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حظر نشر أو بث أي مناشدات في الصحف 
لصاحب السمو أو سمو ولي العهد

أصدر وزيــر اإلعالم والثقافــة د.حمد روح 
الديــن قرارا وزاريا يتضمن حظر نشــر أو بث 
املناشــدات لصاحب السمو أو سمو ولي العهد 

في الصحف.
وجاء في القرار:

مادة ١: تضاف مادة رابعة مكرر للقرار الوزاري 
رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٦ املشار إليه يكون نصها اآلتي:
(مــادة رابعة مكرر) ُيحظر نشــر أو بث أي 
مناشدات أو نحوها في الصحف توجه الى سمو 

األمير أو سمو ولي العهد أو نائب األمير.
مادة ٢: ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية، 
د.حمد روح الدينوُيعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

العرو يشّكل جلنة لتقييم عروض لتطوير 
مدرسة خاصة في «جابر األحمد السكنية»

عادل الشنان

أصــدر وزيــر الشــؤون 
االجتماعيــة والتنميـــــــــة 
املجتمعيــة ووزيــر الدولــة 
لشؤون اإلســكان والتطوير 
العمراني مبارك العرو وزير 
الدولة قرارا وزاريا برقم (٢١) 
لســنة ٢٠٢٢ بشــأن تشكيل 
جلنة تقييم العروض الفنية 
واملالية الفرصة االستثمارية 
(١٣-١٦) اخلاصــة بتطويــر 
مدرسة خاصة في مدينة جابر 

األحمد الســكنية برئاســة نائــب املدير العام 
لشؤون االستثمار ومشاريع القطاع اخلاص، 
وعضوية (مدير إدارة االستثمار بالتكليف - 
مهنــدس اختصاصي - رئيس قســم األعمال 
الكهربائيــة والطاقات املتجددة - مهندســني 

صناعيني مبتدئني).
وأتاح العرو في قراره للجنة في سبيل أداء 
مهامها االســتعانة مبن تراه من ذوي اخلبرة 
واالختصاص من داخل وخارج املؤسسة إلجناز 
األعمــال املنوطة بها، دون أن يكون له صوت 

معدود، ومكلفا اللجنة باملهام التالي بيانها:
١ - دراســة وتقييــم العطــاءات املقدمــة من 
املســتثمرين املؤهلني مســبقا وفقا للمعايير 

املعتمدة مبستندات الفرصة االستثمارية.

٢ - رفــع التقريــر النهائــي 
لنتيجــة التقييــم الفني إلى 
اللجنــة الفنيــة املتخصصة 

للمراجعة واالعتماد.
٣ - فتح مظاريف العروض 
املالية بحضور املستثمرين 

املقبولني فنيا.
٤ - التوصية بالترسية على 
العطــاءات للفرصة  أفضــل 
االستثمارية، وفقا ملستندات 
الفرصة االســتثمارية  طرح 
وطبقا لإلجراءات الواردة في 
الئحة االستثمار املشار إليها.

٥ - إعــداد التقرير النهائي اخلاص بالفرصة 
االســتثمارية وذلــك خالل مــدة أقصاها (٩٠ 
يوما من تاريخه) ورفع التقرير للجنة الفنية 
املتخصصة للمراجعة وإبداء التوصية بشأنه.

٦ - تقــوم اللجنة الفنية املتخصصة بعرض 
التقرير النهائي على الوزير التخاذ ما يلزم بشأن 
العرض واالعتماد من مجلس إدارة املدرسة.

وأشــار العرو في قراره إلــى ان اللجنة تضع 
شروط وضوابط اجتماعاتها، ويكون اجتماعها 
صحيحــا بحضور أغلبيــة أعضائها، على أن 
يكون من بينهم الرئيس، محددا مكافأة مالية 
لرئيس وأعضاء اللجنة على ضوء اإلجنازات 
واألهداف احملققة، وفقا ألحكام املادة (١١٩) من 

الئحة شؤون التوظف املشار إليها.

