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الديوان األميري يشكر املعّزين بوفاة 
املغفور له الشيخ فواز دعيج السلمان

باســم صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وأسرة آل الصباح الكرام تقدم الديوان 
األميري بالشكر اجلزيل إلى كل اإلخوة املواطنني 
واملقيمني الكرام الذين شاركوا في تقدمي التعازي 
بوفاة املغفور له الشيخ فواز دعيج السلمان 

احلمود الصباح إذ نسأل اهللا تعالى ان يجزيهم 
خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه 
وتعالى ان يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن 

يسكنه فسيح جناته.
إنا هللا وإنا إليه راجعون.

ملك بوتان استقبل أحمد املشعل ومشعل اجلابر
امللــك جيغمي  اســتقبل 
كيســار نامجيل واجنشوك 
ملك مملكة بوتان الصديقة 
صبــاح أمس رئيــس جهاز 
متابعة األداء احلكومي الشيخ 
أحمد مشعل األحمد وذلك في 
مقر إقامته بقصر بيان. كما 
اســتقبل ملك بوتان صباح 
أمس مدير عام هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر الشيخ د. 
مشعل جابر األحمد وذلك في 

امللك جيغمي كيسار نامجيل واجنشوك مستقبال الشيخ أحمد مشعل األحمدمقر إقامته بقصر بيان.

وفد من جامعة لندن زار كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

تنفيذاً التفاقية الزمالة بني 
Bayes» كليــة إدارة األعمــال

Business School» في جامعة 
City، University» لندن سيتي

of London» وكليــة الكويــت 
للعلــوم والتكنولوجيــا، قام 
فريق من جامعة لندن مكون 
البروفيســور ريتشــارد  من 
الكليــة  بايــن نائــب عميــد 
والبروفيسور ستيفن توماس 
بزيارة الكويت في الفترة من 
١٤ إلــى ١٥ اجلــاري، وكانــت 
املؤسستان قد وقعتا اتفاقية 
الزمالة في ٢٠١٨ ومت بناء عليه 
تقدمي طلب ملجلس اجلامعات 
اخلاصة للموافقة على إنشاء 
كلية إدارة األعمال لتتكامل مع 
كلية الهندسة احلالية في كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا.

األعمــال واحملاســبة واملالية 
الريــادة  الرقميــة وبرامــج 

واألعمال الرقمية.
كمــا قــام الوفــد باالطالع 
على مباني الكلية وخصوصا 
املختبرات التدريسية والبحثية 
املتميزة. وأبدى الوفد إعجابه 
مبا وصلت إليه الكلية خالل 
فترة قصيرة وخاصة املكانة 
البحــث  املميــزة بإنتاجيــة 
العلمــي، حيــث أصبحت من 
األفضل في دول الشرق األوسط 
في نســبة األبحاث املنشورة 
لألســتاذ الواحــد فــي أفضل 

املجالت العلمية.
وأعرب البروفيسور خالد 
البقاعني عن اعتزازه بالزمالة 
مع إحدى أفضل كليات إدارة 
األعمال في العالم والتي هي 

احلالية واملستقبلية للكويت، 
وانهــا تســاهم فــي حتقيق 
الكويت املســتقبلية  خطط 
ليكــون مركزا عامليا لإلدارة 

املالية.
وتعد كلية إدارة األعمال 
والتي كانت تدعى سابقا بـ 
 «Cass Business School»
والتابعة جلامعة لندن سيتي 
من أعــرق كليات اإلدارة في 
بريطانيــا وأوروبا وحتتل 
مركــزا مرموقا في تصنيف 
إدارة األعمــال فــي العالــم 
البرامــج املطروحة  ومتتاز 
فيها بنوعية أكادميية عالية 
مبنية علــى البحث العلمي 
وكذلك اخلبرة العملية التي 
تعد خريجني جاهزين لسوق 

العمل.

