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األمير هّنأ حاكم 
عام غرينادا 

بالعيد الوطني

ولي العهد هّنأ 
حاكم عام غرينادا 

بالعيد الوطني

رئيس الوزراء استقبل األمني العام ملنظمة املدن 
العربية وهّنأ حاكم عام غرينادا بالعيد الوطني

استقبل رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح في 
قصر بيــان امس األمني 
العام ملنظمة املدن العربية 
العصفور،  م.عبدالرحمن 
وذلــك مبناســبة توليه 

منصبه اجلديد.
كما بعث سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
الوزراء  رئيس مجلــس 
ببرقية تهنئة إلى سيسيل 
ال غريناد حاكم عام غرينادا 
العيد  الصديقة مبناسبة 

الوطني لبالدها.

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمد ببرقية تهنئة إلى 
سيسيل ال غريناد حاكم 
عام غرينادا الصديقة، عبر 
فيها ســموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالدها، متمنيا 
سموه لها موفور الصحة 
ولغرينــادا  والعافيــة 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

بعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى سيسيل ال غريناد 
حاكم عام غرينادا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبالدهــا، راجيــا لهــا وافر 

الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

صباح الناصر: دعم املبدعني الستمرار عطاءاتهم
في إثراء احلركة الفنية مبا يليق بتاريخ الكويت

حنان عبد املعبود

أكد وكيل الديوان األميري لشــؤون األســرة 
احلاكمة الشــيخ صباح ناصر صباح األحمد أن 
الفنون تلعب دورا مهما في املجتمع االنســاني، 
حيث جتعل االنســان أكثر رقيا، وتكمن أهميتها 
في إشباع الرغبات الروحية، فالفنون افراز لثقافة 
املجتمــع والتي تعد مرآة عكســية ونتائج لهذه 

الفنون.
كالم الشيخ صباح الناصر جاء في كلمة ألقاها 
في افتتاح مهرجان الكويت الـ ١٥ لإلبداع التشكيلي 
الــذي أقيــم حتت رعايته مبشــاركة أكثر من ٩٠

فنانــا وفنانــة وبتنظيم من اجلمعيــة الكويتية 
للفنون التشكيلية.

ولفت إلى مشاركة عدد كبير من املبدعني الى 
جانب املواهب من الشباب الذين قدموا إسهامات 
ومشاركات عالية اجلودة تستثمرها الكويت لبناء 
تنمية مستدامة ترتقي بالبنية التحية وجتعل من 

الثقافة خطابا إنسانيا يصل الى أفراد املجتمع.
وشــدد على احلرص على مواصلة دعم أبناء 
الكويت املبدعني في شتى املجاالت بغية استمرار 
عطاءاتهم وإبداعاتهم في كل املجاالت إلثراء احلركة 
الفنيــة مبا يليق بتاريخ الكويت العريق في هذا 

املجال.

من جانبه، قال رئيس احتاد التشكيليني العرب، 
رئيس اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبد 
الرسول ســلمان إن «املهرجان ينقلنا الى عوالم 
تشــكيلية جديدة ونتطلع بــكل ثقة الى االبتكار 
والتجديد»، الفتا الــى أن االعمال الفنية تنوعت 
فيها األســاليب واالجتاهات في قوالب تشكيلية 
إبداعيــة تســعى إلبراز اجلمال مــن حيث اللون 

واألشكال املتناغمة.
وقال ان العمل الفني في هذا املعرض اكتسب 
قيمة ذاتيــة وتخطى النمــوذج التقليدي ليقدم 
منوذجا جديدا لتأمــالت مختلفة تتعدى الزمان 
ليكــون مرآة صادقة لعصرنــا مبختلف أنواعه، 
معتبرا اجلمعية مهد الفن واجلمال ونبعا ال ينضب 

لإلبداع الفني.
بدوره، أعرب أحــد الفائزين باجلائزة الفنان 
التشــكيلي هاشــم كرم عن ســعادته باملشاركة. 
وأوضح أنه شــارك باملعرض بلوحتني، إحداهما 
اجلنة على األرض، وتضم كل العناصر احلية على 
األرض من طيور وفراشات، بينما اللوحة الثانية 
جنة الفردوس بالسماء والفضاء واملالئكة، الفتا 
الــى أن الوحي وااللهام هو اخليال الذي يحيا به 

الفنان ويحوله إلى واقع باللوحات.
مــن جهتــه، قال الفنــان علي شــيرازي الذي 
فــاز أيضا بإحدى اجلوائز إن لوحاته عبارة عن 