مبارك العرو

سفارة الكويت لدى بلجيكا تهيب باملواطنني 
إلى اتباع التعليمات نظرًا إلضراب «النقل العام»

«األنباء» تنشر آلية التسجيل
 في حملة «شركاء لتوظيفهم ٤»

«الشؤون» حتدد رقمًا لالستفسار والشكاوى 
في «خدمة املواطن» عبر «الواتساب»

أهابــت ســفارة الكويت لــدى بلجيكا 
باملواطنني املسافرين عبر مطار بروكسل 
الدولي االثنني املقبل (٢٠ اجلاري) بضرورة 
اتباع التعليمات نظرا للمعلومات الصادرة 
عن وسائل اإلعالم البلجيكية عن إضراب 

العاملني في قطاعات النقل العام.
ودعت الســفارة في بيان لها يوم أمس 
األول تلقتــه «كونا» املواطنني املوجودين 
في بلجيكا الى ضرورة الوصول الى مطار 
بروكســل قبل املوعد املقرر لإلقالع بوقت 
كاف، وذلك إلنهاء إجراءات السفر، باإلضافة 
الى االتصال على شــركة الطيران الناقلة 

والتواصــل معها والتأكد من حالة الرحلة 
وااللتزام بالتعليمات. وأوضحت السفارة 
ان وســائل اإلعــالم البلجيكية أعلنت عن 
إضراب العاملــني في قطاعات النقل العام 
فــي بلجيــكا، باإلضافة الى إعالن شــركة 
الطيــران البلجيكية إلغاء نصف رحالتها 
من مطار بروكســل الدولي بسبب إضراب 
العاملني في املطار. وأكدت السفارة انها على 
أمت االســتعداد لتقدمي املساعدة الضرورية 
الالزمة للمواطنني من خالل التواصل على 

أرقام الطوارئ التالية: ٠٠٣٢٠٤٧٧٧٧٥٨٠١
.٠٠٣٢٠٢٦٤٧٧٩٥٠

بشرى شعبان

أعلنت مدير عام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
بالتكليف هنادي املبيلش عن 
إطالق حملة تدريب األبناء 
ذوي اإلعاقــة حتت شــعار 
«بنــاء وعطاء». وأشــارت 
في تصريــح لـــ «األنباء» 
الى أن النسخة الرابعة من 
حملة «شركاء لتوظيفهم» 
تتيح الفرصة الستقبال ١٠٠ 
متــدرب ومتدربة من أبناء 

ذوي اإلعاقــة وفقــا للشــروط والضوابط 
املعتمدة مــن الهيئة، موضحــة أن الدورة 
تتضمن ثالثة برامج هي: برنامج تكنولوجيا 
التصنيــع الرقمــي، برنامــج إدارة خدمــة 
العمالء، وبرنامج اإلدارة املكتبية احلديثة. 

وبينت املبيلش أن الشروط 
الواجب توافرها لالستفادة 
من الدورة التدريبية تشمل 
أن تكون الفئة العمرية من 
١٨ إلى ٣٥ سنة، وأن يكون 
املتقدم حاصال على شهادة 
الثانوية أو ما يعادلها، وأن 
يكون املتقدم مســجال لدى 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة.
وأشارت إلى أن التسجيل 
https:// يتم عبر هذا الرابط

hdi-kw.org/reg وبإمــكان 
ذوي اإلعاقة التواصل ملزيد من املعلومات 

على األرقام التالية: 
.٩٩٨٦٥٧٢١، ٢٢٦٧٢٣٤٣، ١٨١١١٢٣

https:// :أو عبر موقع الهيئة اإللكتروني
.www.pada.gov.kw

بشرى شعبان

أعلنت إدارة خدمة املواطن 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية عن إطالق 
خدمة واتساب لالستفسارات 
الرقــم  عبــر  والشــكاوى 