جزء من جامعة لندن العريقة، 
مؤكدا أن البرامج التي سوف 
تطرحها كلية إدارة األعمال 
املقترحة فــي كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا سوف 
تشكل نقلة نوعية في تدريس 
التكنولوجيا املالية املدمجة 
مــع التقدم التكنولوجي في 
الــذكاء االصطناعي وعلوم 

املعلومات.
ونتمنــى أن تتم املوافقة 
النهائية علــى الطلب املقدم 
ملجلــس اجلامعات اخلاصة 
بأسرع وقت خاصة أن الطلب 
قد حصل على موافقة اللجان 
املختصة في املجلس وكذلك 
موافقة ديوان اخلدمة املدنية 
الذي أكد أن البرامج املقترحة 
مواكبة الحتياجات السوق 

للتحضير إلطالق كلية إدارة األعمال

جانب من االجتماع فريقا كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة لندن

الوفــد مبناقشــة  وقــام 
فريق كليــة الكويت للعلوم 
والتكنولوجيــا املكــون مــن 
البروفيســور خالد البقاعني 
رئيس الكلية والبروفيسور 
رودريغــو ماغاليــس عميد 
إدارة األعمــال وأعضاء هيئة 
التدريــس وتقدمي الكثير من 
املقترحات للتعاون مبا في ذلك 
تبادل أعضاء هيئة التدريس 
وتقــدمي برامــج املاجســتير 
والدكتوراه املشتركة وبرامج 
التدريــب املميــز للشــركات 

واملؤسسات.
وتضمنت الزيارة برنامجا 
مكثفا تضمن مراجعة مكثفة 
للخطــط الدراســية لبرامــج 
البكالوريــوس واملاجســتير 
والتي سيتم طرحها في إدارة 

ر»: أنتم في أيٍد أمينة املاجد ألبناء «الُقصَّ

ليلى الشافعي

أكــد وزير العــدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
املاجد  النزاهــة عبدالعزيــز 
ان الُقّصر بأيــد أمينة، الفتا 
الى ســعيه لتوفير كل سبل 
الراحة لهم. جاء ذلك في اللقاء 
التنويري للمشاركني في رحلة 
العمــرة لعــام ٢٠٢٣ للقصر 
املشــمولني برعايــة الهيئــة 
العامة لشؤون القصر أمس.

على عمل الهيئة والذي يكون 
عن طريقي مباشرة.

من جهته، قال مدير عام 
الهيئة م.حمــد البرجس ان 
حرص الوزيــر على رعاية 
التنويري  اللقــاء  وحضور 
قيــادات  اهتمــام  يؤكــد 
الهيئــة باألنشــطة الدينية 
واالجتماعية املوجهة للقصر 
واملشمولني بالرعاية، وذلك 
لالرتقاء باملســتوى الديني 
والتربوي ومساعدتهم على 
أداء الطاعات التي يتقربون 

الفنادق والطيــران وتقدمي 
الوجبات وترتيب االنتقاالت. 
وأشار البرجس الى ان الفريق 
اإلداري املرافق ميثل مراقبة 
وإدارة  اخليريــة  األثــالث 
الرعاية االجتماعية، وإدارة 
العالقات العامة، وســيقوم 
بتوزيع مصاحف وكتيبات 
وأدعية وأذكار، وإلقاء دروس 
لشرح مناسك العمرة، إضافة 
الى توزيع حقائب تشــتمل 
على جميع املستلزمات وهدايا 
نقدية ستوزع على الُقّصر.

بها إلى اهللا تعالى. وأوضح 
البرجس ان عدد املشاركني في 
الرحلــة ٣٩ قاصرا وقاصرة 
إداريــني، وأن  ومبرافقــة ٦ 
الرحلة تتضمن زيارة مناسك 
احلج الــى جانب زيارة قبر 
الرســول ژ والتعرف على 
النبوي ومن  معالم املسجد 
بينهــا جبــل أُحــد ومتحف 
القرآن الكــرمي، الفتا الى ان 
الرحلــة نظمــت بالتعــاون 
مع شركة خدمات السياحة 
والســفر لتوفير حجوزات 