«فــن غرافيتي يدمج بــني الديجيتال والتصوير 
والتركيــب»، للوصــول الــى لوحة بعــد عملها 
«اسكتش»، لتخرج بنموذج وفكرة نوصلها بصورة 
من خالل الديجيتال، وكانت فكرة اللوحة األولى 
كيفية معاجلة النفس بالنفس، أما الثانية فـ«األرض 
امللهمة» التي تســاعد وتنعش الروح وترمز الى 
العطــاء ومهما بدت أنها ضدنا اال أنها في النهاية 

تكون معنا ولنا.
وقد شهدت قاعة العرض باجلمعية الكويتية 
للفنون التشــكيلية نحــو ١٤٠ عمال فنيا ركز 
أغلبها على الرسم التشكيلي في شتى مجاالته 
ومدارسه ومواضيعه وسعى من خاللها الفنانون 
إلظهــار إلهاماتهم في األعمــال الفنية التي مت 
عرضها، وســيتمر العرض حتى نهاية شــهر 

فبراير اجلاري.
ومت خالل احلفل توزيع اجلوائز على الفائزين، 
وكانت اجلوائز متنوعة، حيث اشتملت على جائزة 
باسم املغفور له أمير البالد الراحل الشيخ صباح 
األحمد فازت بها الفنانة فاطمة الفضلي، وجائزة 
باسم املغفور له الشيخ ناصر صباح األحمد فاز 
بها الفنان هاشم كرم، إضافة الى جائزة الشيخة 
ســلوى الصباح وحصلت عليها الفنانة سهيلة 
العطية، وجائزة الشيخة فتوح الصباح ونالتها 

الفنانة منى مبارك.

افتتح مهرجان الكويت الـ ١٥ لإلبداع التشكيلي مبشاركة أكثر من ٩٠ فناناً وفنانة

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد خالل جولة على اللوحات املشاركةالشيخ صباح ناصر صباح األحمد وحرمه وعبدالرسول سلمان والسفير العماني خالل افتتاح مهرجان الكويت لإلبداع

«القوى العاملة» حتدد مخصصات دعم العمالة 
الوطنية ملختلف الفئات التعليمية

بشرى شعبان

حــددت الهيئة العامة للقــوى العاملة 
جــداول العالوات االجتماعيــة والزيادات 
ألصحاب املهن واحلرف والعاملني في اجلهات 
غير احلكوميــة ودعم العمالــة الوطنية. 
وجاء الطب والصيدلة والهندسة في مقدمة 
التخصصات التي حصلت على املخصصات 

األعلى.
 وحصلــت «األنباء» علــى صورة من 
اجلــداول التي حددت وفــق التخصصات 
واملســتوى التعليمي اجلامعــي والدبلوم 
والثانوي واملتوسط، وحازت التخصصات 
الطبيــة والصيدلــة والهندســة أعلــى 
املخصصات، حيث بلغ إجمالي الدعم املالي 
من دون عالوة األوالد لألعزب ٧٩٠ دينارا 
واملتزوج ٨٩٨ دينــارا، وعالوة األوالد ٥٠

دينارا بحد أقصى ٧ أوالد، بينما قيمة العالوة 
االجتماعية لألعــزب ١٩٠ دينارا واملتزوج 
٢٧٨ د.ك، وقيمــة التخصص ٣٣٠ دينارا، 
والزيادة واملكافأة والغالء ٢٢٠ دينارا، فيما 
بلــغ فرق العالوة االجتماعية بزيادة ٢٥٪

لألعزب ٥٠ دينارا واملتزوج ٧٠ دينارا.
أما حاملو الشهادة اجلامعية للتخصصات 
التالية (قانون - محاسبة - نظم معلومات 
إحصــاء اقتصاد - متريــض - متويل - 
متويل منشآت مالية - إدارة مالية - تأمني 
- جتــارة خارجيــة - علــوم مصرفية - 

تعاون - تدريس) فقد بلغت قيمة العالوة 
االجتماعية إجمالي الدعم دون عالوة األوالد 
لألعزب ٧٤٠ دينارا واملتزوج ٨٤٨ دينارا.

وبلغــت قيمة الدعم فــي التخصصات 
اجلامعيــة املتبقيــة لألعــزب ٦٩٠ دينارا 
واملتزوج ٧٩٠ دينارا، بينما فئة احلاصلني 
على دبلوم أو شهادة ثانوية، باإلضافة الى 
دورة تدريبية ال تقل عن ســنتني فقد بلغ 
إجمالي الدعم املالي دون عالوة األوالد ٦٢٩

دينارا لألعزب واملتــزوج ٧٢٣ دينارا، أما 
حاملو الشهادة الثانوية مع دورة تدريبية 
ال تقل عن ســنة واحــدة أو ما يعادلها من 
اخلبــرة فبلــغ إجمالي الدعــم دون عالوة 
األبناء لألعــزب ٥٧١ دينارا واملتزوج ٦٦٣
دينارا، واملتوســط مع دورة ال تقل عن ٣
سنوات لألعزب ٥٧١ دينارا واملتزوج ٦٢٣

دينارا من غير عالوة األوالد.

