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نائب األمير: الكويت تساند إجراءات ضمان 
استقرار أسعار النفط في األسواق العاملية

تلقى سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
اتصــاال هاتفيا من فوميو كيشــيدا رئيس وزراء اليابان 
الصديقة، حيــث اطمأن فيه على صحة صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، معربــا عن خالص متنياته 
لسموه بوافر الصحة ومتام العافية ولسمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ مشعل األحمد بدوام التوفيق والسداد.
كمــا أعرب عــن خالص التهنئــة بنجــاح االنتخابات 
التشريعية وتشكيل احلكومة في الكويت، متمنيا للكويت 

كل الرقي واالزدهار.
وقــد اطمأن ســموه كذلك خالل االتصــال على صحة 
جاللة االمبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان الصديقة، 
حيث طلب سموه منه نقل حتيات صاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد وحتياته اليه ومتنيات سموهما له 
مبوفور الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق بدوام 

التقدم واالزدهار.
هذا، وقد بحث سموه خالل احملادثة الهاتفية العالقات 
الثنائية املتميزة التــي جتمع الكويت واليابان الصديقة 
وعددا من القضايا ذات االهتمام املشترك واملستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية وقضايا الطاقة.
وقد أكد سموه حرص الكويت على دعم جميع اجلهود 
التي من شــأنها تعزيز األمن والســالم في مختلف بقاع 
العالم ومساندتها ملختلف اإلجراءات التي تضمن استقرار 
أســعار النفط في األســواق العاملية ومبا يحقق املصالح 
املشتركة للدول املصدرة واملستهلكة لهذه اخلامة احليوية.

هذا، وقد أعرب سموه عن بالغ شكره له على هذا االتصال 
وعلى ما عبر عنه من طيب املشاعر جتاه صاحب السمو 
األمير وجتاه ســموه وعلى ما أبــداه من متنيات صادقة 

للكويت بدوام التقدم والنماء.
واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.

كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد وزير الصحة 
السابق د.خالد السعيد.

هذا، وقد أشــاد سموه بأدائه ملسؤولياته بكل إخالص 
وكفــاءة مقدرا ســموه ما بذله من جهــد وعطاء ملصلحة 
وطنه العزيز وذلــك خالل فترة توليه منصبه الوزاري، 

متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.

سموه بحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليابان العالقات الثنائية والقضايا املشتركة.. واستقبل ناصر احملمد وخالد السعيد

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد

وزير اإلعالم: العمل اجلماعي ضرورة جلعل الكويت مركزًا سياحيًا
دارين العلي

اســتقبل وزيــر اإلعــالم 
الدولــة  والثقافــة ووزيــر 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري وفدا مــن جمعية 
املهرجانات الكويتية برئاسة 
رئيس اجلمعية طارق العبيد 
إلطالعــه علــى خطــة عمل 
اجلمعية لتنشيط السياحة 

والترفيه في الكويت.
وعــرض الوفــد البرامج 
اجلمعيــة  تســتعد  التــي 
إلطالقهــا، وأبرزهــا منصة 
«اكتشف الكويت» التي جتمع 
حتت مظلتها جميع األنشطة 
والرياضيــة  الســياحية 
واالجتماعية في البالد، كما 
تتيح خاصية حجز الفنادق 
وتذاكر املهرجانات واألنشطة 

املختلفة.
الوزيــر املطيري  واطلع 
على خطــة برامج اجلمعية 
خالل الفترة املقبلة، وأبرزها 
يــزور  «العالــم  مهرجــان 
الكويــت» الــذي يهدف ألن 

مركزا ســياحيا، مشددا على 
التركيز على نوعية البرامج 

وليس الكمية.
وطلب من أعضاء اللجنة 
إعداد مشــروع لعرضه في 
العليــا  اللجنــة  اجتمــاع 
الوطنية  لالحتفال باألعياد 

