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األمير هّنأ حاكم عام نيوزيلندا بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمد ببرقية تهنئة إلى 
سيندي كيرو حاكم عام 
نيوزيلندا الصديقة عبر 
فيها ســموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالدها، متمنيا 
سموه لها موفور الصحة 
والعافيــة، ولنيوزيلندا 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هّنأ 
حاكم عام نيوزيلندا 

بالعيد الوطني
بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية 
تهنئــة إلى ســيندي كيــرو حاكم عام 
نيوزيلنــدا الصديقة مبناســبة العيد 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباحالوطني لبالدها.

بيبي العميري تفقدت قطاعات هيئة املعاقني
بشرى شعبان

العامة  املديرة  باشرت 
للهيئــة العامــة لشــؤون 
اإلعاقــة د. بيبي العميري 
العامــة  املديــرة  ونائبــة 
العتيقــي عملهما،  د.ناهد 
حيــث قامتــا بجولة على 
الهيئــة واطلعتا  قطاعات 
على سير العمل وآلياته في 
كل قطاع. وعلى صعيد آخر، 
بني مصدر خاص لـ«األنباء» 
عن توجــه لتعيني د.ناهد 
العتيقي نائبا للمدير العام 
لقطاع اخلدمات التعليمية 

والتأهيلية.

توّجه لتعيني د.ناهد العتيقي نائبة لقطاع اخلدمات التعليمية

د.بيبي العميري ود.ناهد العتيقي خالل اجلولة

مصدر خاص لـ «األنباء»: فتح باب التسجيل 
للبعثات الدراسية ملوظفي «الشؤون»

الديوان األميري نعى الشيخ فاضل حمود العلي
«نعى الديــوان األميــري املغفور له 
الشيخ فاضل حمود العلي املالك الصباح 
عن عمر يناهز ٨٣ عاما، وسيوارى جثمانه 
الثرى الســاعة ٣:٣٠ مــن عصر يوم غد 

الثالثاء.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
عزاء الرجال: القادسية- قطعة ٤ - شارع 

٤٥ - منزل ١٩ هاتف: ٦٧٧٧٧٧٣٦
عزاء النساء: الروضة- قطعة ٥ - شارع 

٥٤ - منزل ١١ هاتف: ٩٩٦٧٠٩٧٤».

بشرى شعبان

كشــف مصدر خاص في وزارة الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية لـ «األنباء» 
عن فتح مركز تنمية املوارد البشرية في قطاع 
التخطيط والتطويــر اإلداري بالوزارة باب 
التقدمي للراغبني من موظفي الوزارة للحصول 
على بعثة دراسية للدراسات العليا دبلوم عال 

للماجستير والدكتوراه أو إجازة دراسية دبلوم 
بعد الثانوية (بكالوريوس - ليسانس) للعام 
الدراســي املقبل ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك بهدف 
تطوير األداء املهني واالرتقاء مبستوى الكفاءة 
من خالل تنمية الذات بالتحصيل األكادميي. 
وأعلن املصدر عن انطالق استقبال الطلبات 
بداية شهر فبراير ويستمر حتى نهاية شهر 

أبريل املقبل.

ولي العهد: الدعم الكامل للشباب املجتهد 
لرفع راية الكويت في احملافل الدولية

النائب األول: اإلجناز العاملي يعكس مقدار ما يتمتع به 
أبناء الكويت من حتدٍّ وعزمية وإصرار على حتقيق االنتصارات

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
بقصر بيان صباح امــس النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، حيث قدم لسموه 
العقيد الركن بحري م.يوسف خليل الشطي، وذلك 
مبناسبة حتقيقه رقما قياسيا عامليا جديدا باسم 
الكويت في موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.

هذا، وقد هنأه سموه على هذا اإلجناز الرياضي، 
متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح ومزيدا 
من التقدم واالزدهار، مؤكدا ســموه على الدعم 
الكامل للشباب الكويتي املجتهد لرفع راية الكويت 
عالية خفاقة في احملافل الدولية، كما بعث سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى سيندي كيرو حاكم عام نيوزيلندا الصديقة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطني لبالدها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.

أعرب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد 
عن فخره واعتزازه بتحقيق العقيد الركن بحري م. 
يوسف الشطي رقما قياسيا عامليا جديدا باسم الكويت.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن رئاسة األركان 
العامة للجيش عقب اســتقبال الشــيخ طالل اخلالد 
العقيد الشطي مبناسبة حتقيقه رقما قياسيا عامليا 
جديــدا في موســوعة (غينيس) لألرقام القياســية 

كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.
وقــال الشــيخ طالل اخلالــد وفق البيــان إن هذا 
اإلجناز الرياضي يعكس ما يتمتع به شباب الكويت 
من عزمية وحتــد وإصرار على حتقيق االنتصارات 
الرياضيــة على الصعيدين احمللــي والدولي، مؤكدا 
دعمه املستمر ومساندته الدائمة ألبنائه الرياضيني 
من منتسبي القوات املســلحة في مختلف األنشطة 

والفعاليات.
ودعا أبطال الكويت إلى حتقيق املزيد من اإلجنازات 
واالنتصارات الرياضية ورفع راية الوطن عالية خفاقة 

في جميع املناسبات واحملافل الدولية.

