير ادارة خدمة املواطن 
والعالقات العامة جاسم الرويس 
أن الديوان قد امت كل االستعدادات 
الكويتيني  اخلاصة بتس���جيل 
الراغبني في العمل لدى اجلهات 
احلكومية م���ن خالل الفترة ال� 
34 للتوظي���ف والتي س���تبدأ 
اعتبارا من فجر اليوم اجلمعة 
وحتى منتصف ليل اجلمعة 25 

اجلاري.
واك���د على ض���رورة التزام 
املراجعني باملواعيد التي ستحدد 
لهم من قبل نظام التسجيل اآللي 
وذلك مبراجعة مقر ديوان اخلدمة 

املدنية خالل الفترة الصباحية اثناء الدوام الرسمي 
من االحد الى اخلميس من الساعة الثامنة صباحا 
وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، موضحا أنه من 
الضروري اصطحاب املستندات الالزمة للتسجيل ملن 
يحدد لهم موعدا وهي اصل البطاقة املدنية وصورة 

عنها واصل املؤهل الدراسي وصورة عنه.
وبني الرويس أنه على االخوة واالخوات الذين مت 
حتديد موعد لهم ملراجعة الديوان الستكمال اجراءات 

التسجيل ضرورة االتصال على 
النظام اآلل���ي للتوظيف هاتف 
رق���م »133« للتأك���د من موعد 

املراجعة.
أنه حرص���ا من  واوض���ح 
الديوان على س���رعة استيفاء 
العمل فقد  الراغبني في  بيانات 
مت عمل الربط اآللي مع جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب والهيئة 
العام���ة للمعلوم���ات املدني���ة 
العامة للتأمينات  واملؤسس���ة 
االجتماعية ووزارة التربية وذلك 
بهدف تسهيل التنسيق وتبسيط 

اجراءات تسجيل الراغبني في العمل.
واشار الى ان الديوان سيستقبل املراجعني في 
صالة االس���تقبال بالدور االرضي باملبنى اجلديد 
الكائن مبنطقة الش���ويخ االدارية )ب( – ش���ارع 
املطار – بجانب شركة زين لالتصاالت املتنقلة اما 
بالنسبة للمراجعني من ذوي االحتياجات اخلاصة 
فعليهم مراجعة ادارة االختيار الستيفاء اجراءات 

التسجيل بالديوان.

إياد الخرافي : يجب تخصيص 1% من الدخل القومي 
في الدول العربية لدعم البحوث وتنمية العقول البشرية

الدعيج: األحمدي تواصل احتفاالتها باألعياد الوطنية

»الصحافيين« اختتمت دورة المصورين بمشاركة 27 فوتوغرافيًا

أكد محافظ األحمدي الشيخ 
الدعيج اس����تمرار  د.إبراهي����م 
احملافظة ومدارسها في مواصلة 
االحتفال بأعياد الكويت الوطنية 
في ذكرى م����رور 50 عاما على 
االستقالل و20 عاما على التحرير 
ومرور 5 س����نوات على تولي 
صاحب الس����مو األمير مقاليد 

احلكم.
وقال الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
في تصريح صحافي عقب رعايته 
حفل االوبريت الوطني املدرسي 
الذي نظمته مدرس����ة سليمان 
اجل����راح االبتدائية بنني حتت 
شعار »الكويت جتمعنا« ان أبناء 
مدارس احملافظة عبروا من خالل 
االوبريت الذي جمعهم عن مشاعر 
الوالء والوفاء لقيادتهم احلكيمة 

واالنتماء لوطنهم الغالي.
وأضاف ان هذه االحتفاالت 
جتسد معاني الوحدة الوطنية 
وتعب����ر ع����ن روح التع����اون 
الواحدة والتماسك  واألس����رة 
الذي جب����ل عليه أهل الكويت، 
مثمنا الدور الكبير الذي قامت به 

اختتمت جمعية الصحافيني 
دورة املصوري����ن الصحافيني 
والت����ي نظمتها اجلمعية حتت 
رعاية رئي����س اجلمعية احمد 
بهبهاني وحاضر فيها املصور 
العاملي البريطاني مارك جيليت 
وشارك فيها عدد من مصوري 

الصحف احمللية.
وقد عّبر رئي����س اجلمعية 
احمد بهبهاني عن بالغ سعادته 
مبش����اركة مصوري الصحف 
والبال����غ عدده����م 27 مصورا 
فوتوغرافيا وأكد ان اجلمعية 
حريص����ة على دع����م وتدريب 
احملررين واملصورين العاملني 
في الصحف الكويتية وذلك لرفع 
املستوى الفني لدى الصحافيني، 
وقال ان الص����ورة تلعب دورا 

كبيرا في اخلبر.
العام  الس����ر  وأش����اد أمني 

الذي قدمه  وأشاد بالعرض 
أبناء احملافظة وم����ا تضمنته 
فقراته ولوحاته االستعراضية 
من ذكريات ومحطات في تاريخ 
الكويت، مستذكرا »أيام حترير 

املعلمات من خالل إعدادهن لهذا 
االوبريت الوطني حيث زرعن 
في نفوس األبناء جملة من القيم 
الوطنية ومعاني احلب والوفاء 

لوطنهم.