تطوير السياحة في البالد مبا 
يخدم خطة التنمية وحتويل 
الكويت إلى مركز ســياحي 

ومالي واقتصادي.
بدوره، أكد رئيس اجلمعية 
طــارق العبيــد أن اجلمعية 
ستقوم بأقصى اجلهود لدفع 
عجلة الســياحة فــي البالد 
ودعم التوجه احلكومي في 
هذا الشــأن وإعادة الكويت 
الى ســابق عهدها في ريادة 
البرامج السياحية والثقافية 

والفنية والتراثية.
وقال إن اهــداف اجلمعية 
الواضحــة فــي الســير نحو 
الكويــت خارجيــا  تســويق 
وجعلها مقصدا سياحيا مهما 
تترجم بعدد من البرامج ذات 
اجلودة العالية والتي سيشهدها 

اجلميع خالل الفترة املقبلة.
وأكد أن اجلمعية ستبذل 
قصارى جهدها لتتكامل مع 
النشــاط احلكومــي وتكون 
الذراع األهلية التي ستساهم 
في تنفيذ اخلطط التنموية 

في هذا الشأن.

بهــدف ضــم اجلمعيــة الى 
اللجنــة، كمــا العمــل علــى 
توقيــع بروتوكــول تعاون 
مع اجلمعيــة جلعل املنصة 
الكويت» مرجعا  «اكتشــف 
البرامــج  رســميا العتمــاد 
واالنشــطة ضمــن توجــه 

العبيد: اجلمعية الكويتية للمهرجانات ذراع تنسيقية لفعاليات وأنشطة الكويت املختلفة

عبدالرحمن املطيري خالل اللقاء مع رئيس جمعية املهرجانات طارق العبيد

تكون مقصدا ووجهة سياحية 
ملختلف مواطني دول اخلليج 

العربي والعالم.
وقد أبدى املطيري اهتماما 
كبيرا مبا طرحه الوفد، مؤكدا 
أهمية العمل اجلماعي لتحقيق 
األهداف املرجوة بجعل الكويت 

رئيس األركان بحث التعاون 
مع رئيس أركان القوات البرية األميركية

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد صالح الصباح رئيس أركان القوات 
البرية األميركية الفريق أول جيمس ماكونفيل 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته الرسمية 
للبالد. مت خالله اللقاء تبادل األحاديث الودية 

وبحث أهم املواضيع ذات االهتمام املشــترك، 
وقد أشاد بعمق العالقات بني البلدين، وتطلع 
اجلانبــني الدائم إلى تعزيز وترســيخ أواصر 
التعاون العسكري املشترك، حضر اللقاء عدد 

من كبار قادة اجليش.

الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال رئيس أركان القوات البرية األميركية الفريق أول جيمس ماكونفيل

جلنة احلريات تبحث إعفاء الكويتيني من «شنغن» الشهر املقبل
بروكســل - كونا: كشــف مســؤول في االحتاد 
األوروبي عن عزم جلنة احلريات والشؤون الداخلية 
بالبرملان األوروبي مناقشة مشروع إعفاء مواطني 
دولتــي الكويت وقطر من تأشــيرة «شــنغن» في 
يناير املقبل. وقال املسؤول الذي رفض الكشف عن 
اســمه في تصريح لـ «كونا» ان اللجان السياسية 

في البرملان األوروبي ســتناقش ملف االعفاء على 
أن حتيلــه بعد ذلك الى جلنة احلريات والشــؤون 
الداخليــة في البرملان. وأضاف انه في حال موافقة 
تلك اللجان على مشــروع القانون ســيعرض مرة 

أخرى على البرملان األوروبي لتبنيه من عدمه.
ورجح املسؤول أن تناقش جلنة احلريات ذلك 

امللــف في اجتماعها فــي يناير املقبــل، مضيفا أن 
«عملية املناقشة ستســتغرق بعض الوقت». جاء 
ذلك بعد تصويت البرملــان األوروبي أمس االثنني 
لصالــح اقتراح بإعادة ملف إعفاء موطني الكويت 
وقطر من تأشــيرة «شــنغن» إلى جلنــة احلريات 

املدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرملان.

