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ولي العهد استقبل اخلالد

وزير الديوان بحث 
التعاون مع املنسق 

املقيم لألمم 
املتحدة بالكويت

اس���تقبل وزير ش���ؤون 
الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد املنسق املقيم 
الكويت  ف���ي  لألمم املتحدة 
مبش���ر رياض شيخ، حيث 
اللق���اء احلديث عن  تناول 
التعاون املش���ترك بني األمم 
املتحدة والكويت في شتى 

املجاالت.

اجلراح تسلم رسالة لألمير من رئيس سريالنكا

تبصيم االلتحاق بعائل من 3 إلى 8 مساء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد.

تسلم صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد رس���الة خطية من رئيس جمهورية 
سريالنكا الدميوقراطية االشتراكية الصديقة 
ماهندا راجباباكسا تتعلق بالعالقات الثنائية 
التي تربط بني البلدين والشعبني الصديقني 

وس���بل تعزيز العالقات في املجاالت كافة. 
وقد قام بتسليم الرسالة لنائب وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ علي اجلراح، وزير 
الشؤون احلضرية السريالنكي عبداحلميد 

فوزي.

أمير زكي

أصدر مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
باإلنابة العميد عدنان باقر قرارا جرى تعميمه 
يوم أمس على جميع إدارات حتقيق الشخصية 
في احملافظات الس���ت يقضي بتمديد تبصيم 
الوافدين والوافدات من حملة اإلقامة مادة 22 

التحاق بعائل في الفترة من الثالثة من بعد الظهر 
وحتى الثامنة مساء. وقال مصدر أمني إن هذا 
القرار جاء في أعقاب تزايد أعداد املراجعني من 
العاملني وحملة االلتحاق بعائل في التدافع على 
عمل البصمة وايضا لتخفيف األعباء املترتبة على 
الزوجات والقصر خالل قيامهم بعمل البصمة 

والتي تقدم مع طلب جتديد اإلقامة.

 سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 

عزام الصباح بحث العالقات الثنائية
مع وزيرة الثقافة البحرينية

املنامة � كونا: بحث عميد السلك الديبلوماسي 
س���فيرنا لدى مملكة البحرين الش���يخ عزام 
الصباح أمس مع وزي���رة الثقافة البحرينية 
الش���يخة مي بنت محمد آل خليفة العالقات 

الثنائية ومجاالت التعاون بني البلدين. 
وتطرق اللقاء إلى اختيار سفارتنا في املنامة 
قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاحت إلقامة حفلي 

العيد الوطني وعيد التحرير املقبلني. 
وأعربت الشيخة مي بنت محمد عن سرورها 
باختيار القلعة مبنطق���ة الرفاع مقرا إلقامة 
السفارة الكويتية احتفاالتها الوطنية ليجسد 
هذا االختيار التاريخ املش���ترك بني البلدين 

واملصير الواحد. وقال���ت إن اختيار الكويت 
للقلعة يعتبر دعما للقطاع التراثي والسياحي 
في البحرين كما يأت���ي بالتزامن مع اختيار 
البحرين عاصمة للسياحة العربية واآلسيوية. 
من جهته أكد الشيخ عزام الصباح أن اختيار 
السفارة الكويتية قلعة الشيخ سلمان يعكس 
الروابط التاريخية التي متيز البلدين وتعكس 
كذلك وحدة املصير والتاريخ املشترك ومتانة 
العالقات على املستويني الرسمي والشعبي، 
موجها الشكر لوزيرة الثقافة على إتاحة الفرصة 
من أجل إقامة حف���ل العيد الوطني في قلعة 

الشيخ سلمان الفاحت.

