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وزير الصحة: سمو ولي العهد وضع بصمات 
حافلة باإلجنازات يشهد لها التاريخ 
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الرومي: ولي العهد أحد الرموز 
البارزين في تاريخ الكويت احلديثة 

محافظ »األحمدي«: ولي العهد مسيرة 
عطاء مشرفة وسجل حافل باإلجنازات

 أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل 
الصباح ان سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد 
اجلابر الصباح وضع بصمات حافلة باالجنازات 

يشهد لها التاريخ السياسي واالجتماعي.
 وقــال في بيان صحفي أمــس الثالثاء مبناسبة 
ذكرى مرور 12 عاما على تولي سموه منصب ولي 
العهد ان اجنازات سموه عامرة برفعة الوطن وخدمة 

املواطنني.
 واضــاف الصباح ان مسيرة سموه متثل ملحمة 
وطنية حافلة في كل امليادين واملناصب التي تقلدها 
بدءا من محافظ حولي مرورا بالوزارات التي تولى 

حقائبها وانتهاء بوالية العهد.
 واكد ان سموه لم يتخلى أو يبخل يوما عن بذل 
كل ما من شأنه احلفاظ على الكويت عزيزة شامخة 
متالحمة مترابطة وجتـــده حيث تــكــون مصلحة 
الكويت دفاعا عنها وعن قضاياها العادلة ويدفع عنها 

الشرور.
 وقــال ان سموه نعم اخللف ملن سبقه من حكام 
الكويت وحكمائها ونعم القدوة واألسوة ملن عاصره 
وعاشره متمنيا لسموه العمر املديد والعمل الصالح 

الرشيد.

أكد وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية الكويتي حسام الرومي ان سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح أحد الرموز 
البارزين في تاريخ دولة الكويت احلديثة الذين 
مترسوا في إدارة شؤون البالد وعايشوا أحداثها 

وساهموا في نهضتها وبنائها.
وقال الرومي لـ)كونا( مبناسبة الذكرى ال12 
لتولي ســمــوه واليـــة العهد ان ســمــوه استطاع 
من خــالل عشقه الشديد للكويت وحبه البنائها 
ورعايته االبوية وعطائه املتدفق أن يسطر صفحات 

ناصعة من تاريخ البالد.
وأضـــاف ان النجاحات الكثيرة واالجنـــازات 
العديدة التي حققها سموه في مختلف املواقع 
واملناصب جتسد املسيرة احلافلة بالعطاء واحلكمة 

واخلبرة.
وثمن الرومي ببالغ االعتزاز املسيرة اخليرة 
لعطاء سموه التي كانت نبراسا يحتذى به من 
خالل البذل والعطاء خلدمة الوطن الغالي سائال 
املولى عز وجل أن يوفق سموه دوما ويسدد على 
دروب اخلير خطاه للمضي قدما فى طريق االصالح 

والتقدم للوطن العزيز.

رفع محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
أصــدق التهاني وأخلص االمنيات القلبية 
والتبريكات، بإسمه ونيابة عــن أهالي 
وقاطني محافظة األحمدي الى سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، مبناسبة الذكرى 
الثانية عشرة ألداء سموه اليمني الدستورية 

وليا للعهد.
وقال اخلالد في تهنئته: في هذه الذكري 
ــوب اجلميع،  ــل الــغــالــيــة عــلــي قلوبنا وق
نستحضر بــكــل مــعــانــي احلـــب والفخر 
واالعــتــزاز، مسيرة عطاء سموه املشرفة 
ومناقبه احلميدة، كرمز من رموز التواضع 
ــومي، وصــاحــب سجل حافل  ــق واخلــلــق ال
باإلجنازات املشهودة، في مختلف املواقع 
التي اضطلع مبسؤوليتها، فكان وبــاذن 
الله تعالي سيظل، خير سند وعضد ألخيه 
حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدي 
حفظه الله ورعــاه، وحفظ سمو ولي عهده 
االمني من كل مكروه، وأنعم على سموهما 
مبــوفــور الصحة ودوام العافية وطــول 

