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تكليف »الصناعة« 
باستكمال أعمال 
الربط اإللكتروني 

الالزمة لتفعيل 
خدمات الشباك 

الواحد

تكليف القوى 
العاملة بإعداد 
مشروع قانون 
لدعم العمالة 

الوطنية وتشجيعها 
للعمل في 
»اخلاص«

سموه استقبل رئيس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع ووزير التجارة

صاحب السمو يهنئ املطيري واخلالدي وكرم
لفوزهم في البطوالت الرياضية ورفعهم راية الوطن

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، بقصر 
بيان صبــاح امس رئيس 
مجلــس الــوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشيخ محمد 

اخلالد.
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظــه اهلل ورعاه، وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون الشــباب 
بالوكالــة خالــد ناصــر 
الروضــان، حيــث قــدم 
لســموه رعاه اهلل الوكيل 
املساعد لشؤون الشركات 
التجاريــة  والتراخيــص 
الفــارس  أحمــد مشــاري 
والوكيل املساعد للشؤون 
الفنيــة وتنميــة التجارة 
العنــزي  محمــد مخلــف 
وذلك مبناســبة تعيينهما 
مبنصبيهمــا اجلديديــن، 
املقابلة املستشار  وحضر 
بالديوان األميــري محمد 

ضيف اهلل شرار.
كما بعث صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، ببرقيات 
تهان إلى الالعب أحمد نقا 
املطيري مبناسبة حصوله 
على امليدالية الذهبية في 
سباق ١٠٠ متر على الكراسي 
املتحركة ضمن منافسات 
بطولة كأس العالم أللعاب 
القوى للمعاقني املقامة في 
العاصمة البريطانية لندن، 
وإلى الالعب عبداهلل أحمد 

اخلالدي مبناسبة حصوله 
على امليدالية البرونزية في 
البطولة الدولية للمبارزة 
لرياضــة ذوي اإلعاقة في 
پولندا، وإلى الالعب يوسف 
محمد كرم مبناسبة حصوله 
على امليدالية الذهبية في 
البطولــة العربية أللعاب 
القوى املقامة في اجلمهورية 
التونسية أعرب فيها سموه 
حفظــه اهلل ورعــاه عــن 

خالص تهانيه بفوزهم بهذه 
امليداليــات فــي البطوالت 
الرياضية التي شاركوا فيها 
ومتمنيــا لهم كل التوفيق 
والنجاح ملواصلة عطائهم 
الرياضي وحتقيق املزيد من 
االجنازات الرياضية لرفع 
رايــة الوطــن العزيز في 
مختلف احملافل الرياضية 

اإلقليمية والدولية.
وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهلل، ببرقيــات تهــان إلى 
الالعب أحمد نقا املطيري 
مبناســبة حصولــه على 
امليدالية الذهبية في سباق 
١٠٠ متــر علــى الكراســي 
املتحركة ضمن منافسات 
بطولة كأس العالم أللعاب 
القوى للمعاقني واملقامة في 
العاصمة البريطانية لندن، 
وإلى الالعب عبداهلل أحمد 
اخلالدي مبناسبة حصوله 
على امليدالية البرونزية في 
البطولة الدولية للمبارزة 
لرياضــة ذوي اإلعاقة في 
پولندا، وإلى الالعب يوسف 
محمد كرم مبناسبة حصوله 
على امليدالية الذهبية في 
البطولــة العربية أللعاب 
القوى املقامة في اجلمهورية 
التونسية، متمنيا سموه 
لهم كل التوفيق والنجاح 
مــن  املزيــد  لتحقيــق 
االجنازات الرياضية لرفع 
رايــة الوطــن العزيز في 
مختلف احملافل الرياضية 

اإلقليمية والدولية.
كما بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك حفظه اهلل بيرقيات 

تهان مماثلة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد

جانب من استقبال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لوزير التجارة خالد الروضان وأحمد الفارس ومحمد العنزي بحضور محمد شرار

ولي العهد وصل إلى الواليات املتحدة األميركية

بحفــظ اهلل ورعايته وصل ســمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، حفظه اهلل، مساء 
أمــس األول إلى الواليات املتحدة األميركية 

في زيارة خاصة.
 رافقــت ســموه الســالمة فــي احلــل 

والترحال.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى وصوله إلى الواليات املتحدة

