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األمير هنّأ رئيس دومينيكان بالعيد الوطني

وزير اخلارجية األميركي هنأ الكويت باألعياد

انتخابات جمعية املعلمني اإلثنني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس دانيلو 
ميدينا سانشيز رئيس جمهورية دومينيكان 
الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل 
التقــدم واالزدهار. وبعث ســمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
دانيلــو ميدينا سانشــيز رئيس جمهورية 
دومينيكان الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

له موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

تلقى الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزيــر اخلارجية اتصاال 
هاتفيــا من وزير خارجية الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة مايك بومبيو الذي قدم 
التهنئة للكويت مبناســبة الذكرى الثامنة 
واخلمسني لعيد االستقالل والذكرى الثامنة 

والعشرين ليوم التحرير.
وأعــرب بومبيــو خالل االتصــال وفق 
بيان صحافي لوزارة اخلارجية عن أطيب 
متنياته بدوام األمن واالستقرار ووافر التقدم 
واالزدهار ومزيدا من الرفعة والتميز للكويت 

وشعبها العزيز.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية املعلمني 
 مطيع العجمي انه مت حتديد يوم االثنني املقبل

4 مارس املقبل موعدا النتخابات جمعية املعلمني، 
مشيرا الى انه سيسبقها يوم األحد عقد اجتماع 
اجلمعية العمومية في الساعة الرابعة عصرا.
وقال العجمي في تصريح لـ »األنباء«: اننا 

كمجلس إدارة حددنا املوعد اجلديد وخاطبنا 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، والتي 
وافقت مشــكورة على املوعد احملدد، مشــيرا 
إلى ان عملية االنتخابات ســتبدأ من الســاعة 
التاسعة صباحا حتى الســاعة الثامنة مساء 
يوم االثنني، ومن ثم تبدأ عملية الفرز، متمنيا 
للجميع التوفيق والشــكر الكبير ألهل امليدان 

على تعاونهم معنا.

رئيس األركان بحث مع قائد القيادة العسكرية 
املوحدة لدول التعاون القضايا املشتركة

بحث رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد اخلضر مع قائد القيادة العسكرية 
املوحــدة ملجلس التعــاون الفريق الركن عيد 
الشلوي والوفد املرافق له املواضيع ذات االهتمام 
املشترك السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن مديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة في وزارة 

الدفاع خالل اســتقبال الفريق الركن اخلضر 
مبكتبه للفريق الركن الشلوي والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر اللقاء نائب رئيــس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن عبداهلل النواف ومعاون 
رئيس األركان العامة لهيئة العمليات واخلطط 

اللواء الركن محمد الكندري.

الفريق الركن محمد اخلضر خالل استقباله الفريق الركن عيد الشلوي

اجلافور: منظمة العمل العربية تبحث
دور التكنولوجيا في دمج ذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

أعلن نائب املدير العام لشــؤون التخطيط والتطوير 
والتطوير االداري بالهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك 
اجلافور عن اجتماع يعقد بالقاهرة ملنظمة العمل العربية 

تترأسه وزيرة الشؤون االقتصادية د.مرمي العقيل.
وأوضح اجلافور لـ »األنباء« ان االجتماع ســيتطرق 
ملناقشــة تطبيق االتفاقيات والتوصيــات الصادرة عن 
اجتماعات سابقة، باالضافة الى مناقشة دور التكنولوجيا 
احلديثة في دمج االشــخاص ذوي االعاقة وبحث تعيني 

مدير عام للمنظمة للسنوات األربع املقبلة.
واضاف اجلافور انه سيتم االتفاق على توحيد املوقف 
العربي من كل القضايا التي يتطرق لها اجتماعات املنظمة 

في دورتها املقبلة ومناقشة التقارير املالية لها.

د. مبارك اجلافور

طلبتنا بجامعة املستقبل احتفلوا باألعياد
القاهره ـ هناء السيد 

احتفــل طلبتنــا فــي كليــة طب 
الفــم واألســنان بجامعة املســتقبل 
باألعيــاد الوطنيــة بحضــور عميد 
الكلية د.رضا عبدالرحمن والوكيلة 
د.نيفني راجي. وشارك اعضاء هيئة 
التدريــس باجلامعة طلبــة الكويت 
فرحتهم باالحتفال الذي انطلق بترديد 
النشيد الوطني وتوزيع الورود على 
منتسبي اجلامعة في اجواء وطنية 

ال مثيل لها.
وتوجــه الطالــب محمــد مفــرح 
العميــد  الــى  بالشــكر  الشــمرى 
والوكيلــة واعضــاء هيئة التدريس 
علــى مشــاركتهم الفعالة فــي هذه 
االحتفالية وواصل شــكره لزمالئه 
الطلبة والطالبات إلقامة هذا احلفل.