وزير العدل يرعى لقاء الهيئة التنويري للمشاركني في رحلة العمرة لعام ٢٠٢٣

جانب من توزيع لوازم السفر على املشاركني في رحلة العمرة عبدالعزيز املاجد وم.حمد البرجس في حديث مع اثنني من احلضور  (محمد هاشم)

 وقــال املاجــد فــي كلمة 
موجهة للقصــر: أبارك لكم 
االنتهاء من الدراسة وأمتنى 
أن تكونوا من املتفوقني كما 
كنــت أســمع ان مــن بينكم 
عددا متفوقا. ووجه رسالة 
إلى أولياء األمور قائال: «إن 
شــاء اهللا ســأقوم بتقــومي 
الرحلة بنفسي بإيجابياتها 
وسلبياتها وتعطوني جوانب 
القصــور، وأمتنى أن تكون 
األنشطة املقبلة فيها إجناز 
أكثر يكون التقومي فيها رقابة 

«األوقاف»: السماح للمقيمني باستخراج تأشيرات العمرة 
إلكترونيًا عبر تسجيل اخلصائص احليوية

أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ممثلة في إدارة شؤون احلج والعمرة أنه بناء 
على التعليمات الصادرة من السلطات في اململكة 
العربية السعودية، فقد قررت اململكة السماح 
للمقيمني لدى الكويت والراغبني في أداء العمرة 
بإمتام إجراءات إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيا 
قبل قدومهم إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة عبر 
إتاحة تسجيل اخلصائص احليوية «البصمة».

وأوضحــت الوزارة أن تســجيل «البصمة» 
سيشــمل جميع ضيوف الرحمــن القادمني من 
اململكة املتحــدة وتونس واملقيمني في الكويت 
ومملكة ماليزيا االحتادية، وجمهورية بنغالديش، 
مشــيرة إلــى أن إمتام إجراءات التســجيل يتم 
من خــالل تطبيــق SAUDI VISA BIO للهواتف 
الذكية، بالتسجيل الذاتي للخصائص احليوية 

للمعتمرين.
ولفتت الوزارة إلى أن تســجيل «البصمة» 
يشمل الوجه والعني وأصابع اليدين وتصوير 

جواز السفر ذاتيا عبر التطبيق، مما ميكن طالبي 
تأشيرة العمرة من تسجيل اخلصائص احليوية 
(البصمة) إلكترونيا من قبل املعتمرين أنفسهم 
دون احلاجة إلى مراجعة السفارات والقنصليات 
التابعة للسعودية أو مراكز إصدار التأشيرات.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن تســجيل 
اخلصائص احليوية (البصمة) على التطبيق، 
يتم عبر ٤ خطوات تشمل: القراءة اآللية جلواز 
السفر، حتديد نوع التأشــيرة، التقاط صورة 

الوجه، والتقاط بصمات أصابع اليد.

SAUDI VISA BIO عبر تطبيق

ملشاهدة الڤيديو

الشيخ: الكويت قامت بجهود كبيرة في العمل 
الدولي لوضع كرسي لها على «طاولة الكبار»

قــال ممثــل األمــني العام 
لألمم املتحدة املنســق املقيم 
لدى البالد د.طارق الشيخ ان 
الكويت وعلى مدار ســنوات 
عديــدة قامت بجهــود كبيرة 
في العمل الدولي واستثمارات 
مهمة فــي العالقــات الدولية 
ومتعــددة األطــراف، وذلــك 
لوضع كرسي لها على «طاولة 
الكبار»، مضيفا ان حضورها 
«القــوي» في املجتمع الدولي 

لصالح املنطقة ككل.
وأوضح الشــيخ في لقاء 

مع «كونا» مبناســبة انتهــاء فترة عمله ممثال 
لألمني العام لألمم املتحدة لدى البالد ان جهود 
الكويت في جتهيز الديبلوماسيني واالستثمار 
في العالقات الدولية والعالقات متعددة األطراف 
واحلضور الالفــت في احملافل الدولية ووضع 
روية متوازنة ومســافة متساوية من اجلميع 
القى استحســانا عامليا. وشدد على أهمية تلك 
اجلهود املبذولة التي تعتبر استثمارا للمستقبل 
فالعالم مير مبتغيرات عديدة ومتسارعة وال بد 
من األخذ بعني االعتبار لهذه املتغيرات، مضيفا 
ان مستقبل العمل الدولي يكون بالتعاون والبناء 
وتنمية العالقات. كما شدد على أهمية االستثمار 
في قيادات الدولة ودعم جهودها التي أدت الى 
هــذا احلضــور الالفت «فالوجــود على طاولة 