الكويت من الغزو الغاشم حني 
أبناؤها الصامدون في  تكاتف 
الداخل واخلارج لتحرير وطنهم 
وصد املتعدي مبساعدة الدول 
الشقيقة والصديقة حتى عادت 

الدورة خدمة منه جلميع العاملني 
في املج����ال الصحافي وأكد ان 
اقامة مسابقة  اجلمعية بصدد 

للجمعية فيصل القناعي برئيس 
اجلمعية احم����د بهبهاني على 
تبرعه في حتمل جميع تكاليف 

للتصوي����ر الفوتوغراف����ي من 
خ����الل اختيار افض����ل صورة 

صحافية.

وفي ختام الدورة قام رئيس 
اجلمعية بتوزيع الشهادات على 

املشاركني.

الش����رعية للكويت وعاد أهلها 
وبدأت رحلة البناء واالعمار«.

وأكد ان اجلميع يسير حتت 
ظل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، متمنيا للكويت 
قيادة وشعبا املزيد من االزدهار 

والتقدم والتنمية والرخاء.
م����ن جانبها قال����ت مديرة 
املدرس����ة من����ى الهاج����ري ان 
املدارس  تالم����ذة وتلمي����ذات 
املشاركة ترجموا على املسرح 
أروع املعاني والكلمات فرحني 
ومنادين حبا في الكويت وأرضها 
وأميرها وشعبها، مثمنة رعاية 
محافظ األحمدي لهذا االوبريت 
الذي خطته وألفته رئيسة قسم 
االجتماعيات في املدرسة أحالم 

الصويلح.
وتخلل احلفل تسعة عروض 
مسرحية مبشاركة ست مدارس 
تابع����ة حملافظ����ة األحم����دي 
التعليمية استعرضت فقراتها 
تاريخ محافظات الكويت الست 
ومعاملها واجنازاتها إضافة الى 

فقرات غنائية وطنية أخرى.

دانيا شومان
عبر رئيس مجل����س إدارة النادي العلمي الكويتي إياد 
اخلرافي عن بالغ س����عادته بزيارة رائد الفضاء األميركي 
خوسيه هيرنانديز للنادي، واصفا أن دعوته من قبل خريجي 
جامعة البيسيفك ومؤسسة فوزي الصالح ورابطة الكويت 

واخلليج مميزة جدا.
وأضاف اخلرافي في تصرح صحافي أمس األول ان مثل 
هذه الدعوة ووضع النادي من ضمن احملطات لزيارته وإلقائه 
محاضرة، هي محل تقدير لنا خاصة ان الطالب املشاركني 
ف����ي هذه احملاضرة هم من دون ال�18 س����نة، الفتا الى انها 
قدم����ت لهم فائدة كبيرة من خالل االطالع على جتربة رائد 
الفضاء، الذي ينظرون له كقدوة، خاصة عندما يتحدث عن 
جتربته في الفضاء بشكل مباشر والتي تختلف عن طريقة 

التدريس في الكتب فقط.
وأشار إلى ان الفرصة التي يحظى بها الطلبة هي توجيههم 

األسئلة مباشرة لرائد الفضاء، عن كيفية حساب الوقت في 
الفضاء وكيفية التعامل مع شؤون حياتهم، والعملية البيئية 
والغالف اجلوي، ومشاركة الطالب لصاحب التجربة جتيب 

عن كثير من التساؤالت لديهم.
وأعرب عن ش����كره للجهات التي وضعت النادي ضمن 
اجلدول لزيارة الرائد، وهذا دليل اهتمام، الفتا إلى أن اهتمام 
وكالة ناسا هو شيء مهم للبالد وليس للنادي فقط، مؤكدا 
على ان الفكر ال يعرف جنس����ية، متمني����ا أن يحظى احد 
األشخاص في البالد مبثل هذه الفرصة، مطالبا بان يكون 

هناك مزيد من املهتمني من البالد بهذا العلم.
وب����نّي ان ادارة علوم الفلك في النادي تعمل على وضع 
البنية االساسية للطالب وتكرس االدوات املوجودة لتحقيق 
االشخاص لطموحاتهم، لكن حسب االمكانيات، فامكانيات 