العمر، انه نعم املجيب. الشيخ فواز اخلالد الوزير حسام الروميالدكتور باسل الصباح

سفارة الكويت لدى البرتغال حتتفل 
باألعياد الوطنية 

 اقامت سفارة دولة الكويت لدى البرتغال 
حفال مبناسبة العيد الوطني الـ57 الستقالل 
دولــة الكويت والــذكــرى الـ27 لتحريرها 
والــذكــرى الـ12 لتولي سمو أمير البالد 
الشيخ صــبــاح األحــمــد مقاليد احلــكــم في 

البالد.
 ورفع سفير دولة الكويت لدى البرتغال 
السفير الشيخ فهد سالم الصباح أسمى آيات 
التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ولسمو ولي 

العهد األمني الشيخ نواف األحمد.
 كما رفع أسمى آيات التهاني لسمو رئيس 
مجلس الــوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد 
الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد واحلكومة 
الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكرمي 

باملناسبة الغالية على قلوبنا جميعا.
 وحضر احلفل الذي أقيم في فندق )ايبيك 
سانا لشبونة( بالعاصمة البرتغالية الليلة 
املاضية عدد من الشخصيات البارزة على 
رأسهم نائب رئيس البرملان العضو دوارتي 
باشيكو ومستشارة رئيس اجلمهورية 
للعالقات الدولية السفيرة أنــا مارتينيو 
ورئيس احلرس اجلمهوري الفريق مانيول 
كوتو ومــديــر إدارة العالقات اخلارجية 

السفير بيدرو بيريرا.
 وحضره كذلك رئيس األركـــان العامة 
للجيش والــقــوات املسلحة الفريق تياغو 

فاسكونسلوس ونائب رئيس الوزراء وزير 
الــدفــاع ووزيـــر اخلارجية األســبــق السيد 
بــاولــو بــورتــاش والــقــائــد الــعــام للشرطة 
في اجلمهورية البرتغالية لويس فارينيا 
ورؤســاء البعثات الدبلوماسية العربية 
واألجــنــبــيــة وعــــدد مــن ممــثــلــي األحــــزاب 

السياسية وشخصيات إعالمية وثقافية.
 وشـــارك فــي مــراســم االحــتــفــال أعضاء 
السفارة الكويتية في لشبونة السكرتير 
أول مشعل الشهاب والسكرتير أول نايف 
الــدريــس والسكرتير ثــان سعد العجمي 
وامللحق الدبلوماسي محمد الريش وامللحق 
ــر واملــلــحــق  ــض الــدبــلــومــاســي حــســني اخل

الدبلوماسي محمد السيف.

سفير الكويت لدى البرتغال السفير الشيخ فهد سالم الصباح أعضاء السفارة الكويتية في احلفل

سفارة الكويت لدى أستراليا تشارك
في مهرجان التعددية الثقافية السنوي 

 شاركت سفارة دولــة الكويت 
ـــس الــثــالثــاء  ــا أم ــي ـــدى أســتــرال ل
فــي مهرجان التعددية الثقافية 
السنوي الذي تنظمه وزارة الثقافة 
والتنوع احلضاري االسترالية في 

العاصمة كانبيرا.
واكد سفير الكويت لدى استراليا 
جنيب البدر في تصريح صحفي 
ــرص الــســفــارة على املشاركة  ح
فــي مثل هــذه الفعاليات بشكل 
يسهم في توطيد جسور التواصل 
الثقافي بــني الكويت وأستراليا 

من جانب ويبرز مكانة الكويت 
وجهودها لتعزيز التعاون الثقافي 
وعالقات الصداقة مع مختلف األمم 

والشعوب من جانب آخر.
واوضح ان السفارة شاركت في 
املهرجان عبر خيمة ثقافية كويتية 
اشتملت عــلــى تشكيلة منوعة 
مــن املـــواد الفلكلورية واملالبس 
الشعبية والصور واللوحات التي 
تعكس الــتــراث الكويتي الغني 
ــاص للمطبوعات  ــن خ وعــلــى رك
االعــالمــيــة والثقافية الــى جانب 

تقدمي مأكوالت كويتية تقليدية 
والــتــمــور وهــدايــا تــذكــاريــة فيما 
استقطب النقش باحلناء اهتمام 

الزوار األستراليني.
وقال حضر املهرجان عدد كبير 
من املسؤولني األستراليني ورؤساء 
البعثات الدبلوماسية وشخصيات 
استرالية سياسية واقتصادية 
وثقافية معربا عن سعادته بتزامن 
املشاركة الكويتية مع احتفاالت 