السفير الشيخ عزام الصباح مستقبال وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

وزير شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد واملنسق املقيم لألمم املتحدة في الكويت مبشر رياض شيخ

قلعة سلمان الفاحت تستضيف احتفاالت الكويت بالبحرين

تضم ألف وحدة سكنية ومركزاً طبياً ومسجداً ومدرستني

األمير يتبرع بـ 5 ماليني دوالر إلنشاء قرية لالجئني السوريني
هذه الكارثة التي تعد األسوأ 
واألعنف في التاريخ، مؤكدا 
أن سموه بهذا العطاء املتدفق 
هو زعيم اإلنس����انية بالفعل 
كما أطل����ق عليه األمني العام 

لألمم املتحدة. 
وأوضح أن القرية املزمع 
إنشاؤها ستضم 1000 وحدة 
سكنية، وتبلغ مساحة الوحدة 
الس����كنية الواح����دة 21 مترا 
مربعا، هذا باإلضافة الى مركز 
طبي تبلغ مساحته 310 أمتار 
مربعة ويضم عددا من غرف 
الفحص ومختبرا طبيا وعيادة 
للطوارئ، وغرفة لألش����عة، 
وأخ����رى لألس����نان وثالثة 
لالنتظ����ار، ونظ����ام وحدات 
التكيي����ف، وجهاز أس����نان 
وأجهزة حتلي����ل دم، وجهاز 
سونار، وجهاز تخطيط قلب، 
باإلضافة إل����ى توفير جميع 

األثاث واألسرة الطبية. 
ولف����ت املعت����وق الى ان 
القرية تضم ايضا مس����جدا 
على مساحة 620 مترا مربعا، 

ويشمل صحن املسجد وأماكن 
الوضوء ودورات املياه وغرفة 
لإلمام، مع فرش����ه بالسجاد 
النظ����ام الصوتي  وتوفي����ر 
ومكتب����ة ونظ����ام وح����دات 
التكييف، ومن مرافق القرية 
أيضا بناء مدرستني، واحدة 
للطلبة وأخ����رى للطالبات، 
وتبلغ مساحة املدرسة الواحدة 
1240 مترا مربعا، وتضم 10 
غرف دراسية ودورات مياه 
وصالة طعام وغرفة مدرسني 
ووحدة صحي����ة، فضال عن 
توفير طاوالت وكراس����ي ل� 
800 طالب واألثاث واأللواح 
الدراسية واألرضيات وفرش 
وجتهيز املدرستني بالكامل. 

وأش����ار د.املعت����وق إلى 
أن تاري����خ س����مو األمي����ر 
حافل باملبادرات واملشاريع 
اإلنس����انية. ورفع املعتوق 
أسمى آيات الشكر والتقدير إلى 
صاحب السمو األمير جلهود 
املقدرة والدؤوبة في  سموه 

إغاثة الالجئني السوريني.

اإلنسانية السخية الكرمية.
صاح����ب  ان  وأض����اف 
السمو األمير لم يكتف بتعهد 
الكويت ب� 500 مليون دوالر 
املانحني، وإمنا  خالل مؤمتر 
أراد س����موه أن يقدم تبرعا 
شخصيا لألشقاء في سورية، 
لإلسهام في تخفيف تداعيات 

الهيئ����ة  أعل����ن رئي����س 
اخليرية اإلس����المية العاملية 
واملستشار بالديوان األميري 
ومبع����وث األمني العام لألمم 
املتحدة للشؤون اإلنسانية 
د.عبداهلل املعتوق عن تسلم 
الهيئة شيكا من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقيمة 5 ماليني و67 ألف دوالر، 
بهدف إنش����اء وجتهيز قرية 
للنازحني السوريني في مخيم 
الزعتري باململكة األردنية. 