الطالب خالل االحتفال

الطالب محمد مفرح الشمري مع عميد كلية طب األسنان د. رضا عبدالرحمن

ولي العهد: جهود جميع اجلهات واملؤسسات ساهمت 
في إجناح االحتفاالت وعكست الوجه املشرق للكويت

نقابة نفط الكويت: خصخصة القطاع النفطي خط أحمر

17 مارس آخر موعد لتقدمي عطاءات العدادات الذكية

وجه ســمو ولــي العهد الشــيخ 
نواف األحمد كلمة شــكر وتقدير الى 
كل إخوانــه وأبنائه املواطنني الكرام 
داخل الكويت وخارجها وإلى املقيمني 
على أرض الكويت الذين اعربوا عن 
خالص تهانيهم الطيبة وصادق أمانيهم 
التي جســدت روح األسرة الكويتية 
الواحدة، وذلك مبناسبة الذكرى الثامنة 
واخلمســني للعيد الوطنــي للكويت 
وذكرى يوم التحرير الثامن والعشرين 
من خالل برقيات التهاني او االتصاالت 
الهاتفية او كل أشكال التعبير األخرى، 

أسامة أبوالسعود 

أعلنت نقابة العاملين بشركة 
نفط الـكــويت عــــن تـصـديـهـا 
لــكل محــاوالت الســيطرة علــى 
القطــاع النفطــي تحــت مســمى 
القطاع الخاص  »تعزيز مشاركة 

دارين العلي

حدد اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة ١7 مــارس املقبــل آخر موعد 
لتقدمي العطاءات من قبل الشــركات 
ملناقصة توريد ٢٠٠ ألف عداد كهرباء 

ذكي و١٠٠ ألف عداد مياه ذكي.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة 
ان تسلم العطاءات يتم من قبل اجلهاز 
ثــم تتم إحالتها الــى وزارة الكهرباء 

واملاء لدراستها وإعداد الدراسة الفنية 
اخلاصة بالعطــاء وبناء عليها يقرر 
اجلهاز الترسية على الشركة األفضل 
عطاء، ومن ثــم يتم البدء في توريد 
وتركيب العدادات التي تعد جزءا من 
مناقصة كبرى لتوريد ٨٠٠ ألف عداد 
ذكي لتركيبها في جميع أنواع السكن 
)اخلــاص، االســتثماري، التجــاري، 

الزراعي، الصناعي(.
وفــي ســياق منفصــل، حتدثت 

املصادر عن تكلفة استهالك محطات 
القــوى الكهربائيــة وتقطيــر املياه 
التابعــة لوزارة الكهربــاء واملاء من 
وقود التشغيل والزيوت والتي بلغت 
حوالي ١.٢76 مليار دينار، وذلك خالل 
الفترة من ١ ابريل ٢٠١٨ حتى 3١ يناير 
املاضي خالل الســنة املالية اجلارية 

.٢٠١٩/٢٠١٨
الــى ان هــذه  ولفتــت املصــادر 
اإلحصــاءات وردت بحســب تقريــر 

وزارة املاليــة األخير حــول املتابعة 
الشهرية للوزارات واجلهات احلكومية، 
حيث بلغت نســبة اإلنفاق على هذا 
البند الســلع واخلدمــات املتمثل في 
قيمة الوقود والزيوت حوالي 6.٨١% 
لتصبــح وزارة الكهربــاء واملاء أكبر 
جهة حكوميــة بني 3٠ جهة في قيمة 
املصروفــات الفعلية علــى هذا البند 
حتــى املدة املشــار إليها وقبل إغالق 

امليزانية اجلارية بشهرين.

مقدرا سموه تلك املشــاعر التي تنم 
عما يربطنا من أواصر املودة واحملبة 
واإلخــاء وعمــق العالقــات األخوية 
الراسخة والروابط التاريخية املتأصلة 
بني دول وشعوب دول مجلس التعاون، 
متمنيا ســموه ان يدمي على خليجنا 
العربي أمنه واســتقراره واملزيد من 
التقــدم والرخاء، مســتذكرا ســموه 
بهــذه املناســبة بــكل فخــر واعتزاز 
شــهداء الكويت األبــرار الذي ضحوا 
بأرواحهم في ســبيل الذود عن تراب 
الوطــن العزيز، ســائال املولى العلي 

واصفا خصخصة القطاع النفطي 
بأنه »خط أحمر«.