.٢٢٤٨٤٥٣١
هذا، وأعلن رئيس نقابة 
العاملني في وزارة الشــؤون 
االجتماعية يحيى الدوسري 
عن استقبال رئيس وأعضاء 
مجلــس اإلدارة مبقــر نقابة 

العاملني بوزارة الشؤون االجتماعية مجموعة 
من املوظفني واملوظفات الذين يعملون بقطاع 

الرعاية االجتماعية، ومت خالل 
اللقاء التطرق لعدة مواضيع 
وأهمها ما مت التوصل إليه ما 
بني النقابة وقياديي الوزارة 
بخصوص (كادر ملســميات 
االجتماعيــني  الباحثــني 
والنفسيني) ومت إبالغهم بأن 
مجلس اإلدارة اجتمع مع وكيل 
الوزارة رئيس جلنة املطالب 
العماليــة، وقــد وعــد وكيل 
الــوزارة مبتابعــة املوضوع 

بديوان اخلدمة املدنية.
وأكــد الدوســري حرص 
النقابــة علــى حقــوق املوظفــني ومطالباتهم 

املشروعة.

هنادي املبيلش

يحيى الدوسري

ولي العهد تلقى اتصاًال هاتفيًا 
من الرئيس التونسي لالطمئنان على صحة سموه

تلقى ســمو ولــي العهد 
األحمــد،  الشــيخ مشــعل 
حفظــه اهللا، مســاء أمــس 
األول، اتصــاال هاتفيــا مــن 
أخيــه رئيــس اجلمهوريــة 
التونسية الشقيقة الرئيس 
قيس سعّيد اطمأن خالله على 
صحة ســموه، حفظه اهللا، 
متمنيا لسموه دوام الصحة 

وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد عن بالغ 
شكره وتقديره للرئيس قيس 
ســعيد علــى هذه املشــاعر 
األخوية الصادقة، مثمنا هذه 
البادرة الطيبة، متمنيا سموه 
له موفــور الصحــة ودوام 
التونسي  العافية وللشعب 
الرئيس التونسي قيس سعيدسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدالشقيق كل رفعة وازدهار.

اخلبيزي: نسعى إلى حتويل «احلوار اآلسيوي» ملنظومة عاملية فاعلة

أسامة دياب

أكد مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون آســيا السفير وليد 
اخلبيزي ان حوار التعاون 
اآلســيوي يعتبــر املنتــدى 
األكبــر واألكثــر شــمولية 
في القارة اآلســيوية بهدف 
الوصــول الى بنــاء مجتمع 
آسيوي قادر على االستفادة 
مــن اإلمكانيــات والقــدرات 
املتوافــرة لــدى دول القارة 
مبا يحقق املصالح املشتركة.
فــي  اخلبيــزي  وقــال 
تصريحات للصحافيني على 
هامــش احلفل الــذي أقامته 
العامــة اخلميــس  األمانــة 
الذكرى املاضــي مبناســبة 

الـ ٢٠ لتأسيس حوار التعاون 
اآلســيوي: يشــهد عاملنــا 
حتديات غير مســبوقة، كما 
اليــزال يحاول العــودة الى 
احلياة الطبيعية بعد أسوأ 
ازمــة صحيــة فــي التاريخ 
املعاصــر، وعلــى الرغم من 
املؤشرات الواضحة على بدء 
جتــاوز جائحة كورونا فان 
التجارب املستفادة من االزمة 
اثبتت مبا ال يدع مجاال للشك 
أهمية تعزيز وتضافر اجلهود 
الدولية املشــتركة ملواجهة 
هذه احملن، الفتــا الى انه ال 
ميكن لدولــة مبفردها مهما 
كانت قدراتها ان تتجاوز هذه 