الكبار يحتاج الى استثمار».
وذكر ان جتربة العمل في 
الكويت - كما اســماها بلدي 
الثاني - كانت «ثرية» فأهلها 
كرام ومرحبــون ومتفهمون 
وفاعلون فــي العمل األممي، 
كمــا ان لديهــم القــدرة على 
التعاون والشراكة  استيعاب 
بصورة كبيرة، منوها بتعاون 
مؤسســات مختلفة مع بعثة 

األمم املتحدة في البالد.
وبني انه منــذ بداية مهام 
عملــه منســقا مقيمــا لــألمم 
املتحــدة في بداية عام ٢٠١٨ وجد الترحيب من 
قبل وزارة اخلارجية الكويتية التي فتحت جميع 

األبواب وقدمت كل سبل التعاون.
وقال انه حظي في أول شهر عمل له بشرف 
لقاء األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، ومبشاركة األمني العام لألمم املتحدة للعمل 
علــى االســتعدادات املختلفة ودعــم البرنامج 
واخلطــط التنموية ملؤمتر إعادة إعمار العراق 
الذي أقيم في فبراير عام ٢٠١٨ والذي القى جناحا 
كبيرا. وتطرق إلى التوجيهات واإلرشادات التي 
صدرت من قبل  األمير الراحل خالل لقائه األمني 
العام لألمم املتحدة حول الشــأن الدولي وبناء 
الســالم والديبلوماسية الوقائية والتي سادت 

فيها احلكمة.

د.طارق الشيخ

إحالة دراسة «البديل اإلستراتيجي» 
إلى مجلس اخلدمة املدنية ملناقشتها وإقرارها

قــال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان إنه أحال الدراسة بشأن «البديل 
االستراتيجي لألجور واملرتبات» املعدة من قبل ديوان اخلدمة 
املدنيــة إلى مجلس اخلدمــة املدنية ملناقشــتها وإبداء الرأي 

متهيدا إلقرارها.
وأضاف الوزير الشيتان في تصريح لـ«كونا» أن الدراسة 
بشــأن «البديل االســتراتيجي لألجور واملرتبات» جاءت في 
احملور التاســع من برنامج عمل احلكومة للفصل التشريعي 
الـــ١٧ (٢٠٢٢-٢٠٢٦) حتت عنوان «القوى العاملة». وذكر أن 
اخلطة الزمنية لتطبيق البديل االســتراتيجي وفقا للدراسة 
تشمل ثالث مراحل وسيتم البدء باإلجراءات الالزمة لتطبيق 

براك الشيتاناملرحلة األولى بعد إقرار مجلس اخلدمة املدنية للدراسة.

رسميًا.. أسماء املشمولني مبرسوم العفو
صدر مرسوم رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو 
عــن العقوبة املقيــدة للحرية احملكوم بها 

على بعض األشخاص، وجاء فيه:
مــادة أولى: يعفى مــن العقوبة املقيدة 
للحرية احملكوم بها على األشخاص التالية 

أسماؤهم:
٭ محمد حمزة إبراهيم البلوشي.

٭ محمد حبيب عبداهللا جنم.
٭ سالم مزعل عبدالرزاق نصار.

٭ عذبي فهد األحمد الصباح.
٭ عبداحملسن محمد عبداحملسن العتيقي.

٭ خليفة علي خليفة الصباح.
٭ أحمد داود سلمان الصباح.

٭ فالح حجرف كحموم احلجرف.
٭ حمد أحمد راشد الهارون.
٭ رانية ناصر سعد املنيفي.

٭ مبارك فريح مجبل الرشيدي.
٭ سلمان عبداهللا فهد اخلالدي.

