«الكهرباء واماء» تطبق للمرة اأولى ااختبار التحريري للمناصب اإشرافية
أعلنت وزارة الكهرباء وام��اء الكويتية أمس
تطبيقها للمرة اأول���ى ااخ��ت��ب��ار التحريري
للمتقدمن للوظائف ااشرافية (رؤساء أقسام)
في قطاعات الوزراة.
وقال وكيل الوزارة امهندس محمد بوشهري

2

ل� (كونا) إن الوزارة أجرت للمرة اأولى اختبارا
حريريا ل  159موظفا وموظفة لشغل 24
وظيفة رئيس قسم في قطاع شؤون امستهلكن
وذلك بعد استيفائهم الشروط امعتمدة من ديوان
اخدمة امدنية.وأوضح بوشهري ان اأسئلة
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ولي العهد يستقبل اخالد واجراح
والصالح واحمود

أمير الباد يستقبل ولي العهد واخالد

الغام يهنئ نظيرته في
جزر فيجي بالعيد الوطني

مرزوق الغام

بعث رئ��ي��س مجلس اأم���ة م���رزوق ال��غ��ام أمس
اأرب��ع��اء ببرقية تهنئة إل��ى رئيسة البرمان في جزر
فيجي الصديقة الدكتورة جيكو لوفيني وذلك مناسبة
العيد الوطني لبلدها.

استقبل صاحب السمو أمير الباد الشيخ
صباح اأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو
ولي العهد الشيخ نواف اأحمد .كما استقبل
سموه رئيس مجلس ال��وزراء باإنابة وزير
اخارجية الشيخ صباح اخالد.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير
الباد الشيخ صباح اأحمد ببرقية تهنئة إلى
الرئيس جيوجي كونروت رئيس جمهورية
ج��زر فيجي الصديقة عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه مناسبة العيد الوطني لباده
متمنيا لفخامته م��وف��ور الصحة والعافية
وللبلد الصديق دوام التقدم واازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف اأحمد
ببرقية تهنئة إلى الرئيس جيوجي كونروت
رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة ج���زر فيجي الصديقة
ضمنها سموه خالص تهانيه مناسبة العيد
الوطني لباده راجيا لفخامته موفور الصحة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر امبارك رئيس
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة ماثلة.

أعلنت الهيئة العامة مكافحة الفساد (نزاهة) عن
ص��دور الائحة التنفيذية رق��م ( )296لسنة 2018
لقانون رقم ( )13لسنة  2018بشأن حظر تعارض
امصالح وال��ذي يكون امشرع الكويتي بذلك أضاف
سلوك جرمي جديد يدخل ضمن اجرائم امذكورة
حصرا في قانون رقم ( )2لسنة  2016بشأن انشاء
الهيئة.
وقال امتحدث الرسمي للهيئة اأمن العام امساعد
لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر ل� (كونا)
إن القانون رقم ( )13لسنة  2018بشأن حظر تعارض
امصالح وائحته التنفيذية يعد استحقاقا جديدا يرى
النور أثر قيام الكويت بامصادقة على اتفاقية اأم
امتحدة مكافحة الفساد عام  2006والتي ألزمت الدول
اأط��راف أن تسعى الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم
تعزز النزاهة والشفافية ومنع تعارض امصالح.
وأوض��ح أن الائحة التنفيذية للقانون امذكور
وضحت ح��اات تعارض امصالح التي توجب على
اخاضع للقانون اإفصاح عنها لدى جهة عمله التي

علي الصالح خال لقائه الشيخ عزام الصباح

العاقات اأخوية والروابط امشتركة التي تربط بن
البلدين والشعبن الشقيقن“.
وأوض��ح أن ه��ذه العاقات التاريخية الراسخة
اثمرت مستويات متقدمة من التنسيق والتعاون
والتكامل في العديد من امجاات مشيرا الى مساهمة
الكويت ودعمها لبرنامج التوازان امالي الذي أعلنت
عنه اللجنة الوزراية للشؤون امالية وضبط اانفاق
في الرابع من اكتوبر اجاري.من جانبه اكد الشيخ
ع��زام الصباح عمق العاقات الثنائية والتاريخية
بن الكويت ووالبحرين والتي تتميز برابط تاريخي
وأسري عريق بناه اآباء وااجداد منذ عقود طويلة.