العقبات.
وأضــاف: نــرى انــه من 
األهمية التعاون الدؤوب بني 
الدول األعضــاء في احلوار 
نحــو تطويــر املنظومــات 
الصحيــة، وتعزيــز االمــن 
الغذائــي وحتديــث النظــم 
التعليميــة واحلفــاظ على 

قادر على حتقيق طموحات 
ورؤى شعوبها، خاصة ان هذا 
احلوار يعد املنتدى الوحيد 
الذي يجمــع دول أكبر قارة 

مساحة في العالم.
وتابع: قامت الكويت منذ 
املؤمتر األول حلوار التعاون 
اآلســيوي فــي أكتوبر ٢٠١٢ 
باستضافة مقر االمانة العامة 
للحوار باإلضافة الى حتمل 
كل التكاليــف التــي تتعلق 
بــه، اميانا بضــرورة العمل 
املشترك واستمرار التنسيق 
بني الدول األعضاء، الفتا إلى 
أن الكويت استضافت أول قمة 
للحوار وأول اجتماع وزاري 
وتنظيم ورشة العمل الثانية 
للتنميــة املســتدامة بهدف 
تعزيز العالقــات بني الدول 
األعضاء ورفع تضافر اجلهود 
الــى آفــاق أرحب ونســعى 
لتحويل احلوار الى منظومة 
عاملية فاعلة تشمل كل دول 

القارة اآلسيوية.

مشيدا بالدعم السخي الذي 
قدمته «اخلارجية» الكويتية 
للحــوار  العامــة  لألمانــة 
اآلســيوي والتي تأسســت 
في ١٨ يونيو  ٢٠٠٢بتايلند، 
حيث كان عدد الدول األعضاء 
١٨ فيما منت العضوية على 
مدى الســنوات املاضية إلى 
٣٥ دولة، أي أكثر من نصف 

سكان العالم.
وأشــار دانفيفاثانــا إلى 
للحــوار  العامــة  االمانــة 
اآلســيوي تهــدف الى بحث 
االهتمــام  ذات  القضايــا 
اآلسيوي املشترك مع تعزيز 
التعاون من خــالل احلوار، 
اضافــة الى تلبيــة املصالح 
املشــتركة في إطار الركائز 
الســت للتعاون، ولتحسني 
التنسيق بني الدول األعضاء، 
مت إنشــاء األمانة العامة في 
٢٠١٣ بناء على عرض كرمي من 
األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد.

وتقدم بوافر الشكر ململكة 
البحرين على جهودها املثمرة 
خالل فترة ترأســها للحوار، 
ســائال املولــى عــز وجل ان 
يوفقهم في دفع مسيرة املنتدى 
إلى آفاق أرحب، مشيدا باجلهود 
املبذولة من تركيا خالل فترة 
ترأسها السابقة ألعمال حوار 
التعاون اآلســيوي، والشكر 
موصول لألمني العام وأعضاء 
األمانة العامــة على اجلهود 
املبذولة واالســتعداد إلقامة 

هذا االحتفال.
بدوره، قــال األمني العام 
حلــوار التعاون اآلســيوي 
د.بورنشــاي دانفيفاثانا إن 
هذا العام يصــادف الذكرى 
العشرين للحوار، مشيرا الى 
انه مت االحتفال العام املاضي 
حتت رئاسة جمهورية تركيا 
«اونالين»، بســبب جائحة 
كورونا بحضور نائب وزير 
خارجيــة الكويــت ووزراء 
الــدول األعضاء،  خارجيــة 

أكد خالل االحتفال بالذكرى الـ ٢٠ لتأسيسه أن الدول اآلسيوية قادرة على االنسجام لتحقيق طموحات شعوبها

سفيرا املغرب والسودان ود.بورنشاي دانفيفاثانا وعقيلته

سفراء طاجيكستان وقرغيزستان واوزبكستان خالل احلفل وليد اخلبيزي والسفير البحريني صالح املالكي ود.بورنشاي دانفيفاثانا خالل قطع كيكة االحتفال  (زين عالم)