٭ عبدالعزيز جاراهللا خريص املطيري.
٭ أحمد حسن أحمد حسن عاشور.

٭ بدر بداح محمد املطيري.
٭ حمد محمد عبدامللك الفيلكاوي.

٭ وداد صالح فرحان الظفيري.
٭ حمد عبدالعزيز إبراهيم الناشي.
٭ عدنان عبداحلسني بهروز حسن.

٭ علي عايد عبيد العميرة.

٭ منصور علي وبران سيحان.
٭ ناصر خلف بهلول الشمري.

٭ ابتهال عبداهللا مجيم الشالل.
٭ عبداهللا مرزوق عبداهللا املطيري.
٭ سليمان عبدالرحمن محمد البكر.

٭ غازي شاعي غازي املطيري.
٭ علي عبدالرزاق علي البلوشي.

٭ صقر عبدالرحمن خليل احلشاش.
٭ فارس سياف مهدي املطيري.

٭ مساعد عبداهللا عثمان املسيليم.
٭ فؤاد ســيد عبدالرحمن ســيد يوســف 

الرفاعي.
٭ دالل أحمد عبدالعزيز املسلم.

٭ بشار عدنان أحمد البغلي.
٭ محمد سلمان محمد عباس حسن.

مادة ثانية: يخضع جميع املعفو عنهم 
مبوجب احكام هذا املرسوم لكل االجراءات 
الرسمية التي تتخذها جهات االختصاص 
العتبار العفو او التخفيض كأن لم يكن في 
حال ارتكاب أي منهــم ما يخالف القانون 
خالل الفترة التي أعفي أو خفضت عقوبته، 

ليستوفي كامل مدة العقوبة.
مــادة ثالثة: على كل من النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزيــر العــدلـ  كل فيما يخصهـ  تنفيذ 
هذا املرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ملك مملكة بوتان مستقبال الشيخ د. مشعل جابر األحمد

الرشيدي: اإلرهاب اإللكتروني
 أصبح أكثر فتكًا من «التقليدي»

أكد مشاركون في ورشة 
العمل املشتركة بني الكويت 
واالحتاد األوروبي أهمية فهم 
منصات التواصل االجتماعي 
بهدف خلق مجتمع يســوده 
التسامح وحلمايته من الفكر 
املتطرف واألعمال اإلرهابية.
وأجمع املشاركون خالل 
الورشــة التــي نظمها فريق 
مكافحة الفكر املتطرف التابع 
لوزارة اإلعالم برعاية وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 

املطيري وتســتمر ٣ أيام على أهمية التدخل 
االستباقي حلماية الدول واألفراد من األعمال 

اإلرهابية عبر شبكة اإلنترنت.
وفــي هــذا الصدد قال رئيــس جلنة األمن 
السيبراني في احتاد اإلعالم اإللكتروني محمد 
الرشيدي، ان اإلرهاب اإللكتروني أصبح أكثر 
فتكا من اإلرهاب التقليدي، معتبرا ان احلرب 

اإللكترونيــة تكلفتها قليلة 
وخطرها أكبــر، ومن املمكن 
أن تدمر األنظمة اإللكترونية 

للدول.
قالــت  جهتهــا،  مــن 
اإلعــالم  فــي  املتخصصــة 
والدعاية اإلرهابية باالحتاد 
األوروبي جوليا جياكوملي، إن 
االحتاد األوروبي بدأ منذ عام 
٢٠١٥ في وضع لوائح وقوانني 
للحــد مــن انتشــار ظواهر 
العنف ومراقبــة احملتويات 
اإلجرامية وحــذف احملتوى 
الداعي لإلرهاب وبــث الكراهية بالتعاون مع 

منصات التواصل االجتماعي.
بــدوره، قال رئيس مركز مكافحة غســيل 
األموال ومتويل اإلرهاب احملامي سعود احمليش، 
إن اإلرهاب ظاهرة فكرية تبث األفكار الهدامة 
من قبل ضعاف النفس وتتطلب اجلهد ملعاجلة 

جذور املشكلة وتقومي السلوك.

محمد الرشيدي