«الكهرباء»: صرف بدل اإلجازات
لـ ٥٠٠ موظف األسبوع املقبل

وزير اخلارجية بحث مع مساعديه سبل تطوير 
عمل الوزارة مبا يعزز مضامني الديبلوماسية الكويتية

اجتمع وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا 
في ديوان عام الوزارة مع مساعدي الوزير، حيث 
تناول االجتماع شؤون الوزارة ومتابعة أدائها 
وسبل تطوير العمل فيها وتأكيد احلرص على 

مصالح وحقوق موظفيها.
ووجه الشــيخ ســالم العبداهللا املساعدين 
واملسؤولني في وزارة اخلارجية نحو تسخير كل 
اإلمكانات لتطوير مستوى العمل في املؤسسة مبا 
يتواكب مع التوجيهات والرؤى وتعزيز عناصر 
ومضامني الديبلوماسية الكويتية وحثهم على 
الدفع بوتيرة العمل مبا يعزز املصلحة العامة 

للوزارة ويحقق التقدم املنشود فيها.
كما مت خالل االجتماع مناقشة آخر املستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية والتطورات 

التي تشهدها املنطقة.

وّجههم نحو تسخير كل اإلمكانات لتطوير مستوى العمل في املؤسسة

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل االجتماع مع مساعديه

«التربية» تفتح املجال لشغل منصب مدير عام 
منطقة تعليمية وفقًا لشروط محددة

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن فتح املجال جلميع 
موظفيها ممن تتوافر فيهم الشــروط للتقدمي 
علــى منصب مدير عام منطقة تعليمية، على 
أن يكــون املتقدم حاصــال على مؤهل جامعي 

تربوي وخبرة ال تقل عن ٢٠ عاما.
كمــا اشــترطت الوزارة أن يكون املرشــح 
حاصال على مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة 

ال تقــل عن ٢١ عامــا، أو أن يكون حاصال على 
دبلوم تربوي وخبرة ال تقل عن ٢٢ سنة، كما 
يجب أن يكون املتقدم شاغرا لوظيفة مدير إدارة، 
وحاصــال على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن 
السنتني االخريني، وإجادة استخدام احلاسب 
اآللي واجتياز املقابلة الشخصية وفق القرارات 

الوزارية املنظمة.
كما أعلنت الوزارة عن احتياجاها لشــغل 
وظيفة مدير عام التعليم اخلاص بذات الشروط.

بورسلي: الكويت رائدة في االهتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة
القاهــرة - كونــا: أكــدت 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني 
رحــاب بورســلي أن الكويت 
من الدول الرائدة في االهتمام 
اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص 
ومؤسســات املجتمــع املدني 

العاملة في مجال اإلعاقة.
جاء ذلك في تصريح أدلت 
به بورســلي لـــ (كونا) على 
هامش مشاركتها في اجتماع 
كبــار املســؤولني فــي الدول 
العربيــة واملخصــص حــول 
مبادرة أمني عام جامعة الدول 

العربية أحمد أبوالغيط بإعداد 
العقد العربي الثاني لألشخاص 
ذوي اإلعاقة (٢٠٢٣-٢٠٣٢).

