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08
نظام البصمة سيكون جاهزاً أول يوليو

الالزم����ة مبا يتالف����ى املالحظات 
الس����ابقة مبا في ذل����ك ما يتعلق 

بالبرامج واملكافآت والعقود.
من جانب آخر، بحث وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس الوزراء ووزير 
اإلعالم ووزير واملواصالت باإلنابة 
علي الراش����د مع سفيري اليابان 
ياسو يوشي والسنغال عبداالحد 
الكويت املوضوعات  امباكي لدى 

ذات االهتمام املشترك.
وأشاد الراشد خالل استقباله 
السفيرين يوشي وامباكي كال على 

الراشد: تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الطائفية
والقبلية والفئوية أهم قضايا »اإلعالم«

الدعيج: حريصون على مصداقية
وموضوعية وشفافية نقل األخبار

»املواصالت« تضيف »اإلجنليزية« 
على خدمتها الهاتفية لبيان الوقت »113«

..وتدعو مشتركيها لسداد فواتيرهم تفاديًا 
للقطع املبرمج خالل يونيو

دعت وزارة املواصالت مشتركيها الى سداد ما عليهم 
من مستحقات مالية مترتبة على اخلدمة الهاتفية مبينة 
انها س����تنفذ نظام القطع اآلل����ي املبرمج خالل يونيو 
اجل����اري. وقال مدير ادارة العالقات العامة في الوزارة 
احمد رمضان في تصريح صحافي امس ان القطع اآللي 
املبرمج سيس����بقه ارسال رسالة حتذيرية أولى في 12 
اجلاري على ان تعقبها رسالة حتذيرية ثانية يتم بثها 
ال����ى ارقام الهواتف صاحبة العالقة في 19 من الش����هر 
نفسه. واضاف رمضان ان الوزارة ستبادر في 26 يونيو 
اجلاري بعد بث الرس����الة التحذيرية الثانية الى قطع 

اخلدمة عن الهواتف املتخلف أصحابها عن السداد مشيرا 
الى ان السقف املالي الذي بناء عليه يقوم احلاسب اآللي 
ب����إدراج الرقم الهاتفي الى قائمة القطع املبرمج هو 50 
دينارا للهواتف املنزلية و100 للهواتف التجارية. ولفت 
الى ان قطع اخلدمة آليا سيشمل أرقام الهواتف التي مت 
االتفاق على تقسيط مبالغها املستحقة مسبقا وتأخر 
أصحابها عن تسديد القسط الشهري املستحق اضافة 
الى أرقام املتأخرين عن سداد االشتراكات السنوية ملدة 
ستة أشهر وأكثر لفئتي )منازل � جتاري( لغير الكويتي 

وفئة )جتاري( للكويتيني.

حدة بجهودهما في دعم العالقات 
الثنائية بني بلديهما وبني الكويت. 
وأكد حرصه على تطوير س����بل 
التعاون والنمو املستمر لعالقات 
الكويت مع كل من اليابان والسنغال 

في اطار املصالح املشتركة.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس 
ال����وزراء ووزير اإلع����الم ووزير 
املواصالت باإلنابة علي الراش����د 
أهمية تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ 
الطائفية والقبلية والفئوية وان 
تكون هذه القضايا مبثابة أولويات 

لوزارة االعالم.
وطلب الراشد خالل اجتماعه مع 
الذين قدموا  أركان وزارة االعالم 
له تصوراتهم بش����أن السياس����ة 
االعالمية ف����ي املرحلتني احلالية 
واملقبلة »اعداد سياس����ة اعالمية 
تتماشى مع ظروف املرحلة الدقيقة 

التي مير بها مجتمعنا«.
وذكر ان هذا االجتماع الذي يعد 
الثاني من نوعه مت خالله تكليف 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
واملالي����ة ناصر الصف����ار بالقيام 

بأعمال وكيل الوزارة باإلنابة.
وأكد حرصه على تطبيق نظام 
البصمة على اجلميع دون استثناء 
في اقرب وقت ممكن حيث اكد مدير 
الشؤون املالية له ان نظام البصمة 
سيكون جاهزا في األول من يوليو 