أمــن الطاقــة، باإلضافة الى 
التعــاون في امن املعلومات 
واالمن الســيبراني، مشيرا 
الــى ان الكويــت تعتقد بأن 
حــوار التعــاون اآلســيوي 
ميثل املنصة املناسبة لبحث 
القضايــا والتحديــات الذي 
ســبق ذكرها، لــذا حرصت 
منــذ انضمامها الــى احلوار 
على نقله الــى آفاق جديدة 
لتبــرز أهميــة قــارة آســيا 
بحجمها اجلغرافي وتعدادها 
السكاني ومواردها الطبيعية 
وإمكانياتها املتزايدة خاصة 
أن الكويت تفتخر بأنها دولة 
آسيوية باإلضافة الى كونها 
عربية وإســالمية، مؤكدا ان 
الكويت تطمح الى ان تكون 
دولة فاعلة في جهود العمل 
املشترك بالقارة، لذلك دعمت 
حــوار التعــاون اآلســيوي 
ومبادئه مــن منطلق اميان 
تام بأن الدول اآلسيوية قادرة 
على أن تنســجم فــي تكتل 

الكويت تفخر بكونها دولة آسيوية عربية إسالمية وتطمح لتكون فاعلة في جهود العمل املشترك بالقارة
دانفيفاثانا: نشيد بدعم الكويت السخي لألمانة العامة للحوار اآلسيوي على مدى السنوات املاضية

الرشيد: صرف منحة الـ ٣ آالف للمتقاعدين
األسبوع اجلاري بعد التنسيق مع البنوك

أعلــن وزيــر املاليــة وزيــر الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد انتهاء 
إجراءات صدور القانون اخلاص مبنحة أصحاب 
املعاشــات التقاعدية واملســتحقني عنهم البالغة 

٣ آالف دينار وزيادة املعاشات التقاعدية.
وقــال الوزير الرشــيد، فــي تصريح صحافي 
لـ«كونا» مســاء اخلميس املاضــي، إنه مت اعتماد 
القانون الذي جاء بتوجيهات سامية من صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد ومن قبل سمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا.
وأوضح أن موعد صرف املنحة سيكون األسبوع 

اجلاري وذلك بعد التنسيق مع البنوك على إجراءات 
الصرف.

وتقــدم الرشــيد بجزيل الشــكر إلــى القيادة 
السياســية على ســرعة اعتماد القانون وحســن 
اهتمامها وعظيم رعايتها لهذه املبادرة التي أدخلت 
الســرور على قلــوب املتقاعديــن. وثمن اجلهود 
املســتمرة جلميــع العاملني في املؤسســة العامة 

للتأمينات االجتماعية في خدمة املتقاعدين.
وكان مجلس األمة قد وافق خالل جلسة خاصة 
يــوم الثالثاء املاضــي ١٤ اجلاري فــي املداولتني 
األولــى والثانية باإلجماع على مشــروع القانون 

بصرف منحة مالية ألصحاب املعاشات التقاعدية 
واملستحقني عنهم. ويشمل مشروع القانون صرف 
منحة مالية ألصحاب املعاشات التقاعدية مقدارها 
٣٠٠٠ دينار، فإذا كان صاحب املعاش متوفى تصرف 
املنحة بالكامل للمستحقني عنه والفعالة أنصبتهم 

وذلك بالتساوي.
كما تضمن مشــروع القانون زيادة املعاشات 
التقاعدية كل ســنة اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٣ 
وذلك بواقع ٢٠ دينارا شــهريا واستثناء من ذلك 
تــزاد املعاشــات التقاعدية في ١ أغســطس ٢٠٢٢ 

بواقع ٣٠ دينارا شهريا.

وزير املالية تقدم بجزيل الشكر إلى القيادة السياسية على التوجيه بسرعة انتهاء اإلجراءات

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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