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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد اخلالد والشيخ صباح اخلالد والشيخ محمد العبداهلل

السفير الشيخ سالم املعشني متوسطا السفراء واحلضور في املأدبة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر 

السيف أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك. كما استقبل سموه 

بقصر السيف صباح امس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ أحمد اخلالد. 
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح أمس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد. كما 

استقبل سمو ولي العهد بقصر 
السيف صباح امس وزير 

اإلعالم الشيخ محمد العبداهلل.

ولي العهد استقبل 
املبارك و3 وزراء

السفير العُماني احتفل بالسفراء اجلدد واملغادرين
أقام سفير س����لطنة عمان 
الش������يخ سالم  الكويت  لدى 
المعشني بمنزله مأدبة عشاء 
على شرف السفراء الجدد لدى 
المغادرين  الكويت والسفراء 
بمناس����بة انتهاء مهام عملهم 

بالكويت.
وخالل كلمات متبادلة، رحب 
الشيخ سالم المعشني بالسفراء 
الجدد وتمنى لهم النجاح في 
عملهم، وتمنى التوفيق للسفراء 
المغادرين، وأثنى على جهودهم 

خالل فترة عملهم بالكويت.
اليمني  الس����فيران  وألقى 
والس����وداني كلمة عبرا فيها 
ع����ن ش����كرهما وتقديرهم����ا 
العماني على دعوته  للسفير 

الكري�مة.
الش����يخ فيصل  وأع����رب 
الحمود في كلمة ألقاها نيابة 
عن المدعوين عن شكره للسفير 
العماني لدعوته الكريمة وتمنى 

التوفيق  المغادرين  للسفراء 
والنجاح في حياتهم، ورحب 
بالسفراء الجدد وتمنى لهم طيب 

االقامة بي����ن أهلهم في بلدهم 
الثاني الكويت.

حضر المأدبة الشيخ فيصل 

المعتمدون  الحمود والسفراء 
الديبلوماسيين في  وعدد من 

أجواء ديبلوماسية حميمة.

األمير استقبل ولي العهد واملبارك

العمادي: »األوقاف« تواكب التطور 
التكنولوجي خلدمة اإلسالم واملسلمني

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.

كما استقبل س���موه بقصر السيف صباح 
أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.

قال الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية واملالية 
في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املهندس 
فريد أسد عمادي: إن الوزارة تسعى خلدمة األمة 
اإلسالمية من خالل توفير برنامج احملتوى اإلسالمي 
والذي يضع جميع املواد في أرشيف آلي بحيث 
تشمل هذه املواد املخطوطات ووقائع املؤمترات 
والندوات والدروس الدينية والتوعوية التي تقوم 
بها الوزارة يسهل على كل طالبيها من املسلمني أن 
يأخذوا هذا احملتوى األرشيفي السيما أن وزارة 
األوقاف متلك املوروث الكبير من خطب اجلمعة 
واحملاضرات والندوات وامللتقيات واملخطوطات 
الكثيرة باإلضافة إلى املوس����وعة الفقهية التي 
جمعت بأكملها على C.D وكتب التراث واملطبوعات 
املختلفة كسلسلة روافد وغيرها من اإلصدارات 
وأصبح لزاما علينا مواكبة التطور التكنولوجي 
وتسخيره خلدمة اإلسالم واملسلمني فعملنا بكل 
جهد للتنس����يق على تسيير توافرها ليس فقط 
على صعي����د املجتمع الكويتي ب����ل تعدى ذلك 
لشعوب العالم اإلسالمي من خالل بذل هذا التراث 
العظيم على موقع الوزارة )البوابة اإلسالمية( 
كم����ا يهدف هذا البرنامج )احملتوى اإلس����المي( 
إلى تيس����ير الوصول إلى احملاضرات الصوتية 
واملرئية والدروس التوعوية والتربوية املكتوبة 
وبثها على موقع الوزارة من أجل االستفادة من 

هذا امل����وروث الثمني الذي متلكه وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية.  جاء ذلك في كلمته التي ألقاها 
خالل حفل تكرمي موظفي قطاع الشؤون اإلدارية 
واملالية في مسجد الدولة الكبير بحضور مدراء 
ومراقبني ورؤساء أقسام وموظفي قطاع الشؤون 
اإلدارية واملالية. وتطرق العمادي في كلمته ألهم 
اجنازات إدارة الشؤون اإلدارية فقال: انه مت تطبيق 
كادر املعلمني اخلاص بأعضاء الهيئة التعليمية 
طبقا للقانون الصادر بشأن منح بدالت ومكافأة 
ألعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية ووزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بجميع املستويات 
كما صوره القانون رقم 28 لسنة 2011، إضافة إلى 
االنتهاء من بصمة املعينني للوظائف التعليمية 
بالوزارة من اجلنس����ني )ذكور وإناث( والذي مت 
اعتماد جهاز البصمة مبراكز عملهم كذلك االنتهاء 
من بصمة كافة املكلفني في الفترتني الصباحية 
واملسائية عالوة على ما قامت به إدارة الشؤون 
اإلدارية من اجناز حيث مت اعتماد تفويض عشر 
إدارات خارجية بإصدار ش����هادة الراتب وغيرها 
من الشهادات انطالقا من حتقيق مبدأ الالمركزية 
وتسهيل اإلجراءات على موظفي الوزارة وتخفيفا 
عليهم من مش����قة الوصول إل����ى ديوان الوزارة 

والسيما في أجواء الصيف احلارة.
أسامة أبو السعود  ٭

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

اجلاراهلل يشارك في اجتماعات وزراء 
خارجية دول التعاون واالحتاد األوروبي

لن����دن � كونا: غادر وكي����ل وزارة اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل العاصمة البريطانية امس 
متوجها الى لوكس����مبورغ حلضور اجتماعات 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية واالحتاد االوروبي.
وكان اجلاراهلل ترأس وفد الكويت في االجتماع 
اخلليجي � البريطاني الذي اختتم أعماله اخلميس 
املاضي وشهد مشاركة وزراء خارجية دول مجلس 
التع����اون اخلليجي باالضافة ال����ى األمني العام 
للمجلس ووزير اخلارجية البريطاني وليام هيغ 

لبحث سبل توسيع التعاون بني اململكة املتحدة 
ومجلس التعاون اخلليجي في شتى املجاالت.