«الصحة» تستضيف اليوم اجتماع ًا خليجي ًا
متابعة املف الصحي بالبطاقة الذكية

تستضيف الكويت مثلة ب���وزارة الصحة اليوم
اخميس ااجتماع امشترك الرابع للفريق الفني للبطاقة
الذكية واللجنة الصحية امعنية متابعة املف الصحي
في البطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول اخليج
العربية .وقال الوكيل امساعد لشؤون الرقابة الدوائية
والغذائية ب��وزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر في
تصريح صحفي أمس اأربعاء ان ااجتماع يهدف الى
التنسيق بن دول مجلس التعاون في مجال التغيرات
التي تطرأ على املف الصحي مواطني الدول اأعضاء.
وأض���اف ال��ب��در ال���ذي يشغل اي��ض��ا عضو الهيئة

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ خالد اجراح

«نزاهة» :صدور الائحة التنفيذية للقانون
رقم  13لسنة  2018امختص بتعارض امصالح

رئيس مجلس الشورى البحريني يشيد
بدعم سمو اأمير للتنمية في البحرين

أش���اد رئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى البحريني علي
الصالح أمس اأربعاء بالدور الذي تقوم به الكويت
بقيادة صاحب سمو امير الباد الشيخ صباح اأحمد
بدعم استقرار ودمومة التنمية مملكة البحرين.
وقالت سفارة الكويت لدى ملكة البحرين في بيان
صحفي ان ذلك جاء لدى استقبال الصالح لعميد السلك
الدبلوماسي السفير الكويتي لدى امملكة الشيخ عزام
الصباح حيث اكد عمق العاقات الثنائية والتاريخية
بن البلدين.
ونقل البيان عن الصالح تأكيده أن ”امواقف امشرفة
وامعهودة لدولة الكويت جاه البحرين تعكس عمق
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سموه هنأ رئيس جزر فيجي بالعيد الوطني لباده

سمو اأمير يستقبل الشيخ صباح اخالد

التحريرية التي خضع لها امتقدمون هي من
صميم العمل اليومي لتلك اأقسام الفنية مشيرا
إل��ى أن��ه ستجري مقابلة شخصية بعد صدور
نتائج ااخ��ت��ب��ارات التحريرية وذل��ك من باب
الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع.

وأض����اف ان ال�����وزارة أج���رت ااخ��ت��ب��ارات
للمتقدمن للمناصب ااشرافية في مركز تنمية
امجتمع منطقة (الزهراء) التابع لوزارة الشؤون
ااجتماعية والعمل مشيدا بتعاون (الشؤون) مع
الوزارة لتسهيل عملية هذه ااختبارات.

التنفيذية في مجلس الصحة ل��دول مجلس التعاون
اخليجي أن ااجتماع سينعقد برعاية وزي��ر الصحة
الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح وبحضور وفد
من اامانة العامة مجلس التعاون الى جانب قيادات
ومسؤولن من وزارات الصحة اخليجية .وأكد اهمية
حديد جهة موحدة تقوم بتحديث البيانات الصحية
امتفق عليها في البطاقة الذكية وترتبط بعاقة مباشرة
مع اجهة التي ستوفر البيانات امطلوبة والتي ترتبط
بدورها مع اجهة امصدرة للبطاقة الذكية وذلك بإنشاء
قاعدة بيانات صحية بن دول امجلس.

