
محليات
اجلمعة 15 مايو 2015

04
األمير  هنأ رئيس الباراغواي بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس هوارسيو 
كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا ل����ه موفور الصحة 
والعافي����ة وللبل����د الصدي����ق دوام التقدم 
واالزدهار. كما بعث سمو نائب األمير وولي 

العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس هوارسيو كارتيس رئيس جمهورية 
الباراغواي ضمنها س����موه خالص تهانيه 
مبناس����بة العيد الوطني لبالده متمنيا له 
موفور الصحة والعافية. كما بعث س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

رئيس وزراء البحرين صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة والسفير الشيخ عزام الصباح في جناح 
الكويت مبعرض اخلليج الدولي للعقار

عزام الصباح: القطاع اخلاص حريص على املشاركة باملعارض الدولية
املنامة � كونا: قال عميد 
السلك الديبلوماسي سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ 
القطاع  عزام الصب����اح إن 
اخل����اص الكويتي حريص 
على املش����اركة في جميع 
الدولي����ة وفي  املع����ارض 
مختلف املجاالت االستثمارية 

واالقتصادي�ة. 
وأض����اف ف����ي تصريح 
صحاف����ي خ����الل حضوره 
اجلناح الكويتي في معرض 
)اخلليج الدولي للعقار( الذي 
افتتح أخيرا أن مش����اركة 
القطاع اخلاص في املعارض 
اإلقليمية والدولية تعكس 
حرص القيادة السياسية في 

الكويت على دعم وتشجيع 
القطاع اخلاص جلعله شريكا 
أساسيا في التنمية داخليا 

وخارجيا.
وكان رئيس وزراء مملكة 
البحرين األمير خليفة بن 
س����لمان آل خليف����ة افتتح 
املعرض الثالثاء املاضي أكد 
البحرين  خاللها أن مملكة 
التس����هيالت  كل  تق����دم 
للمس����تثمرين اخلليجيني 
والشركات احمللية وتدعيم 
العقاري  مناخ االس����تثمار 
اململك���ة  أن  فيها مضيف���ا 
املناخ  تعمل على تعزي���ز 
العق������اري  االس����تثم��ار 

فيه��ا.

الدوح����ة � كونا: كش����ف 
الوكي����ل املس����اعد لقط����اع 
االتصاالت واخلدمات املساندة 
بوزارة املواص����الت ناصر 
الكندري عن اعداد دراس����ة 
تنظيمي����ة لوضع اس����قف 
ألسعار خدمات التجوال بدول 

مجلس التعاون. 
الكن����دري ف����ي  وق����ال 
تصريح عقب ترؤس����ه وفد 
الكويت ف����ي االجتماع ال�26 
للجنة وكالء وزارات البريد 
واالتصاالت وتقنية املعلومات 
بدول املجلس ان الدراس����ة 
التي اعدته����ا اللجنة الفنية 
اخلليجية املكلفة بذلك تشمل 
املكاملات الصوتية والرسائل 
البيانات.  النصية وخدمات 
ورأى ان ذلك سيعود بفوائد 
اقتصادية مش����تركة اضافة 

الترابط  الى املس����اهمة في 
االقتص����ادي واالجتماع����ي 
مبين����ا انه س����تتم مراجعة 
الدراسة بصفة دورية  هذه 
س����نوية لرف����ع التوصيات 
الالزمة للجنة الوزارية التخاذ 

القرارات واالعتماد. 
وأضاف ان دول املجلس 
تعم����ل على التنس����يق مع 
املجموعات االقليمية االخرى 
فيما يخص »التجوال الدولي«، 
مبينا انه مت تكليف اللجان 
والفرق الفنية باعداد الدراسة 

الالزمة في هذا اجلانب. 
وأكد الكندري االتفاق على 
تكليف املكتب الفني اخلاص 
باألمانة العامة ملجلس التعاون 
بالتنسيق مع املكتب الرئيسي 
للمنظمة االقليمية للطيران 
املدن����ي )إيكاو( ف����ي مدينة 

