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ى  رئيس الوزراء عزَّ
البابا فرنسيس بوفاة 
بابا الڤاتيكان السابق

ى البابا فرنسيس بوفاة بابا  ولي العهد عزَّ
الڤاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

ى البابا فرنسيس بوفاة بابا الڤاتيكان  األمير عزَّ
السابق: إسهاماته كبيرة في نشر ثقافة التسامح

بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد 
إلــى  ببرقيــة تعزيــة 
قداسة البابا فرنسيس 
- أسقف روما - حاضرة 
الڤاتيكــــان، ضمنهــــا 
ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة 
بنديكتــوس الســادس 
عشــر بابــا الڤاتيــكان 

السابق.

بعث صاحب السمو 
الشــيخ نواف  األميــر 
األحمد ببرقية تعزية إلى 
قداسة البابا فرنسيس 
- أسقف روما -حاضرة 
الڤاتيــكان، أعرب فيها 
سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة 
بنديكتــوس الســادس 
عشــر بابــا الڤاتيــكان 
السابق، مشيدا سموه 
بإسهامات الفقيد ودوره 
في نشر وتعزيز ثقافة 
التســامــــح واحملبـــة 

والسالم.
بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح ببرقية تعزية إلى قداســة 
البابا فرنسيسـ  أسقف روماـ  حاضرة الڤاتيكان، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
بنديكتوس السادس عشر بابا الڤاتيكان السابق.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

املاجد يكّلف هاشم القالف 
بالقيام بأعمال وكيل وزارة «العدل»

«انه يعمل بــه اعتبارا من تاريخ صدوره 
وإبالغه لذوي الشأن».

أسامة أبو السعود

العدل  أصــدر وزيــر 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمية ووزير دولة 
لشــؤون تعزيز النزاهة 
املاجد قرارا  عبدالعزيــز 
بتكليــف هاشــم ســيد 
شهاب أحمد القالفـ  وكيل 
الوزارة املســاعد لقطاع 
تكنولوجيــا املعلومــات 
واإلحصاء بالقيام بأعمال 
الــوزارة  ومهــام وكيــل 

باإلضافــة لعمله األصلي. وجاء في القرار 
الــذي حصلت «األنباء» على نســخة منه 

هاشم القالفعبدالعزيز املاجد

القمص بيجول: نحتفل بعيد امليالد املجيد 
مع إخواننا الكويتيني وكل أطياف املجتمع

أسامة أبوالسعود

تقــدم راعــي الكاتدرائية 
املرقسية في الكويت القمص 
بيجول األنبا بيشوي بخالص 
التهاني مبناسبة العام امليالدي 
إلــى صاحــب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد ورئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، وإلى الكويت وأهلها 
واملقيمني فيها، متمنيا لقيادة 

الكويت وحكومتها وشعبها كل اخلير والرفاه.
وقال القمص بيجول في تصريح صحافي: 
أود أن أنقل حتيات قداسة البابا املعظم األنبا 
تواضروس الثاني، ونيافة األنبا أنطونيوس 
مطــران القــدس والكويــت والشــرق األدنى، 
ومتنياتهما أن يكون العام اجلديد عاما سعيدا 
على الكويت وعلى بلداننا العربية وكل البشرية، 
وأن يعم فيه الســالم كل املناطق وأن يشــهد 
تقدما واضحا في التنمية حتى ينعم اإلنسان 

في كل مكان بالكفاية والسعادة.
وشــدد على ضرورة تذكر ما واجه العالم 
خــالل األعوام الســابقة من تداعيات ســببها 

وباء كورونا وأن نقارن ذلك 
بحركيــة احلياة فــي الوقت 
احلالــي فنعــرف كــم صنع 
اهللا بنــا من فضــل وحماية 
ونشــكره دون انقطاع على 
نعمه ورحمته، ألنه ليس هناك 
عطية بال زيــادة إال التي بال 