وشدد الكفيف على ان مؤسسة 
البترول اذا كانت ترغب في زيادة 
األنشــطة النفطية في البالد عبر 
صناعات متعــددة األغراض فمن 
باب اولى افتتاح مناطق صناعية 

القديــر ان يتغمدهم بواســع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته وان ينزلهم 

منازل الشهداء.
داعيــا اهلل عز وجل ان يدمي على 
كويتنا احلبيبة األمن واألمان واملزيد 
من التقدم والرخاء وان يوفقنا جميعا 
ملا فيه اخلير ألجل خدمة وطننا الغالي 
إلعالء رايته عالية خفاقة في كل احملافل 
حتت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، وأبقاه ذخرا 

للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.

جديدة كثيفة العمالة لتوظيف آالف 
الشباب الكويتي الحاصل على أعلى 
الشــهادات الهندسية والفنية من 
أرقى الجامعات العالمية وتوسيع 
انشــطة تلــك المناطــق لزيــادة 
الدخل القــومي وفتح آفاق اوسع 

للتصدير.

سموه وجه شكراً وتقديراً إلى كل إخوانه وأبنائه املواطنني الكرام داخل الكويت وخارجها وإلى املقيمني

مقدرا سموه ما أبدوه من مشاعر وطنية 
نبيلة خالل مشاركتهم الفعالة، مشيدا 
سموه باجلهود الكبيرة التي بذلت من 
جميع اجلهات واملؤسسات احلكومية 
واألهليــة والتي ســاهمت في إجناح 
االحتفــاالت الوطنية فــي البالد مما 
عكست الوجه املشرق لكويتنا الغالية.

كما وجه سموه الشكر لألشقاء في 
دول مجلس التعــاون لدول اخلليج 
العربية ملا أبدوه من مشــاعر أخوية 
صادقــة أثنــاء مشــاركتهم إخوانهم 
بالكويت احتفاالتها باألعياد الوطنية، 

في الصناعة النفطية«.
وحذر رئيس نقابة نفط الكويت 
فهيد الكفيف في تصريح صحافي 
مؤسسة البترول من المضي قدما 
في هذا االتجاه عن طريق تخصيص 
بعض األنشطة بما يعني محاولة 
تهميــش دور الشــركات النفطية 

اجلاراهلل: نأمل أن يُعنى أي مؤمتر قادم لليمن بالتنمية واإلعمار
جنيڤ - كونا: أعرب نائب وزير 
اخلارجية خالد اجلاراهلل عن أمله في 
ان يكون اي مؤمتــر قادم عن اليمن 
معني بالتنمية وإعادة إعمار اليمن.

جــاء ذلك فــي تصريــح ادلى به 
اجلاراهلل لـ »كونا« اثر انتهاء فعاليات 
مؤمتر األمم املتحدة للدعم اإلنساني 
لليمن »مؤمتر االستجابة اإلنسانية 
لليمن«، والــذي اعلنت فيه الكويت 
التزامها بدعمه بـ٢5٠ مليون دوالر.

وقال اجلاراهلل ان الكويت حريصة 
على دعم اليمن وشــعبه ووضع حد 
ملعاناته السيما أن األوضاع املأساوية 
هناك ليست خافية على احد وتناولتها 
األمم املتحدة في تقاريرها املختلفة ما 
حفز املجتمع الدولي للتبرع لتمويل 

البرامج اإلنسانية هناك.
وأضــاف ان الكويــت تنظــر الى 
التنمية وبناء اليمن كمحور اساسي 
لعمليات املساعدة وهو ما عملت عليه 
الكويت قبل النزاع بفترة طويلة جدا.
كما اكد اجلاراهلل ان الكويت على 
استعداد للمساهمة في اجلهد التنموي 

من اليمن وسورية ولصالح مسلمي 
ميامنار.

واضاف ان الطرفني ناقشا مخرجات 
خطة االســتجابة اإلنســانية لليمن 
وكيفية تطبيقهــا على ارض الواقع 
مبا يضمن تخفيف االزمات االنسانية 
لليمنيني بشكل فعال ولفترات اطول.
كما تناول االجتماع االستعدادات 
التي يجريها االحتاد االوروبي بشأن 
مؤمتر املانحني حول سورية واملزمع 

اقامته في عاصمة االحتاد االوروبي 
في شهر مارس املقبل في بروكسل.

وقــال اجلاراهلل ان الكويت اكدت 
للمسؤول اإلنساني األوروبي مشاركتها 
الفعالة في هذا املؤمتر، وكذلك تعزيز 
ســبل التعاون بــني الكويت االحتاد 
االوروبي في مجال العمليات اإلنسانية 

التي حترص الكويت على دعمها.
مــن جانب آخر، قــال اجلاراهلل 
ان لقاءه مع وزيرة الدولة لشؤون 
الدولــي االمارتيــة رمي  التعــاون 
الهاشمي على هامش اعمال مؤمتر 
األمم املتحدة اإلنساني لدعم اليمن 

كان مثمرا وبناء.
واضــاف اجلــاراهلل ان اجلانبني 
الكويتي واالماراتي تناوال مخرجات 
مؤمتر اليمن وآليات دعمه بالشــكل 
الذي يلبي تطلعات األشقاء اليمنيني 
ويتعامل بشكل عملي مع تلك األزمة.