الكندية للتعرف  مونتريال 
على مدى امكانية التنسيق 
املباشر مع مكتب »مونتريال« 
بتسجيل الترددات اخلاصة 

بالطيران بدول املجلس. 
وب����ني ان االجتماع كلف 
االمانة العامة )املكتب الفني 
لالتص����االت( بعقد اجتماع 
تنسيقي بني اجلهات التنظيمية 
لالتصاالت واجلهات االعالمية 
بدول املجلس لتنفيذ القرار 
الصادر م����ن وزراء االعالم 
بالدول االعضاء لتخصيص 
ترددات اذاعية لبث اذاعة »هنا 

اخلليج العربي«. 
وفيما يخص قطاع البريد 
الكندري  بدول املجلس قال 
ان اللجنة اكدت اهمية جناح 
البريد اخلليجي  مش����روع 
)خليجي اكسبرس( لكونه 

مشروعا استراتيجيا للدول 
التجارة  االعضاء يسهم في 
االلكترونية والتبادل التجاري 
بني دول املجل����س والعالم 

اخلارجي. 
وأوضح ان اللجنة ابدت 
رأيها بأهمية تش����غيل هذا 
املش����روع عن طريق شركة 
جتارية يت����م االتفاق عليها 
ليتم من خاللها ادارة املشروع 
على اسس اقتصادية وجتارية 
اقليميا  لتطوي����ر اخلدم����ة 
ودوليا.  وأشار الى ان اللجنة 
اتفقت على تخصيص يوم 
واحد يسمى يوم )خليجي 
انه مت  اكس����برس( مبين����ا 
تخصيص االس����بوع االول 
من شهر اكتوبر من كل عام 
لهذا اليوم على ان يتم البدء 

اعتبارا من اكتوبر القادم. 

تشمل املكاملات الصوتية والرسائل النصية وخدمات البيانات

دراسة لتنظيم أسعار خدمات التجوال في دول »التعاون«

ناصر الكندري

الكويت تدرس االنضمام كشريك
 في املبادرة اخلضراء العاملية

واحلرارية والرياح والوقود 
احليوي وتوفير االبتكارات 
املنخفض����ة الطاقة وقياس 
استهالك الكهرباء وتخزين 
الطاقة الكهربائية والتقنيات 
الصديقة للبيئة لقطاع النقل 
وإدارة املخلفات والتخلص 
م����ن النفاي����ات ومعاجلتها 
وبدائل املبي����دات وتقنيات 

الري البديل.

املؤسسات العامة واخلاصة 
ومراكز األبحاث واجلامعات 
واملهتمني البتكاراتهم الصديقة 
للبيئ����ة. وأوض����ح ان تلك 
اخلطوة حتمي احلقوق امللكية 
الفكرية بشكل قانوني سواء 
للمبتكر وللمستفيد من هذه 
االبتكارات املطروحة، معلنا 
ان الهيئة ستبادر بطرح هذه 
اخلطوة على املؤسسات العامة 
واخلاصة في الكويت في حال 
االنتهاء من إجراءات االنضمام 

في املستقبل القريب.
وأكد األحم����د ان الهيئة 
س����تقوم بع����رض وثيق����ة 
االنضمام على مجلس الوزراء 
ووزارة اخلارجية لدراستها 
لتحديد االنضمام الى املبادرة 
من عدمها، مبينا ان الهيئة 
تض����ع مصلح����ة الكويت 
وس����يادتها أوال عند دراسة 
االنضم����ام ألي اتفاقي����ة او 

مبادرة دولية أو اقليمية.
وذكر ان املجاالت البيئية 
البحثي����ة والتقني����ة التي 
تهتم بها املبادرة اخلضراء 
للمنظمة هي: انتاج مجاالت 
الطاقات الشمسية واملائية 