شكر.
وأضاف: نشكر اهللا أيضا 
من أجل احلكمة التي يتحلى 
بهــا قادة الكويــت في قيادة 
سفينة البالد وحتقيق التآلف 
العربي، ونشــكره على روح 
التســامح واملودة التي تسود املجتمع وعلى 
ما يجده كل إنســان علــى هذه األرض الطيبة 
مــن رعاية وعناية على كل املســتويات، وأن 
اهللا يبارك الكويت وقيادتها وشــعبها للروح 

اإلنسانية التي تسودها.
مــن جهــة أخــرى، أشــار بيجــول إلى أن 
الكاتدرائية املرقسية ستقيم قداس عيد امليالد 
املجيد مساء يوم اجلمعة وتستقبل الضيوف 
املهنئني بحضور جانب من القداس مساء اجلمعة 
٦ يناير في الساعة التاسعة مساء، وصباح يوم 
الســبت ٧ يناير من الساعة التاسعة صباحا 

إلى الواحدة ظهرا.

هنّأ صاحب السمو وولي العهد بالعام اجلديد

القمص بيجول األنبا بيشوي

«هيئة الشباب» تشارك مبعرض «وظيفتي» 
لتوظيف الكفاءات في «احلكومي» و«اخلاص»

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن مشاركتها 
في معرض «وظيفتي» املزمع عقده من ٥ الى ٧

يناير اجلاري في قاعة أرينا مبجمع ٣٦٠ والذي 
يعتبــر أكبر جتمع وظيفي في البالد لتوظيف 
الكفــاءات الشــبابية والوطنية فــي القطاعني 
احلكومي واخلــاص. وقال نائــب املدير العام 
لقطاع املشاريع الشبابية بالهيئة ناصر الشيخ 
في تصريح صحافي إن املعرض يهدف إلى فتح 
قنوات التواصل املباشــر بني شــركات القطاع 

اخلاص واحلكومة والباحثني عن العمل.
وأشار الشيخ إلى دور املعرض في تشجيع 
اخلريجــني علــى االنخــراط في ســوق العمل 
والتواصل مباشــرة مع املؤسسات والشركات 
لبحث الفرص الوظيفية، وذلك حتقيقا لرؤية 
(كويت جديدة ٢٠٣٥) في دعم الكوادر الوطنية.

وبني أن الهيئة تهدف من خالل مشــاركتها 
باملعرض إلى التواصل مع الشباب والرد على 
استفســاراتهم وعرض املشــاريع التي تقدمها 

الهيئة للشريحة املستهدفة من الشباب.
وأضاف أن الهيئة تشارك في دعم الندوات 
وورش العمــل التي تقــام تزامنا مع املعرض، 
لتهيئة الشــباب وإرشادهم إلى القطاعات التي 
تناســب ميولهم وتطلعاتهــم وكيفية اختيار 
الوظيفة املالئمة وكيفية كتابة السيرة الذاتية.
وأكد حرص الهيئة على املشاركة في جميع 
الفعاليات التي تساهم بإعداد الشباب للمنافسة 
واإلبداع، داعيا إلى حجز تذاكر حضور املعرض 
واالســتفادة من الدورات وورش العمل والتي 
تقدم مجانــا عبر املوقع اإللكتروني املخصص 

.(www.watheefti.com) للمعرض

م الشهاب النتهاء مدة عملها وزير املواصالت كرَّ
وّدعت وزارة املواصــالت وكيلتها م.خلود 
الشهاب بعد انتهاء مدة عملها التي جتاوزت ٤

سنوات ونصف الســنة بإقامة حفل تكرمي لها 
كلمســة وفاء وعرفان على مــا قدمته من جهد 
طوال فترة عملها وملا حتقق من إجنازات كبيرة 
كان بفضل جهودها وأدائها للواجب بكل اقتدار 
وأمانة، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
مــازن الناهض والوكالء املســاعدين ومديري 
اإلدارات وموظفي الوزارة وكذلك بحضور بعض 
املوظفني املتقاعدين، حيث قام وزير املواصالت 
بتكرمي وكيلة الوزارة كما قام الوكالء املساعدون 
واملوظفون بتقــدمي الهدايا والــورود، متمنني 
لها حياة سعيدة، وبعدها قام اجلميع بالتقاط 
الصــورة التذكارية، جاء ذلك نهاية األســبوع 

الوزير مازن الناهض وخلود الشهاب في لقطة تذكارية مع وكالء ومديري وموظفي الوزارةاملاضي في املبنى املركزي ببرج التحرير.