دولة الكويت بأعيادها الوطنية.
يــذكــر ان مــهــرجــان التعددية 

الثقافية السنوي انطلق في عام 
1996 ويعتبر أكبر حدث ثقافي 
ــي الــعــاصــمــة كــانــبــيــرا حتــرص  ف
السفارات االجنبية على املشاركة 
فيه ويشهد سنويا اقباال من الزوار 
الــذيــن يــفــدون مــن مختلف املــدن 

االسترالية.
ويــهــدف املهرجان الــى تعزيز 
ــرص واحلـــفـــاظ على  ــف تــكــافــؤ ال
التماسك االجتماعي وابراز التنوع 
ــوي للعاصمة  ــغ ــل الــثــقــافــي وال

كانبيرا.

السفير جنيب البدر خالل مشاركته في املهرجان 

»السكنية« تستدعي الدفعة 
السابعة من القطعة الـ2 

لقسائم جنوب عبدالله املبارك 

  أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الكويتية أنها ســتــوزع الدفعة السابعة من 
القطعة الثانية للقسائم احلكومية في مشروع 
جنوب عبدالله املــبــارك اإلسكاني مــن السنة 
املالية احلالية متضمنة 334 قسيمة مبساحة 
400 مترمربع لكل منها وذلك ألصحاب الطلبات 

حتى 6 يوليو 1999.
ودعت املؤسسة في بيان صحفي أمس الثالثاء 
املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في 
املشروع املذكور إلى مراجعتها يومي اخلميس 
واألحد املوافقني األول والرابع من مارس املقبل 
على التوالي مصطحبني معهم البطاقة املدنية 

وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.
وقالت إن بطاقات االحتياط ستوزع االثنني 
املــوافــق اخلامس من مــارس في حني ستجرى 

القرعة يــوم األربــعــاء السابع من الشهر ذاته 
مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة 
اخلاصة به خالل األيام احملددة سيتم استبعاد 

اسمه وإدخال االسم الذي يليه في التخصيص.
ـــت املــواطــنــني املــخــصــص لــهــم قسائم  ودع
حكومية فــي تلك القطعة ولــم تــرد أسماؤهم 
ضمن الكشف إلــى مراجعتها االثنني املوافق 
اخلامس من مارس املقبل مصطحبني معهم قرار 
التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن 

قائمة االحتياط.
وذكرت أن املواطنني الواردة أسماؤهم وتعذر 
عليهم احلضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول 
القرعة على هذه القسائم املعلن عنها لن تدرج 
أسماؤهم في الدفعات املقبلة إلى حني مراجعة 

إدارة التخصيص في املؤسسة.

املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

وزير التربية يوقف زيادة الرسوم 
الدراسية للمدارس اخلاصة 

بكافة أنظمتها التعليمية 
ريا�ض عواد 

ــــر الــتــربــيــة ووزيـــر  ــــدر وزي أص
التعليم العالي د.حامد العازمي قرارا 
بشأن الــرســوم الدراسية للمدارس 
اخلاصة بكافة أنظمتها التعليمية 
للعام الدراسي 2019/2018م، حيث 
تقرر وقف زيــادة الرسوم الدراسية 
لــلــمــدارس اخلــاصــة بكافة أنظمتها 
التعليمية )األمريكية - االجنليزية 
- ثنائية اللغة - الفرنسية - العربية 
األهــلــيــة - العربية النموذجية - 
الهندية - الباكستانية - الفلبينية 
واملدرسة اإليرانية اخلاصة.(واعتماد 
الرسوم املقررة عن العام الدراسي 
2018/2017م كــرســوم دراســيــة 
للعام الدراسي 2019/2018م وفقا 

للكشوف املرفقة في هذا القرار.
 واكــد القرار على التزام املــدارس 
اخلاصة العربية األهلية والعربية 
النموذجية والهندية والباكستانية 
والفلبينية باألجور املنصوص عليها 
ــرار رقـــم )19724/2002(  ــق ــال ب
الــــــصــــــادرة بـــتـــاريـــخ 19-18 
ــي  ــدراس /11/ 2014 م لــلــعــام ال
2019/2018م ومتثل هذه األجور 
ـــد األدنـــــى بــحــيــث ال يــخــل ذلــك  احل
بــأي حقوق مكتسبة للعاملني بهذه 