املقبل.
وطالب الراشد بضرورة ضبط 
بنود الصرف املالي وايجاد اآلليات 

عمان � كونا: قام رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك الدعيج 
بزيارة مكتب »كونا« في العاصمة االردنية، حيث اطلع 
على سير العمل به. واستمع الشيخ الدعيج من طاقم 
مكتب »كونا« الى عرض موسع لنشاطات املكتب في 
االردن وتنوعه في تغطية جميع االنشطة، وكذلك 
تغطية النش���اط االخباري اليومي في كل املجاالت 
السياسية واالقتصادية والثقافية، وكذلك لقاءات 
الوفود الزائرة للمملكة االردنية الهاش���مية. وأكد 

االستمرار في النهج املؤسسي الذي سار عليه عمل 
مكتب وكالة االنباء الكويتية في عمان الذي تأسس 
منذ حوالي ثالثة عقود، مش���يرا الى احلرص على 
مصداقية وموضوعية وشفافية نقل االخبار. وأثنى 
الشيخ الدعيج بدوره على جهود املكتب والعاملني 
فيه، مؤكدا أن وكالة االنباء الكويتية )كونا( مؤسسة 
إعالمية تتسم باملوضوعية والشفافية وتعمل على 
ترجم���ة طموح البرنامج السياس���ي واالقتصادي 

للكويت في الداخل واخلارج.

أعلن وكيل وزارة املواصالت عبد احملسن املزيدي 
عن إضافة اللغة االجنليزية الى اخلدمة الهاتفية اآللية 
املتعلقة ببيان الوقت التي تعمل على الرقم الهاتفي »113« 
وذلك اعتبارا من أمس. وأكد الوكيل املزيدي في بيان 
صحافي ان اخلطأ الذي طرأ لفترة وجيزة على الوقت 
املعلن في خدمة الساعة »113« كان بسبب الفترة الزمنية 

التي استغرقتها التعديالت البرمجية على النظام اآللي 
لتوفير اخلدمة باللغة االجنليزية وتوافق تلك التعديالت 
مع برمجيات اإلعالن عن الوقت حسب التوقيت املعمول 
به محليا. وأضاف أن وزارة املواصالت باشرت العمل 
حينه بإدخال التعديل املطلوب على اخلدمة املذكورة 

لتصحيح الفارق في اإلعالن عن الوقت.

علي الراشد مستقبال السفير عبداألحد امباكي

تعقد الندوة مبقر اجلمعية مبنطقة ال�شويخ البحري

نـدوة توعيـة عن �سرطـان الثـدي
غـدًا بجمعية ال�سحافيني

�إعــــــــالن

تقيم جمعية ال�شحافيني الكويتية 

بالتعاون مع احلملة الوطنية التوعوية 

ملــر�ض ال�شرطــان )كـان( 

ندوة عن �سرطـان الثـدي 
اأ�شبابه وعالجه، وتعليم الفح�ض الذاتي للثدي

حتا�شــر فيهـا :

الدكتورة/ابت�سام الهويدي
وذلك يف ال�شاد�شة من م�شاء يوم الثالثاء املوافق 2011/6/7 

والدعـوة عامـــة

بلدية الكويت
اإدارة املناق�سـات والعقـــود - ق�سم املمــار�سات

اإعـالن رقم )2011/76(

مدير عام البلدية

اإعادة طرح املمار�سة رقم ب ك / اأ اأ/ 2010-9 /2011 

ا�ستكمال اإجناز العمال الكهربائية وال�سحية والأبواب املتبقية

من العقد رقم 25 - 2003 /2004 اخلا�ص باإن�ساء واجناز و�سيانة 

فرع بلدية الكويت مبحافظة العا�سمة
اإجناز االعمال  ا�ستكمال   - 2011/2010-9 اأ /  اأ   / املمار�سة رقم ب ك  الكويت عن  طرح  تعلن بلدية 

الكهربائية وال�سحية واالأبواب املتبقية من العقد رقم 25 - 2003 /2004 اخلا�ص باإن�ساء واجناز و�سيانة 

وثائق  يف  الواردة  واخلا�سة  العامة  واملوا�سفات  لل�سروط  طبقًا  العا�سمة  مبحافظة  الكويت  بلدية  فرع 

املمار�سة املذكورة اأعاله والتي ميكن احل�سول عليها من اإدارة املناق�سات والعقود )مراقبة امل�سرتيات( مبنى 

البلدية الرئي�سي )املبنى االأو�سط( - الدور الرابع وذلك مقابل طوابع مالية بقيمة 100 د.ك )مائة دينار 

فقط الغري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن هذه �ملمار�سة مق�سورة على مقا�يل �لباطن ��لو�ردة ��سما�ؤهم �أدناه:

1- �سركة النخيل العاملية لال�ستثمار الزراعي. 
2- �سركة علي الغامن واأوالده للم�ساريع الكهروميكانيكية.