وقال املعتوق في تصريح: 
الس����خي من  التبرع  إن هذا 
صاحب الس����مو األمير يعبر 
عن إحساس عال من سموه 
مبعاناة الالجئني السوريني 
الذين يعيشون ظروفا بالغة 
القس����وة، عبر عنها سموه 
بجالء خالل كلمته في افتتاح 
املؤمتر الدولي الثاني للمانحني 
لدعم الوضع اإلنس����اني في 
س����ورية، معربا عن جزيل 
الش����كر والتقدي����ر لصاحب 
الس����مو األمير لهذه املبادرة 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

ملواصفات كل عمل من األعمال 
اإلنش����ائية على حدة وس����د 
الثغرات في هذه املواصفات 
في حال حدوثها، وسد الثغرات 

في كتابة املواصفات الفنية.
وأكدت أن مثل هذه البرامج 
ستزيد من قواعد املهندسني 
واملهندسات املؤهلني للعمل في 
القطاعني واخلاص،  مشاريع 

ومتطورة في إعداد املواصفات 
وكذلك بأنواع املناقصات.

وأوضحت أن التعرف على 
هذه األس����س احلديثة تطلب 
الكاملة من  الدراي����ة  حتقيق 
قبل املهندسني وتدريبهم على 
القياسية  معرفة املواصفات 
والفنية، وبعض كودات البناء 
والتش����ييد، ووضع تفاصيل 

واستغرق أسبوعا كامال.
وقالت املطيري في تصريح 
إن املتدرب����ني حقق����وا الهدف 
املرجو من البرنامج في التعرف 
على األس����اليب احلديثة في 
حساب الكميات لبنود األعمال 
املختلفة بجميع أنواع العقود 
الهندسية، مضيفة أنهم تعرفوا 
على طرق وأس����اليب حديثة 

مش����يرة الى أن هذا التأهيل 
سيحد من أية أوامر تغييرية 
توق����ع الكثير من اخلس����ائر 
على املش����اريع والناجتة عن 
عدم دراية من املالك أو نقص 
ف����ي وجود كوادر هندس����ية 
متخصصة قادرة على محاكاة 
املالك سواء كان جهة حكومية 

أو خاصة.

اختت���م مرك���ز التدريب 
الهندسي بجمعية املهندسني 
برنامجا تدريبيا عن »حصر 
األعمال وحس���اب الكميات« 
لعدد من املهندس���ني في كل 
من الهيئة العامة لش���ؤون 
الكهرب���اء  القص���ر ووزارة 
واملاء وحاضرت فيه املهندسة 
املتخصصة عائشة املطيري، 

في ختام برنامج حساب الكميات لوزارة الكهرباء وشؤون القصر بـ »املهندسني«

املطيري: وجود كوادر متخصصة يحد من األوامر التغييرية

ديوان اخلدمة يبحث عن مقر بعد تصدّع مبناه اجلديد
مريم بندق

بعد 5 سنوات من االنتقال 
للمبن����ى احلدي����ث، حدث����ت 
تصدع����ات في مبن����ى ديوان 
اخلدمة املدنية. وابلغت االدارة 
املختصة بالديوان املسؤولني 
بانه توجد تشققات وشروخ 
في اعمدة اخلرسانة في سرداب 
مواقف سيارات الديوان، مما 
يس����بب خطورة على مبنى 

الديوان واملوجودين فيه من 
موظفني ومراجعني، وقد اتخذت 
االدارة العلي����ا ف����ي الديوان 

االجراءات الالزمة كاآلتي:
أوال: فورا بدأ املسؤولون 
اتصاالتهم باجلهات املختصة، 
حيث مت استدعاء مختصني من 
وزارة االشغال لالطالع وحتديد 
ما ميكن عمله للحفاظ على 
ارواح املواطنني املوجودين 
في املبنى، واستدعت الوزارة 

الش����ركة التي قامت بانشاء 
املبن����ى من����ذ عدة س����نوات 
الرأي  وذلك للفحص وابداء 
فيما ميكن عمله، حيث قدمت 

تقريرا يوصي باآلتي:
1 � منع حركة السيارات باملرور 
أعلى اماكن الشروخ ملزيد من 

احليطة.
2 � وضع دعام����ات حديدية 
التي  حول منطق����ة االعمدة 

فيها التصدع.