املدرسة.
 وتختص اإلدارة العامة للتعليم 
اخلــاص باعتماد الرسوم الدراسية 
للمدارس اخلاصة املزمع ترخيصها 
أو املراحل الدراسية املزمع إضافتها 
ملدارس قائمة اعتبارا من بداية العام 
الدراسي 2019/2018م بذات اآللية 
وعلى ضوء القرارات املنظمة، ويسري 
على هــذه املــــدارس مــا تــقــره وزارة 
التربية مــن ضــوابــط ومعايير يتم 
ــزاءات  اعتمادها الحقا.  وتطبق اجل

ــــدارس الــتــي يثبت  الــتــالــيــة عــلــى امل
مخالفتها ألحكام هذا القرار:

ــذار املدرسة املخالفة – كتابيا   إن
– بتالفي املخالفة خالل ثالثون يوما 

من تاريخ إخطارها.
و إذا لم يتم تالفي املخالفة خالل 
مــدة اإلنـــذار توقف جميع معامالت 
املدرسة املخالفة لــدى جميع جهات 
الدولة ذات الصلة ملدة شهر، ويلتزم 

املرخص له بتالفي املخالفة خالله.
و إذا لم يتم تالفي املخالفة خالل 
األجلني السابقني يلغى الترخيص 
املمنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية 
ــذي وقعت خالله  الــعــام الــدراســي ال
ــة، وفــــي جــمــيــع األحــــوال  ــف ــال ــخ امل
يلتزم املرخص له برد قيمة الزيادة 
املتحصلة باملخالفة ألحــكــام املــادة 
ــي هــذه  ــق ط ــرف ــــدول امل األولــــى واجل
القرار، وتسوية أجور العاملني تبعا 

للقرارات املنظمة، حسب األحوال.

د. حامد العازمي

شالش: نسبة اإلجناز في مشروع 
مجمع دور رعاية األحداث 

5 باملائة وصلت إلى 
ريا�ض عواد 

قــام الوكيل املساعد لقطاع 
املشاريع اإلنشائية في وزارة 
األشغال العامة بزيارة موقعية 
ملـــشـــروع مــجــمــع دور رعــايــة 
األحـــــداث مبنطقة الصليبية 
ــون  ــئ ــش الـــتـــابـــع لــــــــوزارة ال
االجتماعية والعمل خلدمة الفئة 
العمرية ما بني سن السابعة إلى 
الثامنة عشر، يتكون املشروع 
من ثمانية مباني رئيسية هي 
اإلدارة املركزية ودار الرعاية 
االجتماعية ودار تقومي السلوك 
ودار املالحظة االجتماعية حيث 
حتتوي الثالث دور على غرف 
سكن ومدرسة ومبنى الورشة 
املهنية ومبنى العيادة ومبنى 
املسجد ومالعب وحمام سباحة. 
مساحة املــشــروع 35 ألــف متر 
مربع ومساحة البناء الكلية 56 
ألف متر مربع ويحتوي املشروع 
أيضا على مواقف تتسع لـ 340 
ســيــارة باإلضافة إلــى املالعب 
الرياضية واملساحات اخلضراء 
وغرف احلراسة والسور األمني 
وبشكل عام فهو صرح تعليمي 
وترفيهي وإجتماعي لتأهيل هذه 

الفئة من الشباب. 
وصّرح املهندس غالب شالش 
ــأن مرحلة التنفيذ بـــدأت في  ب
يوليو 2017 ومتتد لـ 24 شهًرا 
بقيمة إجمالية للعقد تقارب 17 
مليون دينار كويتي، ولتسهيل 
عملية التنفيذ مت تقسيم املشروع 
لــثــالث أجـــزاء مت اإلنــتــهــاء من 
عمليات احلفر وصب اخلرسانة 
أسفل القواعد األساسية وأعمال 

حديد التسليح للحوائط الساندة 
وأعمدة السرداب للجزء األول 
واجلزء الثالث، أما اجلزء الثاني 

مت االنتهاء من تدعيم جوانب 
احلفر حيث بلغت نسبة اإلجناز 

%5 حتى نهاية فبراير 2018.

جانب من املشروع 