واتفق اجلانبان على ضرورة وضع خطة عمل 
مشتركة حول القضايا ذات االهتمام املشترك ومن 
بينها صون السلم واألمن في املنطقة واالزدهار 
االقتصادي وتعزيز التعاون في مجاالت التجارة 
واالستثمار واألنشطة القنصلية. يذكر انه كان 
في وداع اجلاراهلل عميد الس����لك الديبلوماسي 
س����فيرنا لدى اململكة املتحدة خالد الدويس����ان 

وأعضاء السفارة.

بعد اإلقبال الذي شهده البرنامج األول

العنزي: دورات مجانية جديدة للراغبني 
في بناء »بيت العمر« اليوم

واملواطنات، فقد ارتأت اللجنة 
البرنامج  تواصل تقدمي ه����ذا 
املواطنني  املساعد لكل شرائح 
الراغبني في تش����ييد منازلهم، 
وحت����ى الراغب����ني ف����ي أعمال 
الصيانة ميكنهم االستفادة من 
هذه الدورة، مشيرا الى أن أكثر 
من 60 مواطنا ومواطنة استفادوا 

من البرنامج السابق.
وأضاف م.العنزي إن خدمة 
تقدمي االستش����ارات املجانية 
اقباال  عب����ر االنترنت لقي����ت 
من املواطنني وهي مس����تمرة، 
مشيرا الى أن اخلدمة اجلديدة 
تقدم عبر املوق����ع اإللكتروني 
للجمعي����ة، وتتيح للمواطنني 
ارسال أسئلتهم املتعلقة بالبناء 
والتشييد، كما تقدم عبر االمييل 
@Benaa70 الى اجلمعية، وهو
hotmail.com باإلضاف����ة ال����ى 
اخلدمة الهاتفية املجانية أيضا 
خالل الفترة املسائية من 6 الى 
8 مس����اء، حيث تتلقى اللجنة 
األسئلة والشكاوى واملقترحات 
الهاتف: 22445588  أرقام  على 
 �  22420482  �  22445975  �
22449072، داخلي 444، وسيقوم 
مهندسون متخصصون باإلجابة 
على أسئلة املواطنني وارشادهم 
مجانا في كل ما يتعلق مبراحل 
الطرق لصيانة  البناء وأفضل 
املنازل واملباني اخلاصة بشكل 

عام.
 وأوضح العنزي: أن البرنامج 
التدريب����ي اجلديد سيس����تمر 
أي����ام وملدة س����اعتني  ألربعة 

يوميا ويشمل أعمال التكييف 
والكهرباء، ، هيكل أسود، اكساء، 
تأثيث، إنارة وغيرها من األعمال، 
مضيفا أن هدف اللجنة تقدمي 
استشارات مجانية للمواطنني، 
وجتنبيهم مختلف املشاكل التي 
قد تواجههم، وتوفر عليهم املزيد 
من التكاليف واخلسائر املالية 
التي ميكن جتنبها، موضحا أن 
التكاليف اإلضافية تقع  أغلب 
على كاهل املواطنني جراء األوامر 
التغييرية التي يقومون بها لعدم 
حتديدهم مسبقا الحتياجاتهم 
ولع����دم اش����راكهم لكافة أفراد 
العائل����ة في تصمي����م البيت، 
باإلضافة الى مش����اكل تتعلق 
بعدم االختيار األفضل للمقاولني 
أو جل����ودة املواد املس����تخدمة 
في البناء ف����ي مختلف مراحل 

البناء.
ولف����ت العن����زي ال����ى أن 
املهندس����ني باجلمعية يقدمون 
هذه االستش����ارات دون القيام 
بزيارات موقعية، وعدم فحص 
املواقع بشكل ميداني، لذا فإن 
االستش����ارات املقدمة تطوعية 
وال تأخذ طابعا رسميا، حيث 
أنه ال ميك����ن قيامهم بالتوقيع 
على أي عقود أو تقارير يقومون 
بتقدميها للمواطنني، وال توقع 
عليهم أي مسؤولية، مؤكدا أن 
ما يقدمه أعضاء اللجنة عبارة 
عن استش����ارات هدفها حتذير 
الوقوع مبشاكل  املواطنني من 
قد تواجههم في حال عدم األخذ 

بها.

تتواصل البرامج التدريبية 
واخلدماتية مجانا في جمعية 
الكويتي����ة، حيث  املهندس����ني 
ستنطلق اليوم أنشطة البرنامج 
التدريب����ي الثاني املقدم مجانا 
للمواطنني بعن����وان »نصائح 
وارشادات في بناء بيت العمر«، 
ويحاضر فيه الى جانب رئيس 
خدمة املواطن وس����كرتير عام 
جمعية املهندس راشد العنزي 
مجموع����ة م����ن املهندس����ني 
املتخصصني وأصحاب اخلبرات 

امليدانية في هذا املجال.
وقال رئيس اللجنة م.راشد 
انه وبعد أن ش����هدت  العنزي 
التدريبي����ة املجانية  ال����دورة 
األولى اقباال من قبل املواطنني 

م. راشد العنزي