3 � محاول����ة فح����ص حديد 
التسليح من حتت اخلرسانة 

في تلك املنطقة.
وق����د مت من����ع حرك����ة 
الس����يارات حسب التوصية 
وجار احضار دعامات حديد 
)اتش بيم( مبواصفات قوية 
وسميكة لدعم تلك االعمدة، 
بعدها ستدعى جهات الفحص 
املختصة الج����راء الفحوص 

الفنية الالزمة.

ثانيا: مت اجراء االتصاالت 
الالزمة مع اجلهات املختصة 
للنظر في مدى امكانية توفير 
مبنى بديل يتسع لكل موظفي 
الديوان حتسبا لالنتقال اليه 

اذا دعت احلاجة.
ثالثا: مت اصدار التعليمات 
الالزمة لتأمني سالمة قواعد 
البيانات الوظيفية اآللية لسجل 
العاملني املدنيني واحملفوظات 

حتسبا ألي ظرف.

تشارك بتطبيق لوزارة التجارة والصناعة

الكويت إلى املرحلة النهائية جلائزة
أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف احملمول

حضورا قويا ب� 42 مشاركة، 
تأهلت 3 منه����ا إلى املرحلة 
النهائية، فتأهلت إلى جانب 
التج����ارة والصناعة  وزارة 
بالكوي����ت، هيئ����ة تقني����ة 
املعلومات في سلطنة عمان. 
كما تأهل اجلي����ش اللبناني 
اللبنانية.  من اجلمهوري����ة 
وعل����ى املس����توى العامل����ي 
شارك 26 تطبيقا، تأهل منها 
3 تطبيقات للمرحلة النهائية 
السياحة في  وهي: مؤسسة 
سيئول )كوريا اجلنوبية(. 
وتأهلت هيئ����ة النقل البري 
)س����نغافورة(، كم����ا تأهلت 

جمعي����ة املناطق الدمناركية 
)الدمنارك(.

ع����دد  إجمال����ي  وبل����غ 
التي شاركت في  التطبيقات 
اجلائزة نحو 260 تطبيقا، ومت 
اختيار أكثر من 200 تطبيق 
التحكيم،  لتأهيلها ملرحل����ة 
التحكيم  فيما رشحت جلنة 
تطبيقات من كل فئة من فئات 
اجلائ����زة لتأهيلها خلوض 
النهائي����ة للفوز  املنافس����ة 
باجلائزة التي سيتم اإلعالن 
عن الفائزين بها في حفل خاص 
ضمن فعاليات الدورة الثانية 
للقمة احلكومية في اإلمارات. 
وس����جلت مجمل املشاركات 
العاملي����ة والعربية واحمللية 
حضورا كبيرا فاق التوقعات، 
حيث بلغت املشاركات الدولية 
26 تطبيقا، وتصدرت الواليات 
القائمة  املتحدة األميركي����ة 
ب� 5 تطبيق����ات تلتها كوريا 
اجلنوبية ب� 4 تطبيقات، فيما 
احتلت استراليا املرتبة الثالثة 
ب� 3 تطبيقات وبعدها أملانيا 
بتطبيقني، كما تلقت اجلائزة 
مشاركات أخرى من عدد من 

الدول حول العالم.

ش����ؤون مجلس الوزراء في 
اللجنة  اإلم����ارات ورئي����س 
املنظمة للقمة احلكومية محمد 
الكبير  القرقاوي بالتجاوب 
ال����ذي حظيت ب����ه اجلائزة 
والذي فاق التوقعات، ما يؤكد 
أهمية اجلائزة واألهداف التي 
أطلقت ألجلها واملتمثلة في 
تش����جيع اجلهات احلكومية 
عل����ى تق����دمي خدماتها وفق 
حلول إبداعية مبتكرة بوسائل 
ذكية قادرة عل����ى الوصول 
لكل ش����رائح املجتمع حيثما 
الس����اعة.   كانوا وعلى مدار 
العربية  وسجلت املشاركات 