وأوضح ان هذا احلوار مهم نظرا ملا 
تقوم به ابوظبي والرياض من برامج 
ملساعدة األشقاء في اليمن ودور متميز 

في هذا الصدد.

أشاد مبباحثات الوضع اإلنساني مع االحتاد األوروبي

خالد اجلاراهلل ومندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى في جنيڤ السفير جمال الغنيم 

فــي اليمــن حــال حتقيــق انفراجة 
والوصول الــى تهدئــة ونهاية لهذا 

الصراع في اليمن الشقيق.
كما وصف اجلاراهلل مباحثاته مع 
مفوض االحتاد االوروبي للشــؤون 
اإلنســانية واالزمــات كريســتوس 

ستيليانديس بأنها بناءة ومثمرة.
وقال ان ستيليانديس اشاد خالل 
االجتماع بالدور اإلنساني الكبير الذي 
تقوم به الكويت ومساهماتها في كل 

صورة تبرع الكويت لألزمة السورية
ضمن أهم األحداث باألمم املتحدة خالل 70 عاماً

جنيڤـ  )كونا(: اختار احتاد املراسلني املعتمدين 
لــدى األمم املتحدة في جنيڤ )آكانو( صورة تبرع 
الكويت بأكبر دعم مالي لالجئني السوريني ضمن اهم 
األحداث والفعاليات اإلعالمية في األمم املتحدة خالل 
7٠ عاما. وجاء اختيار احتاد )آكانو( هذه الصورة في 
إطار معرض ينظمه حتى ٢٨ فبراير اجلاري مبناسبة 
الذكرى السبعني لتأسيسه مستعرضا أبرز األحداث 
التي شهدها املقر األوروبي لألمم املتحدة خالل تلك 
الفترة. وبهذه املناســبة، أعرب مندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى في جنيڤ 
الســفير جمال الغنيم عن تقديــره الختيار احتاد 
)آكانو( بصورة تبرع الكويت. وقال السفير الغنيم 
في تصريح لـ »كونا« ان هذه الصورة متثل إحدى 
املراحل املهمة في مسيرة الدعم اإلنساني الذي تقدمه 
الكويت بشكل عام ولصالح ضحايا األزمة السورية 
بصفة خاصة حيث كانت الكويت سباقة في التعامل 
مع تلك املأساة اإلنسانية. وأوضح السفير الغنيم 
ان الصورة كانت خالل مؤمتر صحافي في عام ٢٠١4 
قدمت فيه الكويت اكبر دعم مالي متكامل الى منظمات 
األمم املتحــدة بنحو ٢٠٠ مليون دوالر للتعامل مع 
أزمة الالجئني الســوريني. وقال ان أهمية الصورة 
تعــود ايضا الــى انها تضم املستشــار في الديوان 
األميري عبداهلل املعتوق واألمني العام لألمم املتحدة 
انطونيو غوتيريس الذي كان وقتها مفوضا أمميا 

لشؤون الالجئني واملدير العام ملنظمة الهجرة الدولية 
وليام ســوينغ ومدير مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
املساعدات اإلنسانية رشيد خاليلوف ونائب املدير 
العام لبرنامج األغذية العاملي أمير عبداهلل. وأوضح 
أن تعامل الكويت السريع مع هذه األزمة اإلنسانية كان 
محل إعجاب األمم املتحدة وهو ما لفت ايضا اهتمام 
اإلعالم الدولي لتغطية هذا احلدث في حينه، حيث 
حرصت كبريات وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم على 
تغطيته، السيما وانها من املرات النادرة التي جتتمع 

فيها هذه الشخصيات في مؤمتر صحافي مشترك. 
كما أشــار السفير الغنيم الى األحداث الدولية ذات 
العالقــة بالكويت والتي اهتم بها املعرض مثل اول 
مؤمتر صحافي لالمني العام لألمم املتحدة األســبق 
خافيير دي كويالر قبل توجهه الى بغداد في يناير عام 
١٩٩١ حملاولة البحث عن حل إلنهاء احتالل الكويت، 
وصورة آلخر مؤمتر صحافي بني وزير اخلارجية 
األميركي األســبق جيمس بيكر مع نظيره العراقي 
آنذاك طارق عزيز إلقناعه باالنسحاب من الكويت.

صورة ارشيفية لتبرع الكويت مبائتي مليون دوالر لصالح العمل االنساني في سورية عام 2014 

نستذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا األبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الذود عن تراب الوطن العزيز

»الكهرباء« األكبر بني 30 جهة حكومية في قيمة املصروفات على بند السلع