أكد املدي����ر العام للهيئة 
العامة للبيئة ورئيس مجلس 
اإلدارة الشيخ عبداهلل األحمد 
ان الكوي����ت ممثلة بالهيئة 
تدرس االنضمام كشريك في 
املبادرة اخلضراء للمنظمة 
العاملية للملكية الفكرية في 
مؤمتر »التآزر للدول األطراف 
في اتفاقيات املواد الكيماوية«. 
وقال انه وبعد اجتماع عقد 
امس في مقر املنظمة بجنيڤ 
لبحث سبل التعاون املشترك 
تباحثت الهيئة في موضوع 
انضمام الكوي����ت للمبادرة 
اخلض����راء للمنظمة والتي 
تتيح املجال لنقل التكنولوجيا 
الصديق����ة للبيئة.وأضاف 
األحمد ان هذه املبادرة تفتح 
املجال ايض����ا لالطالع على 
احدث األبحاث والدراس����ات 
في مجال التغيرات املناخية 
من خالل قاع����دة البيانات 
وش����بكة معلومات املبادرة 
اخلض����راء للمنظمة، مبينا 
انها توفر س����وقا الكترونيا 
يعم����ل على توفي����ر قاعدة 
بيانات للتكنولوجيا اخلضراء 
الشيخ عبد اهلل االحمدويس����مح بعرضه����ا عل����ى 

م. سالم العجمي

»القوى العاملة« تعيد مجلس إدارة احتاد العمال
بكل صالحيات���ه القانونية 
العجمي  وهم سالم شبيب 
رئيسا وفالح العازمي نائبا 
وف���راج العرادة س���كرتيرا 
عاما وناصر امليع سكرتيرا 
عاما مساعدا وفاير املطيري 
امينا عام���ا وفالح العازمي 
س���كرتير عالقات خارجية 
ومحمد املش���وط سكرتيرا 
عام���ا للعالق���ات الداخلية 
ومحم���د نافل احلربي مدير 
معهد الثقافة العمالية والفي 
محمد العن���زي نائب مدير 
معهد الثقافة العمالية وياسني 
الفارس���ي امني الش���ؤون 

الثقافي���ة والعمالية ومدير 
العامل.ووفقا  حترير مجلة 
ملص���ادر مطلعة ف���إن قرار 
العاملة يسدل  القوى  هيئة 
الستار على قضية االحتاد 
واعادة مجلس ادارة االحتاد 
برئاس���ة سالم العجمي الى 
موقعه الذي حققه من خالل 
صناديق االقتراع، ومبوجب 
حكم محكمة التمييز السابق 
فانه متت اعادة مجلس ادارة 
االحتاد العام لعمال الكويت 
الذي مت تشكيله في 14/4/2010 
وبطالن املجلس الطارئ الذي 

مت تشكيله 20/6/2010.

 أسامة ابو السعود - أحمد مغربي 

العامة  الهيئ���ة  أصدرت 
للقوى العاملة قرارا بإعادة 
العام  إدارة االحتاد  مجلس 
لعمال الكويت برئاسة سالم 
ش���بيب العجم���ي وجميع 
األعض���اء وذلك اعتبارا من 
14 مايو 2014 الى تاريخ 24 

مارس 2017.
الش���هادة  وقال منطوق 
التي حصلت »األنباء« على 
نسخة منها، انه متت اعادة 
مجلس احتاد عمال الكويت 
املشكل بتاريخ 14 ابريل 2010 

رزوقي بحث مع برملاني أوروبي 
تعزيز العالقات الثنائية

اخلليجية وآلياتها التنفيذية 
والقرارات الدولية ذات الصلة 
السميا أنها لم تقص أي طرف 

من أطراف النزاع.

االحتاد األوروب����ي اهتماما 
خاصا وتسعى الى توثيق 

وتعزيز عالقاتها بها.
كما بني الس����فير رزوقي 
خالل تطرق����ه لألوضاع في 
املنطقة ان الكويت ملتزمة 
مبا جاء في بيان )جنيڤ 1(، 
مشددا على انه ليس هناك حل 
آخر لالزمة السورية سوى 

احلل السياسي.
وفي الش����أن اليمني قال 
رزوقي ان العمليات العسكرية 
في اليمن نفذت بعد سيطرة 
أقلية بس����يطة من نس����يج 
املجتمع على مؤسسات الدولة 
وباتت تهدد امن واستقرار 
دول املنطقة. مشددا على انه ال 
مجال إلطالق أي حل سياسي 
ال يقوم على أساس املبادرة 