3- �سركة املنيوم اخلالد.
4- �سركة ال جي ام املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت.    

5- �سركة اي تي ايه للهند�سة واملقاوالت.
6- �سركة حممد عبداملح�سن اخلرايف واأوالده للتجارة العامة.   

7- �سركة عادل الدعيج للتجارة العامة واملقاوالت.
8- �سركة ال�سوان.

وعلى جميع املقاولني امل�ساركني يف هذه املمار�سة ح�سور االجتماع التمهيدي الذي �سيعقد يف بلدية الكويت 

- مبنى اإدارة االن�ساءات - بجوار نادي راأ�ص االأر�ص - راأ�ص ال�ساملية وذلك يوم الثالثاء املوافق 2011/6/14 

يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحًا.

واأن اآخر موعد الإيداع العطاءات يف ال�سندوق املخ�س�ص باإدارة املناق�سات والعقود بالبلدية الرئي�سية - 

مبنى الوزير - الدور العا�سر هو يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم االثنني املوافق 2011/6/20 

لال�ستف�سار تليفون: 22401044 وت�سري العطاءات ملدة )90( ت�سعني يومًا من تاريخ ف�ص املظاريف اخلا�سة 

بها، وال تقل قيمة الكفالة االأولية عن 2% )اثنان باملائة( من قيمة العطاء يف �سورة �سيك م�سدق اأو كفالة 

م�سرفية ل�سالح بلدية الكويت �سارية طوال مدة �سريان العطاء.

خالل ورشة عمل »العنف النوعي« بالتعاون مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني

فريحة األحمد: سّن التشريعات الالزمة للوقاية من العنف ومخاطره
حتت رعاية رئيسة اجلمعية 
الكويتية لألسرة املثالية الشيخة 
فريح����ة األحم����د أق����ام مكتب 
العليا لألمم املتحدة  املفوضية 
لشؤون الالجئني ورشة عمل حتت 
عنوان »العنف النوعي« بحضور 
أعضاء الس����لك الديبلوماس����ي 
الداخلية وعدد  وقيادات وزارة 

من املسؤولني واملهتمني.
الش����يخة  البداية أكدت  في 
فريحة األحمد ان الورشة تهدف 
الى طرح قضايا العنف وأنواعه 
ض����د املرأة والطف����ل أو العنف 
اللفظي والفعلي، وحتديد املفاهيم 
األساسية واألساليب القانونية 
والدولية للحد من هذه الظاهرة 
وبيان سبل احلماية واملعاجلة، 
داعية إل����ى تضافر اجلهود من 
كل املؤسسات لتوضيح أسباب 
وعواقب العنف من خالل التوعية 
املس����تمرة من اجلهات املعنية 

باألمومة والطفولة واملجتمع.
وأضافت: يشارك في الورشة 
جهات من السعودية واإلمارات 
للخروج بتوصيات ونتائج مهمة 
الوزراء  إلى مجلس  يتم رفعها 
ومجل����س األمة ومؤسس����ات 
تربوية، لالستفادة منها في سن 
القوانني والتش����ريعات الالزمة 
للوقاية م����ن العنف ومخاطره 
للحفاظ على املنظومة األسرية، 
وقالت انه مما ال شك فيه ان مثل 
هذه الورش واللقاءات ترفع من 

بقضايا املجتمع.
وطالبت احلكومة واملجتمع 
املدني بأن يتعاونوا في وضع 
الالزم����ة، داعية  التش����ريعات 
ال����ى التعاضد، مؤكدة  اجلميع 
ان أس����باب العنف بأنواعه هي 
نتاج العوملة فهي ليست خاصة 
مبجتمع معني، مش����يرة الى ان 
املجتمع العربي عموما واإلسالمي 
خصوصا علي����ه مواكبة الغزو 
الثقافي من خالل نوعية املجتمع 
والدعوة الى التراحم والترابط 
واملعاملة احلس����نة التي حتث 