وزيرة الشؤون: بذل كل اجلهود لتطوير خدمات رعاية املسنني
قالت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة ووزيرة الدولة لشــؤون املرأة 
والطفولة م.مي البغلي مساء أول من أمس 
إن الوزارة تعمل من أجل حتقيق الرضا التام 
للمسنني النزالء في دور الرعاية االجتماعية 

التابعة للوزارة.
جــاء ذلك في بيان لـ «الشــؤون» عقب 
زيارة تفقدية قامت بها البغلي لتهنئة النزالء 
بحلول السنة امليالدية اجلديدة والتأكد من 
جــودة اخلدمات املقدمة لهم بأهمية القيام 
بكل اجلهود من أجل حتقيق الهدف املنشود.
وطالبت خالل اجتماعها مع مســؤولي 
دور الرعاية على هامش جولتها التفقدية 
بضــرورة بذل أقصى ما ميكــن من جهود 

من أجل حتســني اخلدمات املقدمة جلميع 
النزالء، مشــددة على أهمية احلرص على 
تطوير تلك اخلدمات مبا يحقق رضا النزالء 

التام ويلبي جميع متطلباتهم.
واســتمعت خالل جولتهــا إلى مطالب 
ورغبات نزالء الوحدة بهدف تطوير اخلدمات 
املقدمة لهم وحتسينها وتنويعها، ثم قدمت 
لهــم في ختام زيارتها مجموعة من الهدايا 

الرمزية بهذه املناسبة.
واشــتملت اجلولة التفقدية أيضا على 
زيارة لدور احلضانة العائلية، حيث التقت 
األطفال احملتضنني فيها وقدمت لهم مجموعة 
أخرى من الهدايا مبناســبة حلول الســنة 

م. مي البغلي خالل زيارتها وحدة رعاية املسننياجلديدة.

مصدر لـ «األنباء»: الدوام املرن اختياري ملوظفي «الشؤون» 
ورصد نحو ١٤ مليون دينار لبدل إجازات ٣٢٠٠ مستحق

بشرى شعبان

أكد مصــدر خاص في وزارة الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية أن الوزارة، 
ممثلة في إدارة الشــؤون اإلدارية، من بني 
اجلهــات احلكوميــة التي خاطبــت ديوان 
اخلدمــة املدنيــة منتصف الشــهر املاضي 
لشمول موظفيها بنظام «الدوام املرن» والتي 
تسعى الدولة من خالله إلى تخفيف االزدحام 

املروري وحتسني بيئة العمل.
وأوضح املصدر أن الوزارة حددت مواعيد 
الدوام بواقع ٧ ساعات يوميا تبدأ من الثامنة 
صباحا وتنتهي في الرابعة عصرا، «شريطة 
أن يكــون اختياريا للموظفني الراغبني في 
التمتع بالنظام»، الفتة إلى أن النظام يشمل 
جميــع موظفي الــوزارة ســواء العاملون 
داخل إدارات مجمع الوزارات، أو بالوحدات 
التنظيمية واإلدارية اخلارجية، السيما أن 
الــوزارة تعــد من اجلهــات احلكومية ذات 
الكثافة العالية في أعداد موظفيها البالغني 

نحو ٦٥٠٠ موظف.
بيع اإلجازات

وعلى صعيد آخر بينت املصادر أن فريق 

عمل تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف 
البدل النقدي عن رصيد اإلجازات الدورية 
أثناء اخلدمة في الوزارة، أجنز الكشف الثاني 
للموظفني مســتحقي «البدل» الذي تضمن 
٥٠٠ اســم، متوقعة أن يتم بدء صرف هذه 