الروضان: نثمن جهود حكيمنا صاحب السمو
في سعيه حلل األزمة القطرية وتهدئة االجواء

صرح عميد عائلة الروضان 
روضان مشاري الروضان بأن 
األزمة احلالية بني بعض دول 
اخلليج )السعودية واإلمارات 
والبحرين( ومعها دولة مصر 
مبقاطعة دولة قطر كمحاولة 
إلثنائها عن سياساتها جتاه 
رعايتها للمتشــددين دينيا، 
بحســب ما صرح بــه وزراء 
خارجية الدول األربع املقاطعة، 
حلها في يد حكيمنا صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي لم جتد أيا من دول 
األزمة سوى سموه كوساطة 
لرأب الصدع اخلليجي، ملا هو 
معروف عن سموه من حكمة 
وسياســة معتدلــة تنتهجها 
الكويــت منــذ تقليــده إدارة 
شــؤون البالد، وما لســموه 
مــن جهــود حثيثة قــام بها 

سموه في رحالت مكوكية بني 
الرياض وغيرها من عواصم 
الدول املقاطعة واتصاالت قام 
بها ســموه وكذا قياداته بناء 
على توجيهات سموه، أسفرت 
في النهاية عن تهدئة االجواء 
امللبدة حلــني تصفية األمور 
الشــائكة بني الدول املقاطعة 
والوصــول حللــول ترضــي 

جميع االطراف.
ونحن نثمن تلك اجلهود 
من صاحب السمو االمير جتاه 
تلك األزمة التي كادت تعصف 
مبنطقتنــا وتدخلهــا نفــق 
اخلالفات املظلم، لكن بحكمة 
أميرنا وسياســته الوسطية 
جنح في تهدئــة األزمة، لكي 
يســتطيع اســتكمال مسيرة 
جهوده بهدوء في حلها بشكل 
نهائي حتى يعم الســالم بني 

دولنا العربية حتت راية قائدنا 
أمير السالم واإلنسانية، أدامه 

اهلل علينا نعمة وذخرا.

روضان الروضان

أنشطة »البروتيجيز« تعزز مهارات اإلبداع 
واالبتكار لدى املشاركني

اختتام األسبوع األول من اجليل السابع

تدشني املوقع اإللكتروني 
لوحدة قطاع األبحاث بكلية العلوم

انطلقت فعاليات اجليل السابع من برنامج 
البروتيجيز يوم األحد املاضي بعد انتظار 
طويل، حيث اجتمع فيه الطلبة ألول مرة مع 
املرشدين وخريجي البروتيجيز من األجيال 
الســابقة. احتوى اليــوم األول على العديد 
من الفعاليات التي ركزت على التفاعل بني 
الطلبة لكسر احلاجز بينهم والتحدث معهم 
عن طبيعة البرنامج في الشيرمنز كلوب في 
برج كيبكو، وفي نهاية اليوم مت أخذ الصورة 
اجلماعية للجيل السابع مع املصور العاملي 

فيصل البشر.
وكان اليــوم الثاني باســتضافة شــركة 
أوريدو لالتصاالت حيث قام املرشد مشاري 
الفرح بإعطاء ورشة عمل حتت عنوان التعرف 

على النفس ووضع األهداف.
وامتأل اليوم الثالث بفعاليات وأنشــطة 
مختلفة تفتح آفاق التفكر والتخيل للطلبة 
حيث كانت محاضــرة االبتكار التي أقيمت 
في مول البروميناد والذي قام بها املرشــد 
شمالن البحر وتاله املرشد يعرب بورحمة 
بإعطاء محاضرة عن اإلبداع واالبتكار وقام 

مبشاركته بها املستشارون.
وأتى اليــوم الرابع ليأخذ حيزا كبيرا جدا 
من األســبوع باألمسية الســنوية املوسيقية 
في مسرح عبداحلســني عبدالرضا بالتعاون 
مع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بحضــور منــاذج عمالقة من أهل املوســيقى 
بالوطن العربي: العمالق سليمان املال، د.فتحي 
اخلميسي من جمهورية مصر العربية والسيد 
مشعل حسني، حيث شرح اخلميسي أن املسرح 
والسينما كانا اإلطارين اللذين جمعا الفنون 
األخــرى، ومن جهتــه أوضح مشــعل كيفية 
الوصــول للعاملية بتطوير األحلــان التراثية 
الكويتية وقام العمالق املال بغناء خمس أغنيات 

مع الطلبة أعادتهم للماضي اجلميل.
واختتم األسبوع األول باليوم اخلامس 

مبحاضرة التسويق املعاصر التي قدمها كل 
من املرشد شــمالن البحر ومتحدثة اجليل 
السابع الدكتورة سمر باقر والتي أقيمت في 