بروكس����ل � كونا: بحث 
سفيرنا لدى بلجيكا واالحتاد 
األوروبي ودوقية لوكسمبورغ 
ضرار رزوقي مع نائب رئيس 
وفد العالقات األوروبية مع 
شبه اجلزيرة العربية وعضو 
جلنة التج����ارة الدولية في 
البرملان األوروبي سالفتوري 
شيكو سبل تعزيز العالقات 
ب����ني اجلانبني.وقال رزوقي 
في تصري����ح ان لقاءه يأتي 
ضمن عدة لق����اءات يجريها 
مع البرملاني����ني األوروبيني 
لتعزيز العالق����ات الثنائية 
وطلب دعمهم ملسعى الكويت 
إعفاء رعاياها من احلصول 
على التأش����يرة األوروبية 
)شنغن(. وأكد خالل اجتماعه 
السفير ضرار رزوقيان الكويت تولي مؤسسات 

 »شؤون الشباب« تطرح مبادرة »أولوية رمضان«

ناصر العرفج

أعلن مدير إدارة العالقات 
العام���ة واالعالم بالتكليف 
في وزارة الدولة لش���ؤون 
العرفج عن  الشباب ناصر 
طرح الوزارة مبادرة أولوية 
ش���هر رمضان املبارك التي 
تهدف الى استقطاب جميع 
شرائح الشباب باإلضافة الى 
الشركات الراغبة في التقدمي 

على هذه األولوية.
وقال ان هذه األولوية تهدف 
الى ترس���يخ القيم الدينية 
واالجتماعي���ة والرياضية 
في املجتمع الكويتي، وذلك 
للتطور االيجابي في مجتمع 

الش���باب الكويتي الذي من 
ش���أنه املس���اهمة في حل 
املتعلقة باملجتمع  القضايا 
والشباب للتوعية العامة بني 
الشباب في املجتمع، موضحا 
أن التقدم لهذه األولوية بدأ 
امس اخلميس ويستمر إلى 
ما قبل مطلع شهر رمضان 
املبارك ع���ن طريق املوقع 
www.youth. االلكترون���ي

gov.kw. وأضاف ان تشجيع 
الوزارة للشباب ينطلق دائما 
من منهجيتها في الش���راكة 
املجتمعي���ة ودع���م تنفيذ 
املتعلقة بالرعاية  املشاريع 

الشبابية وتناول القضايا 
الش���بابي  املعنية بالقطاع 
وقضايا تنمية املجتمع غير 
الربحية م���ن خالل وضع 
احللول املناسبة لها وتقدمي 
التص���ورات واالبت���كارات 
اخلالقة.من جانب أخر، دعت 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
شريحة الشباب الكويتي الى 
املشاركة في جائزة الشارقة 
للثقافة العربية )اليونسكو( 
في إصدارها الثالث عش���ر 
بهدف ابراز مواهبهم ورفع 
اس���م الكويت ف���ي احملافل 
اإلقليمية والدولية. وأكدت 

الوزارة ف���ي بيان صحافي 
اهمي���ة املش���اركة في هذه 
اجلائزة التي يتنافس فيها 
مشاركون من مختلف دول 
العالم، موضحة ان قيمتها 
تبلغ 60 ألف دوالر وتعنى 
باألش���خاص ومؤسس���ات 
املعرفة ذات اإلجنازات األدبية 
والعلمية والفنية املختلفة. 
وقالت ان موضوع اجلائزة 
يتضمن احلوار بني الثقافات 
وان آخ���ر موعد للتقدم الى 
اجلائزة هو 15 يونيو املقبل 
عبر البريد اإللكتروني ملوقع 

الوزارة. 