عليها تعاليم ديننا.
وعقدت ورشة عمل بعنوان 
دور وزارة الداخلي����ة ووزارات 
الدول����ة املعنية ف����ي التصدي 
لظاهرة العن����ف النوعي ألقاها 
الفريق املتقاعد مساعد الغوينم 
العنف وتعريفاته  وحتدث عن 
وفق مشواره العملي في الوزارة 
وانواع����ه وامناطه وعرض كل 
نوع على حدة، موضحا مناذج 
املمارس����ة ألنواع العنف، وقال 
ان امناط التربية غير الس����وية 
واملبني����ة والقائمة على التوتر 
واالنفعال الدائم واملتكرر تؤدي 
الى تكوي����ن امليل نحو العنف، 
مشيرا الى ان هناك عدة عوامل 
تس����اهم في زيادة العنف منها 
االجتماعي واألسري واالقتصادي 

والقانوني.
عادل الشنان   ٭

اللقاءات تشكل أرضية لنقاش 
بناء حول موضوع العنف النوعي 
ولتبادل اخلبرات على املستويني 
احملل����ي واإلقليمي، إذ يش����كل 
العنف النوعي ظاهرة متنامية 
في مجتمعاتنا ما يستوجب عمال 
مشتركا بني كل األطراف املعنية 
من أجل التصدي ومعاجلة هذه 

الظاهرة.
وقالت ان الدورة ستتطرق إلى 
الدور املهم الذي تلعبه وسائل 
اإلعالم في التوعية ولفت األنظار 
إلى العنف النوعي ومظاهره في 
مجتمعاتنا، باإلضافة إلى مجموعة 
من املواضيع املتعلقة باحلماية 
ومعاجلة أسباب العنف النوعي، 
وسيتم استعراض جتارب ناجحة 
في هذا املجال في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة األردنية 

الهاشمية. 
وعلى هامش ورش����ة العمل 
قالت الشيخة عايدة سالم العلي 
»ندعو اهلل ان مين على والدنا 
الس����مو األمير  الغالي صاحب 
الش����يخ صباح األحمد بالشفاء 
العاجل ويعود الى ارض الوطن 
ساملا معافى«، وأضافت ان مثل 
هذه األنشطة التي تعنى بشؤون 
املجتمع والقضاي����ا املجتمعية 
تعتبر عماد تقدم املجتمع، النه من 
املهم مناقشة القضايا املجتمعية 
التي هي أساس استقرار املجتمع، 
مشيرة إلى اهتمام الشيخة فريحة 

قدرات املجتمع واألفراد على ترك 
العنف.

من جهتها ألقت مديرة مكتب 
العليا لألمم املتحدة  املفوضية 
لشؤون الالجئني د.حنان حمدان 
كلم����ة أعربت ف����ي بدايتها عن 
متنياتها بالشفاء لصاحب السمو 
األمير وعودته ساملا إلى ربوع 
الوطن، كما تقدمت بالشكر الى 
الشيخة فريحة لرعايتها الكرمية 
ودعمها لعم����ل املفوضية الذي 
يعب����ر أيضا عن اهتمام القيادة 
الكويتية بالقضايا اإلنس����انية 
وحقوق اإلنسان، وقالت ان هذه 
الدورة تشكل ثاني دورة تشارك 
بها املفوضية حول قضية العنف 
النوعي، حيث كانت البداية مع 
أقامتها املفوضية  دورة مماثلة 
بالتعاون مع وزارة الداخلية حتت 
رعاية كرمي����ة لوزير الداخلية 
آنذاك في يناير 2011، وشارك فيها 
مجموعة من اخلبراء إضافة إلى 
ممثلني رسميني من دول إقليمية، 
وأضافت ان مشاركة املفوضية 
الدورة تأتي استمرارا  في هذه 
الهتمام املنظمة بهذا املوضوع 
احليوي وامله����م، حيث قطعت 
املفوضية على نفسها مجموعة 
من االلتزامات الهادفة إلى حماية 
املرأة الالجئة من إمكانية التعرض 
للعنف وتس����عى لتطبيق هذه 
االلتزامات بالتعاون مع اجلهات 
املختصة، وأك����دت ان مثل هذه 

)كرم ذياب( الشيخة فريحة األحمد والشيخة عايدة سالم العلي تتوسطان الشيخة شيخة العبداهلل وسفيري اميركا وفرنسا ود.سهام الفريح وجنالء النقي وعدد من احلضور  