يتبع لها بحسب منصبه الوظيفي وحددت مدة عشرة
أيام لافصاح والعمل على إزالة حالة التعارض.
وذك��ر انه في حال عدم قيام اخاضع بإزالة حالة
التعارض خال  60يوم من تاريخ اإفصاح يتعن على
جهة اإفصاح اخطار الهيئة العامة مكافحة الفساد
مباشرة شؤونها.
وأضاف أن من حق أي مواطن تقدم باغ حول توافر
شبهة تعارض مصالح الى جهة اإفصاح مرفقا كافة
التفاصيل الازمة مع متعه بكافة الضمانات اخاصة
باحماية وسرية امعلومات.
وبن الدكتور بوزبر أن (نزاهة) تعتزم في امستقبل
القريب عقد ورش عمل حول القانون وائحته التنفيذية
بهدف توعية وتثقيف جميع امخاطبن بهذا القانون.
وأك��د أن��ه ب��دخ��ول ه��ذا القانون حيز النفاذ وذل��ك
بصدور ائحته التنفيذية تكون إضافة ميزة تضاف
الى اجهود الرامية مكافحة الفساد والى تعزيز النزاهة
والشفافية في أداء اموظفن العمومين وعلى استقرار
أجهزة الدولة.

 ..وسموه يستقبل الشيخ سلمان احمود

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف اأحمد بقصر
بيان صباح أم��س رئيس مجلس ال���وزراء باإنابة
ووزير اخارجية الشيخ صباح اخالد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف اأحمد نائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد

اجراح .واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس
الصالح.
كما استقبل سمو ولي العهد رئيس الهيئة العامة
للطيران امدني الشيخ سلمان احمود.

املتقى الثاني للمشروع انطلق بحضور نائب وزير شؤون الديوان اأميري

اإبراهيم« :كفو» يعمل على خلق طاقة ذاتية ومتجددة لدى الشباب
انطلق املتقى الثاني مشروع
(ك��ف��و) ال��ذي يساهم ف��ي حقيق
رؤي����ة ح��ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير الباد الشيخ صباح اأحمد
لاهتمام بالشباب واش��راك��ه��م
في قيادة التنمية وذلك بحضور
ن��ائ��ب وزي����ر ش����ؤون ال���دي���وان
اأميري الشيخ محمد العبدالله
ووزي��ر التجارة والصناعة خالد
الروضان.
ويعد هذا املتقى أحد امشاريع
التابعة للديوان اأميري والذي
أقيم ليلة ااثنن اماضي في مركز
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر اأح��م��د الثقافي
ويهدف إلى التعرف على الكفاءات
الشبابية الوطنية وبناء جسور
التعارف بينهم كما يعد بداية
إن��ش��اء ق��اع��دة بيانات للشباب
الكويتين من اصحاب اخبرات
بهدف ااستفادة من تخصصاتهم
وتذليل الصعوبات امامهم للتميز
ف��ي مختلف ام��ج��اات امطروحة
والتي تناسب مؤهلهم العلمي.
وق���ال امستشار ف��ي ال��دي��وان
اأميري ورئيس اللجنة ااشرافية
العليا م��ش��روع (ك��ف��و) الدكتور
يوسف اإبراهيم إن ”هذا امشروع
ال���ذي ك���ان م��ن ض��م��ن توصيات
امشروع الوطني للشباب والذي
عقد في ع��ام  2013هو من ضمن
توجيهات ص��اح��ب السمو أمير
الباد الشيخ صباح اأحمد .
ول��ق��د ك��ان��ت ال��ف��ك��رة م��ن ه��ذا
امشروع اكتشاف آلىء الكويت من
الشباب في تخصصات مختلفة“.
وأض��اف الدكتور اابراهيم في
تصريح صحفي ”لقد قطعنا شوطا
كبيرا منذ التأسيس واآن في هذا
املتقى ال��ث��ان��ي سنقوم بعرض
تفاصيل اكثر لهذا امشروع وكذلك
استحداث قاعدة بيانات جديدة
لتضم نشاطات مختلفة للشباب
الكويتين“.
وأك��د أن مشروع (كفو) الذي
ت���دي���ره م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ش��ب��اب
الكويتين يعمل على خلق طاقة
ذاتية ومتجددة لدى الشباب تدفع
بهم نحو اانشطة ااقتصادية
وال��ع��م��ل التطوعي وغ��ي��ره��ا من