من قرار »القوى العاملة«

تأكيد عضوية بدر العازمي في »تعاونية العدان والقصور«
فصلت وزارة الش����ؤون 
في الطعن املقدم من مرشح 
جمعية الع����دان والقصور 
التعاونية مش����اري منوخ 
الشعالني الذي حصل على 
املركز العاشر ب� 181 صوتا، 

بإعالنه����ا صح����ة عضوية 
بدر عايد العازمي احلاصل 
على املركز التاس�����ع ب� 189 

صوتا.
وأفادت الوزارة بأن قرار 
نتائج االنتخاب����ات نهائي، 

وذلك بعد القيام أمس بإعادة 
فرز أوراق الش����عالني في 
مقر إدارة شؤون العضوية 
مبينة أن الطعن املقدم جاء 
اس����تنادا إلى املادة 43 من 
القرار الوزاري رقم 166/ت 

لسنة 2013 بش����أن تعديل 
النظام األساسي النموذجي 
للجمعيات التعاونية والتي 
تنص على أنه: »يجوز لكل 
ذي مصلحة خالل اخلمسة 
عش����ر يوما التالية إلعالن 

نتيج����ة االنتخابات الطعن 
في صحة انتخابات أعضاء 
مجل����س اإلدارة بعريض����ة 
ال����وزارة ويكون  تقدم إلى 
ق����رار ال��وزارة في ش����أنها 

نهائي��ا«. 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

�آل �أبو�سنب الگرام

والسيد/ نعيم عبدالفتاح أبوشنب
لـوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

�سقيقته

احلاجة/ عزيزة عبدالفتاح أبوشنب
تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

التربي���ة  أعلن���ت وزارة 
ع���ن تعدي���ل الق���رار رقم 1 
اخلاص مبواعيد االمتحانات 
واإلجازات والدوام املدرسي 
التعليمية  للطلبة والهيئات 
واإلدارية للعام الدراسي املقبل 
2015/2016، حي���ث حددت 6 
املقبل موعدا لدوام  سبتمبر 
الهيئات التعليمية واإلدارية 
في جميع املراحل التعليمية، 

فيما ح���ددت 9 من الش���هر 
املذكور لدوام تالميذ الصف 
األول االبتدائ���ي و10 لبقية 
الصف���وف و13 للمرحلت���ني 

املتوسطة والثانوية.
وح���دد الوكيل املس���اعد 
للتعليم العام د.خالد الرشيد 
عطلة منتصف العام الدراسي 
ب� 11 يوما فق���ط في املراحل 
التعليمية األربع، تبدأ في 10 

يناير وتنتهي في ال� 21 منه، 
فيما أشار إلى أن دوام رياض 
األطفال سيكون في 13 سبتمبر 
املقبل بالتزامن مع اكتمال دوام 
التعليمية، موضحا  املراحل 
الفترة  أن اختب���ارات نهاية 
الدراسية الرابعة في املرحلة 
املتوسطة والصف اخلامس 
االبتدائي ستكون من 9 إلى 16 
مايو، فيما ستكون في املرحلة 

الثانوية من 18 إلى 30 مايو 
في الصفني العاشر واحلادي 

عشر.
وأش���ار الرش���يد إلى أن 
اختبارات نهاية العام الدراسي 
للصف الثاني عشر بقسميه 
العلمي واألدبي ستكون من 
22 ماي���و إلى 2 يونيو، فيما 
سيكون إعالن نتائج الثانوية 
العامة في 6 يونيو بعد 4 أيام 

على موعد االختبار األخير، 
موضحا في الوقت نفسه أن 
دوام الهيئات التعليمية للعام 
الدراسي 2016/2017 سيكون في 
4 سبتمبر 2016 وسيكون دوام 
الطلبة في 11 سبتمبر لرياض 
األطفال واألول االبتدائي و12 
لبقية الصفوف االبتدائية و14 
سبتمبر للمرحلتني املتوسطة 

والثانوية.

»التربية« تعدل القرار رقم 1 اخلاص مبواعيد الدوام
واإلجازات واالمتحانات للعام املقبل

تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية واالجتماعية والرياضية في املجتمع الكويتي

تغيير مواعيد دوام الطلبة في املراحل التعليمية الثالث