وقالت بورسلي «بصفتي 
ممثلة مؤسسات املجتمع املدني 
العاملة في مجال األشــخاص 
ذوي اإلعاقة فقد تشرفت بأن 
أشارك في إعداد العقد العربي 
األول فــي مجــال اإلعاقة وأن 
أشــارك أيضا في إعداد العقد 
العربي الثاني». وأضافت ان 
«القوانني والتشريعات السيما 
ما يتعلق منها باالشخاص ذوي 
االعاقــة تتغير دائما بســبب 

مؤسســات املجتمــع املدنــي 
العاملة في مجال االعاقة ألن 
تتقدم مبا تــراه من تعديالت 
العقــد  واضافــات ملســودة 
العربي الثاني في مجال حقوق 

االشخاص ذوي االعاقة.
مؤسســات  أن  وبينــت 
الكويتيــة  املدنــي  املجتمــع 
ســاهمت وعملت علــى اقرار 
الكويتية خاصة  التشريعات 
مــا يتعلق باألشــخاص ذوي 
االعاقة وحقوقهــم إذ «جتلى 
ذلك في القانون رقم (٨) لعام 

٢٠١٠» بهذا الشأن.

الظروف احمليطة والتطورات 
والتغييرات التي حتدث على 
الدولي واملستوى  املســتوى 
احمللــي» مؤكدة حاجــة تلك 
التشريعات الى «مواءمة بني 

فترة واخرى»..
وأوضحت ان مشــاركتها 
باالجتماع تأتي «للمساهمة في 
مسودة املقترح للعقد العربي 
الثاني إلضافة بنود أو تعديل 

أي بنود حتتاج لذلك».
وذكرت بورسلي أن املرحلة 
احلالية تتطلب تضافر جهود 
اجلميع ســواء احلكومات او 

أكدت أن القوانني والتشريعات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة تتغير دائما بسبب الظروف احمليطة

رحاب بورسلي

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة، ان الوزارة ستبدأ 
بيع اإلجــازات ملوظفي الوزارة األســبوع 
املقبل، الفتة إلى أن باكورة الصرف ستكون 
لـ ٥٠٠ موظف ممن استكملوا شروط بيع 
اإلجازات وفقا للقرارات املنظمة الصادرة 

من قبل ديوان اخلدمة املدنية.
وأوضحت املصادر ان الوزارة ستقوم 
بإعــادة مراجعــة طلبات املتقدمــني لبيع 
اجازاتهــم بعدما تبــني أن بعض املتقدمني 
اســتنفدوا اجازاتهم، مؤكــدة أن اإلدارات 
املختصــة في الوزارة تعمــل جاهدة على 
إجناز إجراءات بيع اإلجازات تلبية لرغبات 

املوظفني.
من جانب آخر، أصدرت وزيرة األشغال 

العامــة وزيــرة الكهربــاء واملــاء والطاقة 
املتجددة د. أماني بوقماز قرارا بتكليف بدر 
املطيري مدير إدارة احلسابات باإلضافة إلى 
عمله بالقيام بأعمال الوكيل املساعد للشؤون 
املالية بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

إطالق النسخة الرسمية 
لتطبيق «سهل» ألصحاب األعمال

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات رئيــس مجلــس إدارة الهيئة 
العامة للمعلومــات املدنية مازن الناهض 
إطالق النسخة الرسمية لتطبيق «سهل» 
ألصحاب األعمال. وأضــاف الناهض، في 
بيان صحافي، أن التطبيق يهدف إلى متكني 
أصحاب الشــركات واملؤسسات من إجناز 
معامالتهم عبر نافذة واحدة تشارك بها ١٦

جهة حكومية تقدم ١٤١ خدمة.
وأوضح أن اإلطالق الرسمي يأتي بعد 
جناح اإلطالق التجريبي للتطبيق والذي 
سجل فيه ٣٨٠٠ مشترك تلقوا ٢٣٠٠٠ إشعار 
و٢٢٥٠٠ بيان وأجنزوا نحو ٣٠٠٠ خدمة.

وبني أن التطبيق ميكن أصحاب الشركات 
واملؤسسات من تفويض اآلخرين إلجناز 
معامالتهم وحتديد اجلهة املفوض عنها، كما 
مت تطوير نظام التراخيص الذي يرتبط آليا 

مع اجلهات احلكومية املصدرة للتراخيص 
املختلفة بهدف متكني أصحاب التراخيص 

من إجناز معامالتهم من خالل التطبيق.