الطب والصيدلة والهندسة األعلى براتب ٧٩٠ ديناراً لألعزب و٨٩٨ للمتزوج

مدير عام «كونا» بحثت تعزيز التعاون اإلعالمي 
مع مدير وكالة أنباء الشرق األوسط

«األشغال» تعيد تشكيل فريق «االتصال» 
مع املراقبني البيئيني

بحثت املدير العــام لـ «كونا» د.فاطمة 
السالم مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق 
األوسط املصرية لدى الكويت طارق حمدي 
العالقات الثنائية في املجال اإلعالمي وسبل 
تعزيــز التعاون بني وكالتي أنباء البلدين 

الشقيقني.
واستعرض اجلانبان العالقات الثنائية 
بني الوكالتني التي تعود إلى ستينيات القرن 

املاضي وســبل تطويرها وتوسيع آفاقها 
وتبــادل الزيارات واخلبــرات واملعلومات 

مبا ينعكس على كفاءة عملهما.
وأكــد اجلانبــان أهميــة تقــدمي جميع 
التسهيالت واإلمكانات للعاملني واملراسلني 
في الوكالتني مبا يضمن االرتقاء مبستوى 
العمــل وإبراز الوجــه اإلعالمي الصحافي 

للبلدين الشقيقني في مختلف املجاالت.

عاطف رمضان

أصدرت وكيلة وزارة األشغال العامة 
م.مي املسعد قرارا إداريا بشأن إعادة تشكيل 
فريق عمل ضابط اتصال مع فريق املراقبني 
البيئيني بعضوية ٩ أعضاء وملدة ٣ اشهر.

ويختــص الفريــق بتســهيل االعمال 
املطلوبة من املراقبني البيئيني مبا يخص 
الوزارة دون اإلخالل باختصاصاتها، والقيام 
بالتنسيق مع قطاعات وإدارات الوزارة مبا 
يخص القانون البيئي ومتطلباته والتأكد 
من وجــود جميــع االعتمــادات اخلاصة 
بالقانون البيئي لتزويدها للمراقب في حال 
الطلب. ومن مهام الفريق متثيل الوزارة مبا 

يخص القانون البيئي دون اإلخالل باالعمال 
واالختصاصات املنوطة بإدارات الوزارة 
والتحقــق من صحة املعلومــات البيئية 
التي تقدمهــا اإلدارات مبا يخص القانون 
البيئي قبل تزويدها للمراقبني البيئيني.

ويرفع الفريق تقريرا شهريا باإلجنازات 
موضحــا فيــه املعوقــات ان وجــدت مبا 
يخــص املتطلبات ومدى التــزام اجلهات 
داخــل الوزارة مبا يخص القانون البيئي 

وطلبات املراقبني.
ووفق القرار ترفع للجنة الفنية لتطبيق 
نظــام فرق العمل واللجــان تقرير دوري 
شهريا عن أعمال الفرق محددا به خطة العمل 

الشهرية وما مت اجنازه ونسبة اإلجناز.

لتمثيل الوزارة مبا يخص القانون البيئي والتحقق من صحة املعلومات البيئية

د. فاطمة السالم مستقبلة مدير مكتب وكالة أنباء الشرق األوسط املصرية طارق حمدي

الكويـت تسـتثمر مبدعيهـا لبنـاء تنميـة مسـتدامة ترتقـي بالبنيـة التحتيـة وجتعل مـن الثقافـة خطابًا إنسـانيًا

عبد الرسول سلمان: األعمال الفنية باملعرض اكتسبت قيمة ذاتية وتخطت النموذج التقليدي لتقدم اجلديد لتأمالت مختلفة تتعدى الزمان

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال 
م. عبدالرحمن العصفور

وزير اخلارجية بحث مع سفير الصني  التعاون الثنائي 
وتطوير مشروع ميناء مبارك الكبير

التقــى وزيــر اخلارجية 
الشيخ ســالم العبداهللا في 
ديوان عام الوزارة مع سفير 
جمهورية الصني الشــعبية 
لدى الكويت تشانغ جيانوي.
اللقــاء ترجمــة  ويأتــي 
لرؤى القيادة السياسية في 
الكويت وتنفيــذا ملخرجات 
املباحثــات الرســمية التــي 
أجراها ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

وجمهورية الصني الشعبية 
وســبل تعزيزها وتنميتها 
في مختلف املجاالت السيما 
االقتصادية والتنموية منها 
ومناقشــة آليــات التعــاون 
الثنائــي فــي إطــار تطوير 
مبــارك  مينــاء  مشــروع 
الكبير واألعمال اإلنشــائية 
اخلاصــة  والتشــغيلية 
باملشــروع وبحــث عدد من 
املواضيــع محــل االهتمــام 

املشترك في هذا اإلطار.