الشيخ محمد العبد الله يتقدم احضور

اانشطة التي تتميز بها الكويت.
من جانبها قالت مديرة مشروع
(كفو) الدكتورة فاطمة اموسوي
إن دع��م الشباب الكويتين يأتي
تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب
السمو أمير الباد الشيخ صباح
اأح��م��د إذ يؤكد سموه دائ��م��ا في
اخ��ط��اب��ات السامية أهمية دور
ال��ش��ب��اب وتأثيرهم باعتبارهم
عصب الباد وال��ث��روة احقيقية
للكويت.
وأضافت الدكتورة اموسوي في
تصريح صحفي ”لقد سعينا بشكل
كبير في مشروعنا الى التركيز على
ااج���ازات وال��ك��ف��اءات الكويتية
التي نعتبرها ال��ث��روة احقيقية
من خ��ال منصة واح��دة جمعهم
لتسهيل عملية التواصل بااضافة
الى كيفية ااستفادة من الشباب
والتطوير م��ن مهاراتهم اب��راز
ه��ذه ال��ك��ف��اءات واح���رص الدائم
على تذليل كل الصعوبات التي
تواجههم في مختلف امجاات“.
وذك�����رت ”نحن ن��ؤم��ن ب��أن
اجميع يسعى ان يكون (كفو) من
خ��ال تطوير الشخصية بالعلم
وام��ع��رف��ة واك��ت��س��اب اخ��ب��رات

د .يوسف اإبراهيم

بشرط ان يجد ااهتمام والرعاية
امناسبة“ مشيرة إلى ”انطاق هذا
امشروع الى اافاق الواسعة التي
توفرها تكنولوجيا اات��ص��اات
وامعلومات خلق بيئة تواصل
وتعارف بن الشباب الكويتين
في التخصصات امختلفة وتطوير
ااهتمامات امتنوعة لهم من خال

امجتمعات امتخصصة وان يشارك
مرشدو امجتمعات فيه بصورة
ايجابية“.
وأع��رب��ت ع��ن خ��ال��ص شكرها
جميع اجهات الداعمة والشريك
ااس��ت��رات��ي��ج��ي وزارة ال��دول��ة
لشؤون الشباب وشركاء املتقى
بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان

ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وم��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول الكويتية
وال���ص���ن���دوق ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة
امشروعات الصغيرة وامتوسطة
ووزارة ااع����ام واذاع����ة نبض
الكويت.يذكر أن مبادرة مشروع
(كفو) التي اطلقها الديوان ااميري
تعد م��ن ث��م��ار ام��ش��روع الوطني
للشباب (الكويت تسمع) ال��ذي
اطلق ع��ام  2013بتوجيهات من
سمو أم��ي��ر ال��ب��اد وب��رع��اي��ة من
الديوان اأميري كما تعد امنصة
الوطنية اأول��ى لعرض الكفاءات
الشبابية وتسهيل عملية البحث
والتواصل والتعاون فيما بينهم.
وب��ل��غ اج��م��ال��ي ع��دد ال��ك��ف��اءات
امسجلة في موقع (كفو) حوالي
 2000ك���ف���اءة ب��ي��ن��م��ا بلغت
مجتمعات (كفو)  9وهي مجتمعات
اانسانية وريادةااعمال والعلم
والتكنولوجيا والتعليم والرياضة
والبيئة وااعام والصحة والثقافة
والفنون.ومكن متابعة فعاليات
ام����ش����روع ع���ن ط���ري���ق ح��س��اب
اانستغرام ( )kw_Kafoوحميل
تطبيق (كفو) والتسجيل في اموقع
(.)www.kafo.gov.kw