الدفعة قبل نهاية األسبوع اجلاري.
وأوضحت املصادر، أن الصرف سيكون 
تباعا وعلــى دفعات، فــور انتهاء اجلهات 
الرقابية، من عملية مراجعة واعتماد كشوفات 
املوظفني مســتحقي البدل، متوقعة أن يتم 
االنتهاء مــن الصرف جلميع املســتحقني، 
والبالغ عددهم نحو ٣٢٠٠ مســتحق، قبل 
نهاية يناير اجلاري، مشــيرة إلى أن املبلغ 
املتوقع لتغطية بيع اإلجازات يتراوح بني 
١١ و١٤ مليون دينار، السيما في ظل قواعد 
وشروط االســتحقاق التي حددها مجلس 
اخلدمة املدنية أخيرا، والتي ال تتطلب حصول 
املوظف علــى تقييم ســنوي امتياز خالل 
آخــر عامني قبل الصرف، أو يكون مر على 

خدمته ٥ سنوات.
وبالنسبة لاللتزام بالدوام، اكد املصدر 
ان املوظفــني ملتزمون بالــدوام والغائبني 
مبوجب اجازة رسمية، ولم يسجل اي حالة 

غياب دون مبرر.

ً بواقع ٧ ساعات يومياً تبدأ من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصرا

املطيري لـ «األنباء»: اعتماد قرار بيع اإلجازات 
ملوظفي هيئة املعاقني وحتويلها للحسابات خالل أيام

بشرى شعبان

كشف مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
بالهيئــة العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 
احلميدي املطيري عن اعتماد قرار بيع 
إجازات موظفي الهيئة من مراقبي شؤون 
التوظف ومت حتويلها إلى إدارة الشؤون 
املاليــة وجار العمل على حتويلها إلى 

حسابات املستفيدين.
وبني املطيري فــي تصريح خاص 
«األنباء» انه بشأن بيع رصيد اإلجازات 
مت إصدار قرار إداري رقم ٨٠٨ لسنة ٢٠٢٢

في شهر أغسطس املاضي بناء على قرار 
مجلس اخلدمة املدنية وتقدم عدد ١١٧٥

موظفا وبعد فحص الطلبات والتدقيق 
تبني استحقاق ٨٥١ موظفا تنطبق عليهم 

الشــروط والضوابــط وقد مت عرضها 
على مراقبي شؤون التوظف التابعني 
لديوان اخلدمــة املدنية كرقابة الحقة 

ومت اعتمادها خالل األسبوع املاضي.
وعن بدء تقييم املوظفني، أوضح انه 
مت وضع خطة لتقييم الكفاءة للموظفني 
وتشكيل فريق لإلشراف على متابعة 

إجراءات التقييم.

مدير الشؤون اإلدارية بالهيئة أكد أن ٨٥١ موظفاً تنطبق عليهم الشروط

احلميدي املطيري

«األشغال» بدأت بتحويل 
مبالغ بيع اإلجازات 

لـ ٥٠٠ موظف
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة االشغال 
العامة تقوم حاليا بصرف مبالغ بيع االجازات للموظفني 
املستحقني. وأضافت املصادر أنه مت حتويل مبالغ لـ ٥٠٠

موظف الى بنك الكويت املركزي متهيدا لتحويلها للبنوك 
االخرى، وانه بنهاية االسبوع املاضي «قبل عطلة رأس 
السنة» مت التوقيع على ١٣٢٠ طلبا وجار العمل لتحويل 

املبالغ للمستحقني من الوزارة.
ولفتــت املصادر إلى انــه حاليا يتــم حتويل مبالغ 
رصيد االجازات للمســتحقني، وان الــوزارة تعمل على 
قدم وساق لالنتهاء من حتويل املبالغ جلميع املستحقني 

خالل الفترة القليلة املقبلة.

حمد جابر العلي يستقبل 
رواد ديوانه كل ثالثاء

يعاود الشيخ حمد جابر العلي استقبال ضيوف 
ورواد ديوانــه اعتبارا من اليــوم الثالثاء وكل 
ثالثاء من كل أسبوع بعد صالة املغرب بديوان 

الشيخ حمد جابر العليالشامية.