سموه استقبل الشطي مبناسبة حتقيقه رقماً قياسياً عاملياً في موسوعة غينيس وهنّأ حاكم عام نيوزيلندا بالعيد الوطني

خالل استقباله العقيد الشطي مبناسبة حتقيقه رقماً قياسياً في موسوعة غينيس

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال العقيد الركن بحري م.يوسف خليل الشطي

الشيخ طالل اخلالد مستقبال العقيد الركن بحري م. يوسف الشطي ووالده خليل الشطي

«السكنية»: تخفيض السعر الرمزي ألراضي ٣ مناطق 
والسماح بإجراءات البدل قبل مرور ١٠ سنوات

عاطف رمضان

ثّمن وزير شؤون مجلس 
األمــة ووزير اإلســكان عمار 
العجمي الدور الكبير ملجلس 
الــوزراء علــى مــا مت إقراره 
لقسائم ٣ مناطق «الصباحية 
وأبو حليفة وخيطان اجلنوبي» 
وإجراءات التصرف بالتنازل أو 
البيع أو التبادل خارج املنطقة 
قبل مرور ١٠ سنوات من تسلم 
القســيمة، مثمنا كذلك جهود 
مجلس الــوزراء في احلرص 
علــى إقرار كل مــا يصب في 

مصلحة املواطنني.
وكان مدير عام املؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 

أبوحليفة، خيطان اجلنوبي» 
بشــأن  أخــرى  وإجــراءات 
التصرف بالتنــازل أو البيع 
أو التبــادل خــارج املنطقــة 

إلى ٥٠٠٠ دينــار، فإنه جرى 
استثناء املستفيدين وتعديل 

اآللية».
وأوضح ان مجلس الوزراء 
أحيط علما بطلب وزير الدولة 
لشؤون اإلســكان والتطوير 
العمرانــي بإلغــاء قيــد عدم 
تصرف املستفيدين بالتنازل أو 
البيع أو التبادل خارج املنطقة 
(البدل اخلارجي) قبل مرور 
١٠ سنوات من تسلم القسيمة 
فعليا بالنسبة لقسائم الرعاية 
السكنية في مناطق الصباحية، 
أبو حليفة، خيطان اجلنوبي 
قطعتي ١، ٢، وتخفيض الثمن 
الرمزي لهذه القسائم إلى ٥٠٠٠

دينار.

(البدل اخلارجي) قبل مرور 
١٠ سنوات من استالم القسيمة.

وأشار خريبط في تصريح 
صحافي الى أنه «وبناء على 
موافقــة مجلس الوزراء على 
طلــب وزير الدولة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي، بإلغاء قيد عدم 
تصرف املستفيدين بالتنازل أو 
البيع أو التبادل خارج املنطقة 
(البدل اخلارجي) قبل مرور 
١٠ سنوات من تسلم القسيمة 
بالنســبة لقســائم الرعايــة 
السكنية في مناطق الصباحية، 
أبوحليفة، خيطان اجلنوبي 
قطعتــي (١،٢)، وتخفيــض 
الثمن الرمزي لهذه القســائم 

م.ناصر خريبط عمار العجمي

بالتكليــف م.ناصــر خريبط 
أعلن موافقة مجلس الوزراء 
على تخفيض الثمن الرمزي 
لقسائم ٣ مناطق «الصباحية، 

مدارس التربية اخلاصة بال «باصات» لتوصيل الطلبة!
عبدالعزيز الفضلي

أبلغــت إدارة مــدارس التربيــة 
اخلاصة أولياء أمور الطلبة بضرورة 
إحضار أبنائهم إلى مدارســهم لعدم 

توافر حافالت تنقلهم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» 
عــن ان أوليــاء أمور الطلبــة تلقوا 
مســجات تفيــد بعدم قــدرة اإلدارة 
على توفير «باصات» لنقل أبنائهم 
ألمور خارجة عن إرادتها، داعية إلى 
تعاونهم مع اإلدارة في هذا اجلانب.

وأبدى أولياء األمور أسفهم الشديد 
لهذا اإلجراء، خاصة أن هناك الكثير 
منهم مرتبط بوظائفهم، مستغربني 
في الوقت نفسه توقف حافالت النقل 

التي كانت تعمل خالل الفصل الدراسي 
األول.

وطالب أولياء األمور وزير التربية 
بالتدخل وإيجاد حل لهذه املشكلة التي 
يعانون منها خاصة ان أبناءهم من 
ذوي االحتياجات اخلاصة ويحتاجون 
إلى رعاية واهتمام في عملية التنقل.
من جهة اخرى، كشــفت مصادر 
مطلعــة لـ«األنباء» عــن رفض عدد 
من املــدارس في املرحلــة الثانوية 
قبول الطلبة من نفس سكان املنطقة 
والقطعة لعدم وجود مواد االختيار 
احلــر فيهــا، وذلك بعدمــا أصدرت 
وزارة التربية قرارا يقضي بفتح باب 
النقل لفترة استثنائية من املدارس 
احلكوميــة إلــى املــدارس اخلاصة 

العربية وبالعكس حتى نهاية دوام 
يوم اخلميس ١٦ اجلاري. 