الكويت للمراحل  تأهلت 
النهائية للمنافسة على الفوز 
بجائزة أفضل خدمة حكومية 
عبر الهاتف احملمول، وذلك من 
خالل تطبيق وزارة التجارة 
والصناعة )KW MOCI(، والذي 
يتنافس مع عدد من التطبيقات 
العربية األخرى املش����اركة 
والتي س����تعلن نتائجها في 
القم����ة احلكومية التي تعقد 
م����ن 10 - 12 فبراير اجلاري 

في اإلمارات.
ويهدف التطبيق إلى توفير 
ب����ني املواطنني  قناة اتصال 
والوزارة، كما ميكن التطبيق 
مستخدميه من تقدمي البالغات 
والشكاوى التجارية وميكنهم 
من تتبع حالة الشكوى املقدمة. 
القمة احلكومية  وقد أعلنت 
أن 31 تطبيق����ا رائ����دا تتأهل 
إلى املرحل����ة النهائية للفوز 
باجلائزة، مؤكدة أن اإلعالن 
عن أسماء الفائزين من الفئات 
املق����ررة للجائزة وتكرميهم 
سيتم في حفل خاص ضمن 
فعاليات الدورة الثانية للقمة 

احلكومية.
م����ن جانبه أش����اد وزير 

محمد القرقاوي 

التطبيق يهدف 
لتوفير قناة اتصال 

بني املواطنني 
ووزارة التجارة 

والصناعة

مشددين على ضرورة التفرقة 
ب���ني اإلداري���ني واملعلمني 
خالل مناق��شة بند التدوير 
الوظيف���ي واس���تراتيجية 
تطوي���ر اداء العامل���ني في 

»التربية«.
الى  انتق���ل املجلس  ثم 
الثاني من  البند  مناقش���ة 
محض���ر االجتم���اع، حيث 
قدم الوكيل املساعد للشؤون 
القانوني���ة د.ب���در بج���اد 
عرضا عن دعاوى املعلمني 
املتعاقدي���ن وكيفية تعامل 

الوزارة معها.
بعد ذلك ناقش املجلس 
الثالث اخلاص بدعم  البند 
املش���اريع التعليمية لذوي 
االحتياجات اخلاصة »وقف 
سنابل«، حيث مت االتفاق على 
العامة  مخاط���بة األمان���ة 
للوقف لتش���كيل جلنة مع 
»التربية اخلاصة« للوصول 
التي من  التص����ورات  الى 

االستئناس برأي »املعلمني« في التدوير الوظيفي للمدرسني

املليفي: لم نوقف اإلجراءات اإلدارية لتقاعد العاملني 
في »اإلشرافية« نهائياً.. والتعامل بشكل منفرد

شأنها الى إيج���اد احلل���ول 
املناسبة للوصول للخطط 
املناس���بة لالس���تفادة من 
خبرات االخ���وة في األمانة 

العامة للوقف.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

أكد وزير التربية ووزير 
العال���ي احم���د  التعلي���م 
املليفي أن الوزارة لم توقف 
اإلجراءات اإلدارية بالنسبة 
لتقاعد العاملني في الوظائف 
اإلشرافية نهائيا، مبينا انه 
في حالة م���ا ارتأينا حاجة 
العمل لهذا اإلجراء فسيجري 
التعامل م���ع كل حالة على 

حدة.
جاء ذل���ك خالل اجتماع 
مجلس الوكالء مساء امس 
برئاسة املليفي وحضور وكيل 
الوزارة مرمي الوتيد ورئيس 
الوطن���ي لتطوير  املرك���ز 
التعلي���م د.رض���ا اخلياط 

والوكالء املساعدين.
كما اتف���ق املجلس على 
االس���تئناس برأي جمعية 
املعلمني فيما يتعلق بالتدوير 
أحمد املليفيالوظيفي اخلاص باملعلمني، 