النادي قليلة، ونعمل حسبما نقدر.
متن����ى من كل اجلهات التقدمي الدعم للنادي، في الوطن 

العربي عموما يكون قليال، ويجب االهتمام اكثر باملبدعني، 
ويجب ان يكون 1% من الدخل القومي الي بلد عربي مخصصا 

لدعم البحوث وتنمية العقول البشرية.
وفيما يتعلق باملنهج اوض����ح اخلرافي اننا نواجه قلة 
في الدعم املادي، الن مثل هذه املناهج يتم ش����راؤها، وقد 
عرضنا هذا املوضوع على مؤسسة التقدم العلمي وجامعة 
الكويت التي ش����ددت على تطبيقه ونحن ننتظر املؤسسة 
بحلتها اجلديدة ومديرها اجلديد ونتمنى ان تكون نقاطها 

مساعدتنا باملنهج.
وقّدم رائد الفضاء خوسيه حملة عن بداية دراسته لهذا 
العلم ومس����يرته في التطور بهذا املجال، ودعم والديه له 
ليصبح في هذا املكان، كما حتدث عن بعض املشكالت التي 
يواجهها الرائد بع����د عودته من الفضاء باختالف الضغط 
عليه على س����بيل املثال، لكنه أك����د ان جتربته في الفضاء 

مميزة جدا.

استقبل رائد الفضاء األميركي خوسيه هيرنانديز

رائد الفضاء األميركي خوسيه هيرنانديز م.عبدالعزيز الدعيج 

جاسم الرويس

جاسم الشميس

د.إبراهيم الدعيج متابعا أوبريت »الكويت جتمعنا«

بهبهاني والقناعي ومارك جيليت يتوسطون املشاركني

د.بدر الشريعان مترئسا فريق املهندسات العامل على تركيب الباور فاكتور

إياد اخلرافي وقيادات مدير إدارة احلدائق وصالة التزلج بشركة املشروعات السياحية وطالب النادي العلمي في استقبال خوسيه هيرنانديز

هيرنانديز في ضيافة »تايز« األحد المقبل
 ليلى الشافعي

اعلن مدير عام مركز تايز للتواصل احلضاري 
م.عبدالعزيز الدعيج عن اس���تضافة املركز لرائد 
الفضاء األميركي خوسيه هيرنانديز والذي يعمل 
بوكالة ناسا الفضائية يوم االحد املقبل املوافق 13 
من شهر مارس اجلاري في متام الساعة السادسة 

والنصف مساء مبقر املركز مبنطقة الشهداء.
ووجه الدعيج دعوة عامة للجميع للمش���اركة 
في انشطة احملاضرة التي سيلقيها خوسيه مبقر 

املركز متمنيا حضورا مميزا من قبل محبي الثقافة 
وعلم الفضاء.

وحول زيارة خوس���يه ملرك���ز تايز للتواصل 
احلضاري قال الدعيج: ان زيارة خوسيه هذه هي 
الزيارة االولى التي يقوم بها الى الكويت، وبدورنا 
حرصنا على ان يقوم بإلقاء محاصرة لرواد املركز 
الذين ينتمون ملختلف اجلنسيات الغربية، وذلك 
الثراء اجلانب الثقاف���ي لديهم وحرصا من املركز 

على تعدد وتنوع انشطته.

الشريعان: »الباور فاكتور« يقلل نسب 
فقد الطاقة بين 15 و%20

الرويس: بدء الفترة الـ 34 للتوظيف 
اعتبارًا من اليوم الجمعة حتى 25 الجاري

الشميس: صالة التزلج تعاود استقبال زوارها
مساء مخصصة للنساء فقط 
وسيمنع دخول االوالد فوق سن 
ست سنوات مع رسم دخول 
دينارين بدال من ثالثة دنانير 

للفترتني.
ان  الش���ميس  وأوض���ح 
هناك مدرسة تدريبية للكبار 
والصغار ابتداء من عمر ثالث 
سنوات برسم اشتراك شهري 
بقيمة عش���رة دنانير للفرد 
بواقع اربع حصص مدة احلصة 
الواحدة ساعة ونصف الساعة 
مع مدرب متخصص.. مشيرا ان 
قيمة تذكرة دخول الصالة دينار 
ونصف الدينار للفرد مع توفير 
احلذاء اخلاص بالتزلج على 
اجلليد، وهناك ايضا امكانية 
االش���تراك الش���هري لدخول 
الصال���ة بقيمة أربعني دينارا 
للفرد، هذا ومتنى الش���ميس 
لزوار الصالة ان يقضوا وقتا 
ف���ي رياضة  ممتع���ا ومفيدا 

وهواية مميزة.