األحمد مع رئيس جمهورية 
الصني الشعبية الصديقة شي 
جني بينغ على هامش القمة 
اخلليجية - الصينية التي 
عقدت في ٩ ديســمبر ٢٠٢٢

مبدينة الرياض.
وبتوجيهات سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
رئيــس مجلس الــوزراء مت 
اللقــاء اســتعراض  خــالل 
اإلســتراتيجية  العالقــات 
الوثيقة التي تربط الكويت  السفير الصيني تشانغ جيانويالشيخ سالم العبداهللا

«التربية» لإلدارات املدرسية: عدم طلب أي مبالغ نقدية 
أو تبرعات من املعلمني والطلبة جتنبًا للمساءلة القانونية

عبدالعزيز الفضلي

حــذرت وزارة التربية اإلدارات املدرســية من 
تكليف املعلمني والطلبــة وكذلك أولياء أمورهم 
مبا ليس مفروضــا عليهم من متطلبات تبرعات 
أو طلب مبالغ نقدية أو غيرها، مشــددة على انه 
من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

جاء ذلك في نشرة عممها مدير منطقة الفروانية 
التعليمية محمد عايض العجمي وتلقت «األنباء» 
نسخة منها والتي قال فيها: انه حرصا على االلتزام 
مبا تقتضيه مصلحة العمــل، يرجى من مديري 
املدارس ومديرات رياض األطفال االلتزام مبا يلي:

١ - عدم تكليف املعلمني بإعداد وسائل تعليمية 

أو تصوير أوراق عمل أو تزيني الفصول واملدرسة 
أو توفيــر أجهزة أو أدوات أو أي مواد ما لم تقم 

اإلدارة املدرسية بتوفير نفقاتها.
٢ -عــدم تكليف املتعلمــني أو أولياء أمورهم 
صراحة أو إيحاء بأي أعمال ال تعد من واجباتهم 
سواء كان ذلك إعداد وسائل تعليمية أو تصوير 
أوراق عمل أو تزيني الفصول واملدرسة أو توفير 

أجهزة أو أدوات أو أي مواد للمدرسة.
٣ - عدم طلب أي مبالغ نقدية أوتبرعات عينية 
سواء من املعلمني أو املتعلمني أو أولياء أمورهم.

٤ - توفير كل املتطلبات التعليمية واملدرسية 
من حســاب الصندوق املالي أو حســاب املقصف 
املدرســي واملوارد األخرى وفق اللوائح والنظم 

املتبعة حيال ذلك.
٥ - ســيتعرض للمســاءلة القانونية كل من 

يخالف النظم واللوائح املشار إليها.
من جانب آخر، أغلقت منطقة األحمدي التعليمية 
مركز عبداهللا بن الزبير املشترك املسائي (رجال) 
اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام احلالي.

وأوضحــت املنطقة في قــرار أصدرته وتلقت 
«األنباء» نسخة منه انه سيتم نقل الدارسني في 
مركز عبداهللا بــن الزبير املشــترك (رجال) إلى 
مركــز عمر بن اخلطاب الثانوي (رجال) مع نقل 
جميع ملفات الدارسني والعهدة إلى املركز اجلديد 
وعلى جميع جهات االختصاص االطالع والعمل 

على ما جاء بالقرار.

«تعليمية األحمدي»: إغالق مركز عبداهللا بن الزبير املسائي

.. وجتري ممارسة لدعم وصيانة بوابتها اإللكترونية
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
وزارة األشغال العامة طرحت ممارسة 
لدعم وصيانة بوابتها اإللكترونية مع 
تطوير اخلدمات املدرجــة عليها طبقا 

لشروط ومواصفات.
وقالت املصادر ان آخر موعد لتقدمي 

العطاءات للوزارة هو ٢٨ اجلاري ومدة 
تنفيذ العقد عامان ويبقى العطاء ساري 
املفعــول ملدة ٩٠ يوما مــن تاريخ فتح 

ظروف العطاءات.
وسيعقد اجتماع متهيدي للراغبني 
في االشــتراك في املمارسة للرد على 
االستفسارات في مبنى الوزارة في ٢٠

فبراير ٢٠٢٣.