موقع منظمة البروتيجيز الرئيسي. 
وتقدم برنامج البروتيجيز ببالغ الشكر 
والعرفان لكل من: »شركة مشاريع الكويت 
القابضة ـ كيبكو ـ وشــركاتها التابعة: بنك 
برقــان، مجموعــة اخلليج للتأمني، شــركة 
القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو، 
شركة العقارات املتحدة، يونايتد نتووركس، 
اجلامعة األميركية، شركة الفنادق الكويتية، 
 ،OSN واملساهم اإلعالمي لبرنامج البروتيجيز
ومجموعة الرعايــة البالتينية املتمثلة في 
مجموعة التمدين، شركة أوريدو لالتصاالت، 
وزارة الشباب، ومؤسســة الكويت للتقدم 
العلمي، ومجموعة الرعاية الذهبية املتمثلة 
في عيسى حســني اليوسفي وأوالده، تاب، 
شركة تابكو العاملية للتجهيزات الغذائية، 
ومؤسســة البترول الكويتية وشــركاتها، 
والرعاة املســاهمني مثل ألفا، سينســكيب، 
شركة التسهيالت التجارية، وشركة كويت 
لندن وشركاتها التابعة، ومجموعة الرعاية 
اإلعالمية املتمثلة في جريدة االنباء، القبس، 
اجلريدة،، مينز باشــن وأهال، بالتعاون مع 
الصندوق الكويتي للتنمية، املجلس الوطني 
للثقافــة والفنون واألدب، بيك يو، كاريبو، 
اليت بق، اليفيشــن برجر، سند، غنوه، أد 
أفكت، MyU، مركز الفنون، سلســلة مطاعم 
ماكدونالدز، االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع بريطانيا واستراليا، النصر الرياضي 
والشركة الالسلكية للبيانات املتنقلة لدعمهم 
املســتمر للبرنامج الذي يستهدف األجيال 

املستقبلية«. 
ملعرفة املزيد عن البرنامج والتســجيل 
لاللتحاق باجليل الثامن في أقرب وقت ممكن 
.www.theproteges.org عبر املوقع اإللكتروني

قام مدير وحدة قطاع مشاريع األبحاث بكلية 
العلوم د.سعد مخصيد مؤخرا بتدشني موقع 
الوحدة اإللكتروني اجلديد على االنترنت والذي 
مت تصميمه وتطويره وفــق أحدث التقنيات 
العلمية العاملية، حيث متت إعادة هيكلة جميع 
األقسام في الوحدة وتصنيفها وتبويبها على 
املوقع للتســهيل على املســتخدم في تصفح 
املوقع، كما متت إضافــة العديد من اخلدمات 
للمستخدمني مثل خدمة احلصول على النموذج 
اخلاص باجلهاز بســرعة وســهولة، وخدمة 
الوصول إلى موقع املختبر والشخص املختص 
بسهولة، وكذلك موقع الوحدة بواسطة خدمة 
خرائط غوغل، فضال عن سهولة حتميل جميع 

النماذج اخلاصة باملختبرات، وكذلك الكتيب 
اخلاص بالوحدة بصيغة بي دي اف، وخدمة 
االتصال والتواصل مع جميع اإلداريني والفنيني 
بالوحدة من خالل البريد اإللكتروني أو رسالة 

نصية.
باإلضافة إلى احتواء املوقع على العديد 
من اخلدمات مثل فحص املواد واالستشارات 
العلميــة واملعملية والدعم املعلمي، وكذلك 
توجــد قائمــة باألســعار للمســتخدمني 
مــن خــارج جامعــة الكويــت، وغيرها من 
اخلدمات التي ســتجعل املوقع أكثر تفاعال 
 مع املستخدمني والباحثني وأكثر خدمة لهم 

.www.rspu.ku.edu.kw

مجلس الوزراء تابع آخر التطورات للمساعي الكويتية المبذولة الحتواء األزمة الخليجية

تكليف »السكنية« بالتنسيق مع وزارة الدفاع
لتأمني موقع جنوب مدينة املطالع

الــوزراء  عقــد مجلس 
اجتماعه األســبوعي بعد 
ظهر امس في قاعة مجلس 
الوزراء بقصر بيان برئاسة 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
باإلنابــة ووزيــر الدفــاع 

الشيخ محمد اخلالد.
وبعــد االجتماع صرح 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء ووزيــر اإلعــالم 
بالوكالة الشيخ محمد العبد 
اهلل مبا يلي: تابع مجلس 
الوزراء في مستهل أعماله 
آخر التطورات واملستجدات 
للمساعي الكويتية املبذولة 
الحتواء األزمة اخلليجية 
ورأب صدع البيت اخلليجي 
في ســبيل احلفــاظ على 
وحدة دول مجلس التعاون 
اخلليجي وحلمة شعوبها.