تستقبل الصالة زوارها يوميا 
الثامنة والنصف  الساعة  من 
صباحا وحتى العاشرة مساء 
على مدار 7 فت���رات للدخول 
الواحد باستثناء يوم  باليوم 
الثالثاء من كل اسبوع ستكون 
الفترة من الس���اعة السادسة 
والنصف مساء وحتى العاشرة 

أعلن مدي���ر إدارة احلدائق 
التزل���ج بش���ركة  وصال���ة 
السياحية جاسم  املشروعات 
الشميس انه مت تشغيل صالة 
التزل���ج الصغرى اعتبارا من 
اخلميس 9 اجلاري بعد االنتهاء 
من اعمال الصيانة الش���املة 
لها وجار العم���ل على انتهاء 
اعمال الصيانة للصالة الكبرى 
العادة افتتاحها وبدء تشغيلها 
الستقبال جمهورها اعتبارا من 
يوم االحد 13 اجلاري، وأشار 
الشميس الى انه قد سبق ومتت 
اذابة اجلليد بالصالة الكبرى 
الستقبال حفالت هال فبراير ومت 
غلق الصالة الصغرى إلجراء 
أعمال الصيانة وانه مع اعادة 
تش���غيل الصالت���ني مت اعداد 
البرامج واالنشطة املختلفة التي 
ستقدم للرواد على مدار العام، 
مضيفا انه لم يطرأ اي تغيير 
على نظام التش���غيل للصالة 
او مواعيدها التشغيلية حيث 

»الكهرباء« : لم نتبع تقنينًا مائيًا في غرب الجليب 
وترجع عدم وصول المياه إليها الرتفاع موقعها

دارين العلي
في حني استنكر سكان غرب 
اجلليب امس عدم وصول املياه 
الى مس���اكنهم بشكل طبيعي 
معتقدين ان ذلك مرده الى تقنني 
تتبعه الوزارة اكد مصدر مطلع 
في وزارة الكهرب���اء واملاء ان 
الوزارة ال تتبع اي تقنني في هذا 
الوقت بالنسبة للماء او الكهرباء 
مرجعا عدم وصول املياه بكميات 
مناسبة ملنطقة غرب اجلليب 
لسببني يتعلقان بارتفاع املوقع 

وكبر حجم اخلزانات.
وقال انه نتيجة ارتفاع موقع 
اجلليب اجلغرافي نسبيا عن 
املناطق املج���اور لها،  محيط 
االمر الذي يؤثر بعض الشيء 
على وصول املياه اليها بشكل 
قوي، الفتا الى ان قيام اصحاب 
املنازل في تلك املنطقة بتأجير 
طوابق منازلهم العليا الشخاص 
اخرين ميكن ان ال تصل املياه 
لالدوار السفلية اي الصحاب 
او  املنازل بسبب قلة الضغط 

صغر سعة اخلزانات وبالتالي 
يحرمون من املياه.

واض���اف املص���در: »املالك 
ال يضعون في حس���بانهم ان 
خزانات املياه املوضوعة فوق 
منازلهم حجمها ال يتناس���ب 
مع العدد املوجود فعليا داخل 
املنزل، مطالبا اياهم باستبدالها 
بخزانات ذات سعة اكبر، مؤكدا  
ان كمي���ات املياه التي تضخها 
ال���وزارة له���ذه املنطقة كافية 

جدا«.

دارين العلي
تفقد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان عملية 
تركيب اجهزة معامل حتسني القدرة »الباور فاكتور« 
في محطات التحويل الثانوية خالل زيارة قام بها 
الى محطة السالم الثانوية حيث اشاد بجهود فريق 

مهندسات وزارة الكهرباء الذي يتولى األمر.
وق���ال الش���ريعان خالل اجتماع���ه مع فريق 
املهندسات بحضور الوكيل املساعد لقطاع شبكات 
التوزيع م.صالح املسلم ان تركيب اجهزة الباور 
فاكتور في محطاتنا الثانوية سيس���اهم الى حد 
كبير في تقليل نس���بة الفقد في الطاقة ويخفض 

من حجم االس���تهالك بنس���بة تتراوح ما بني 15 
و20% األمر الذي من شأنه ان يحسن اداء الشبكة 

الكهربائية بوجه عام.
وأضاف ان اشراك مهندسات الوزارة في مهام 
ميدانية مؤشر جيد يدل على حسن اآللية التي تتمتع 
بها الوزارة مقارنة بوزارات الدولة االخرى فاجلميع 
هنا يعمل سواء كانوا مهندسني او مهندسات من 

اجل تطوير شبكتي الكهرباء واملاء.
وفي موازاة ذلك وعد فريق املهندسات الوزير 
الش���ريعان ببذل ما في وسعهم إلجناز املشروع 

قبل حلول موسم الصيف.

خالل اجتماعه مع فريق المهندسات العامل على تركيبه