وقالت املصادر ان هذا اإلجراء فيه 
ظلم للطالب ولولي أمره، مستغربة 
في الوقت نفســه عــدم وجود مواد 
االختيار احلر في مدارس وتوافرها 

في مدارس أخرى.
ودعت املصادر وكيل وزارة التربية 
بالتكليف ووكيل التعليم العام أسامة 
السلطان إلى التدخل وإيجاد مخرج 
لهذه املشكلة، خاصة ان هناك الكثير 
مــن املواطنــني قاموا بنقــل أبنائهم 

وفوجئوا برفض املدارس لهم.
هــذا، وحدد وكيل وزارة التربية 
باإلنابة الوكيل املساعد للتعليم العام 
أسامة السلطان موعد االختبار العملي 

للوظائف اإلشرافية اخلاصة مبادتي 
الديكور واحلاسب اآللي والتي ستكون 

على النحو التالي:
١ - موعد اختبار مادة الديكور (الرسم 
الهندســي) لوظيفة (موجه فني - 
رئيس قسم) يومي االثنني ١٣ اجلاري 
(الذكور) والثالثاء ١٤ منه (اإلناث) 
في مدرســة صقر الشــبيب الكائنة 
مبنطقة القادسية في الفترة املسائية 

من الساعة ٦٫٠٠ - ٩٫٠٠ مساء.
٢ - موعد اختبار مادة احلاسب اآللي 
(العملــي) لوظيفــة (موجه فني - 
رئيس قسم) يوم الثالثاء ١٤ اجلاري 
في مركز تدريب اجلابرية في الفترة 
املسائية من الســاعة ١٢٫١٥ - ٢٫٣٠

مساء.

«التربية»: االختبار العملي لوظيفتي الديكور واحلاسب اآللي األسبوع املقبل

وزير اخلارجية بحث مع رؤساء بعثات 
مجموعة (G٧) التطورات اإلقليمية والدولية

التقى وزير اخلارجية الشــيخ ســالم 
العبداهللا في ديوان عام الوزارة مع رؤساء 
بعثات دول مجموعة الدول الصناعية السبع 
الـــ G٧، كل من فرنســا والواليات املتحدة 
األميركية واململكة املتحدة وأملانيا واليابان 
وإيطاليا وكندا واالحتاد األوروبي باإلضافة 

إلى سفير أستراليا لدى الكويت.

ومت خــالل اللقــاء اســتعراض أوجــه 
العالقــات بــني الكويت ومجموعــة الدول 
السبع وسبل تعزيزها وتطويرها في كل 
املجاالت وعلى مختلف األصعدة وبحث كل 
املواضيع ذات االهتمام املشترك والقضايا 
الراهنة على الساحتني اإلقليمية والدولية 
مبا في ذلك األوضاع الراهنة في أوكرانيا.

Gوزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال رؤساء بعثات دول مجموعة الدول الصناعية السبع الـ ٧

«التأمينات» تنظم االجتماع الـ ٥٤ للجنة الفنية ألجهزة 
التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية اخلليجية

نظمت املؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة االجتمــاع الـــ ٥٤ للجنة 
الفنية ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات 
االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، ويتضمن ١٥ بندا يناقش 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك ويوثق 
مجاالت التعاون على الصعيد املؤسسي.

وقالت «التأمينات»، في بيان صحافي، 
إنه من املقرر طبقا جلدول أعمال اللجنة 
طرح ســبع مبادرات للمناقشة منها ما 
يتعلق بالربــط اإللكتروني والتدريب 
والتأهيــل وتطوير آليــات التحصيل. 
وأفادت بأنه ستتم إحاطة الدول األعضاء 
بانتهاء دراسة مقارنة تولت املؤسسة 

إعدادهــا بشــأن أنظمة التقاعــد املدني 
والتأمينات االجتماعية بصورتها األولية 
متهيدا لطباعتها وتعميمها على الدول 
األعضاء بصورتها النهائية خالل النصف 
األول من ٢٠٢٣ بعد االستماع ملالحظات 
األعضــاء ومرئياتهــم حول الدراســة. 
وأوضحت أن االجتماع سينتهي االربعاء 

بلقــاء تعريفــي ملواطنــي دول مجلس 
التعاون العاملني في غير دولهم في أي 
دولة عضو باملجلس سواء في القطاع 
احلكومي (مدنيني) أو في القطاعني األهلي 
والنفطي وكذلك أصحاب األعمال للرد 
على االستفسارات املتعلقة بأحكام النظام 

املوحد ملد احلماية التأمينية.