عايدة السالم: على 
احلكومة واملجتمع 

املدني التعاون 
لوضع تشريعات 
للحّد من العنف

حمدان: العنف 
ظاهرة متنامية في 

مجتمعاتنا تستوجب 
عماًل مشتركًا للحّد 

من آثارها

النومس تفّقد قطاع املساجد واطلع على استعداده لشهر رمضان
أشاد وزير األوقاف والشؤون 
اإلس����المية محمد النومس مبا 
يحققه قطاع املساجد من قفزات 
نوعية هائلة، وخطوات واسعة 
في مسيرته نحو حتقيق الريادة 
ف����ي تهيئة املس����اجد للعبادة، 
مؤك����دا ان ال����دور املتميز الذي 
يقوم به قطاع املس����اجد يدعو 
للفخر واالعتزاز كونه أحد أهم 
قطاعات وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، كما انه يؤكد حرص 
القطاع وسعيه الدؤوب لالرتقاء 
والتمي����ز والتطوي����ر والعطاء 
الالمحدود في ظل الرعاية الفائقة 
التي توليها الكويت للمس����اجد 
وعمارتها حت����ى أصبحت أحد 
أهم الش����واهد املميزة لها على 
املستويني اإلقليمي والدولي، وهذا 
ما يزيد من حجم املسؤولية املناط 
بها قطاع املساجد وجتعله دائما 
يبحث عن اإلبداع فيما يقوم به من 
أعمال تتكامل فيما بينها فتحقق 

الرس����الة املجتمعية الس����امية 
للمساجد. وكان النومس قد قام 
بزيارة لقطاع املساجد اطلع فيها 
على سير العمل واالستعدادات 
املبارك والتي  لش����هر رمضان 
جت����ري على قدم وس����اق وقد 
قاربت على االنتهاء س����واء من 
البرامج واألنشطة  اعداد  حيث 
الثقافية او املشاريع التي يقوم 
القطاع بتنظيمها وتنفيذها خالل 
او من حيث  الفضيل،  الش����هر 
جتهيز املساجد وصيانتها لتكون 
مهيأة الستقبال األعداد احلاشدة 
طوال شهر رمضان املبارك. وأثناء 
الزيارة تفقد الوزير قاعات تدريب 
األئمة واملؤذنني ومكتب الشؤون 
الفنية ومش����روع رعاية القرآن 
الكرمي وعلومه، ثم شاهد عرضا 
الجنازات قطاع املساجد خالل 
العام 2011/2010 بعنوان »اجنازات 

وابداعات« .
أسامة أبو السعود  ٭

محمد النومس ووليد الشعيب خالل الزيارة

القراوي: التنوع الثقافي والديني 
قيمة تنعم بها اإلنسانية

قال الوكيل املساعد للتنسيق الفني والعالقات 
اخلارجية واحلج في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية د.مطلق القراوي ان التنوع الثقافي 
والديني يعتبر القيمة األساسية التي تنعم بها 

اإلنسانية طوال مراحل تاريخها.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر من وزارة األوقاف 

مبناسبة مشاركتها بوفد يرأسه د.القراوي في 
مؤمتر حوار األديان )اإلسالم ـ املسيحية ـ اليهودية( 

حتت شعار »قوة اوروبا« واملقام حاليا في املجر 
وتنظمه وزارة العدل والشؤون االدارية في املجر.
ونقل البيان عن القراوي قوله ان التنوع الثقافي 

والديني تأكد في العقود االخيرة وساعد على ذلك 
التطور السريع والكبير في قنوات وأدوات االتصال 

التقني بني املكونات الثقافية اإلنسانية املختلفة، 
مشيرا الى ان تلك األدوات جعلت من املسافات شيئا 

معدوما على املستوى االتصالي وساهمت وبشكل 
مفاجئ في تشكيل بؤر صدام ثقافي حضاري.
وأضاف ان احلوار بني األديان والثقافات شأن 

قدمي وتاريخي حتقق في مراحل تاريخية عدة من 
حياة اإلنسانية سواء بظروف كونية وأقدار إلهية 

او بتخطيط من اإلنسان نفسه، موضحا انه في 
كثير من األحيان كان االلتقاء والتقارب والتوافق 

هي السمات السائدة والضمان اآلمن لتلك األديان 
والثقافات.

وذكر ان تلك اللحظات التاريخية محدودة وقليلة 
من الصراع والصدام ولطبيعة التكوين البشري فإن 
أجواء الصراع والصدام تستذكرها النفوس البشرية 

بني احلني واآلخر على الرغم من كونها حلظات 
قصيرة مؤملة في التاريخ اإلنساني.