حيث أحاط الشيخ محمد 
العبــداهلل املجلــس علما 
بنتائج الزيارات التي قام بها 
للبالد مؤخرا كل من وزير 
اخلارجية األميركي ريكس 
تيلرسون ومستشار األمن 
القومــي البريطاني مارك 
ســادويل ووزير خارجية 
جمهورية فرنسا الصديقة 
جان إيف لودريان، والتي 
مت خاللهــا بحث العالقات 
وآخــر التطورات املتعلقة 
باخلالف اخلليجي وسبل 

احتوائه.
هذا وقــد عبرت جميع 
األطــراف عــن تقديرهــا 
ملســاعي الكويــت اجلادة 
التي يقودها صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
ودعمهــا لهــذه اجلهــود 
اإليجابية من أجل التوصل 
إلى حل عملي لهذه األزمة.
الوزراء  واطلع مجلس 
جلنــة  توصيــة  علــى 
اخلدمــات العامــة بشــأن 
التقرير الدوري للمؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية 
حول ســير عمــل اخلطة 
التنفيذية واجلدول الزمني 
ملشــروع جنــوب املطالع 
اإلســكاني، وقرر مجلس 
الوزراء تكليف املؤسســة 
العامة للرعاية الســكنية 
وزارة  مــع  بالتنســيق 
الدفاع التخــاذ اإلجراءات 
الالزمة لالستعانة بشركة 
متخصصــة بهــدف تأمني 
موقع جنوب مدينة املطالع 
اإلسكاني والتأكد من خلو 
التــي حتددهــا  األعمــاق 
الذخائــر  املؤسســة مــن 
واألجســام الغريبــة غير 
املكتشــفة مبا يضمن عدم 

التنفيذية  عرقلة اخلطــة 
إلجناز مشروع بناء املدينة 
وموافاة مجلس الوزراء مبا 
ينتهي إليه األمر خالل شهر 

من تاريخه.
كمــا أحيــط مجلــس 
الــوزراء علمــا بتوصيــة 
جلنــة اخلدمــات العامــة 
بشأن تقرير الهيئة العامة 
للصناعة اخلاص بتفعيل 
خدمات الشباك الواحد في 
مركز اخلدمــات املتكاملة، 
وقرر املجلس تكليف الهيئة 
العامة للصناعة باستكمال 
أعمال الربــط االلكتروني 
الالزمــة للتفعيــل وذلــك 
مع كافة اجلهــات التي مت 
إجناز الربط معها بشــكل 
كامــل )وزارة الداخلية - 
وزارة التجارة والصناعة( 
الوزراء  وموافاة مجلــس 
بتقرير شهري حول تطور 
العمــل مدعمــا بالبيانات 
التوضيحية  والكشوفات 
وعــدد املعامــالت التي مت 
إجنازها مــن خالل الربط 
االلكتروني مع كافة اجلهات 

ذات الصلة بعمل الهيئة.
ثم اطلع مجلس الوزراء 
على توصية جلنة الشؤون 

والثقافيــة  التعليميــة 
واالجتماعيــة والصحيــة 
والشــباب بشــأن تقريــر 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
بشأن التعديالت التشريعية 
املقترحة للحد من ظاهرة 
الوهمي وقرر  التوظيــف 
املجلــس تكليــف الهيئــة 
بالتنسيق مع إدارة الفتوى 
والتشريع إلعداد مشروع 
قانون بتعديل نص املادة 
)١4( مــن القانون رقم )١9 
لسنة ٢٠٠٠( في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمــل في اجلهــات غير 
احلكومية مبا يخدم الهدف 

املنشود.
كما استعرض مجلس 
الــوزراء توصيــة اللجنة 
بشأن تقريري األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنميــة عــن متابعــة 
البرنامج اإلنشائي وسير 
العمل في مشــروع مدينة 
الســالم اجلامعية  صباح 
في الشــدادية عن األشهر 

)يناير - مارس ٢٠١٧(.
ثم بحث مجلس الوزراء 
السياســية في  الشــؤون 
ضــوء التقاريــر املتعلقة 

مبجمل التطورات الراهنة 
في الساحة السياسية على 
الصعيدين العربي والدولي، 
وبهذا الصدد أدان مجلس 
الــوزراء احلادث اإلرهابي 
الذي تعرضــت لها إحدى 
دوريات حرس احلدود في 
العربية  القطيف باململكة 
الســعودية مؤخرا والذي 
أســفر عن وفاة رجل أمن 
وإصابــة آخــر، كمــا أدان 
مجلس الوزراء الهجومني 
اإلرهابيني اللذين وقعا في 
العربية  جمهورية مصــر 
مؤخرا واللذين أسفرا عن 
مقتل سائحتني في الغردقة 
وبعــض رجــال األمن في 

محافظة اجليزة.
وجــدد املجلس موقف 
الرافــض ملثــل  الكويــت 
هــذه األعمــال اإلجراميــة 
والتــي تتنافــى مــع كافة 
األديــان والقيم واألعراف 
اإلنســانية وتأييــده لكل 
اإلجــراءات التــي تتخذها 
كل مــن اململكــة العربيــة 
السعودية وجمهورية مصر 
 العربية الشقيقتني ملواجهة
هــذه األعمــال اإلرهابيــة 

املشينة.
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