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سموه استقبل أبناء امللك الراحل مبناسبة افتتاح معرض «الفهد ..روح القيادة»

األمير :مآثر الفهد ستبقى خالدة

عبر سمو األمير الشيخ صباح األحمد عن بالغ تقديره واعتزازه
بالعالقات االخوية التاريخية الراسخة التي جتمع دولة الكويت
باململكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا مستذكرا
سموه مآثر ومواقف أخيه خ��ادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن
عبدالعزيزال سعود التي جتسدت في أصعب احملن التي مرت على
الوطن العزيز والتي ستبقى خالدة في التاريخ واألذهان وستذكرها
األجيال .ومت إهداء سموه هدية تذكارية بهذه املناسبة.
جاء ذلك خالل استقبال سموه بقصر بيان صباح أمس  ،صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب
السمو امللكي األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وأصحاب
السمو امللكي وأصحاب السمو األمراء والوفد املرافق وذلك مبناسبة
حفل افتتاح فعاليات معرض (الفهد ..روح القيادة) تاريخ خادم
احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود واملقام بدولة
الكويت .كما تفضل صاحب السمو أمیر البالد فشمل برعایته،
وبحضور سمو ولي العهد الشیخ نواف األحمد حفل افتتاح فعالیات
معرض (الفهد ..روح القیادة) تاریخ امللك فهد بن عبدالعزیز آل سعود
رحمه الله وأوبریت (أخوة راسخة) صباح أمس مبركز الشیخ جابر
األحمد الثقافي .
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سمو األمير يستقبل األميرين محمد وسعود بن فهد واألمراء والوفد املرافق

 6ماليني دوالر منحة لألردن
لتعليم الالجئني السوريني
انشاء وجتهيز مدرستني اساسيتني
في محافظة العاصمة عمان تلبية
لالحتياجات التعليمية لالجئني
السوريني واملجتمعات املستضيفة
في األردن.
ووق��ع اتفاقية املنحة نيابة عن
ال��ص��ن��دوق الكويتي ن��ائ��ب رئيس

وقع الصندوق الكويتي للتنمية
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة واحل��ك��وم��ة
االردن���ي���ة ام���س االث���ن�ي�ن ات��ف��اق��ي��ة
ي��ق��وم ال��ص��ن��دوق مبقتضاها نيابة
عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
بتقدمي منحة بقيمة ستة ماليني دوالر
أمريكي لالسهام في متويل مشروع

مجلس ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية
ورئ��ي��س مجلس ادارة الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
الشيخ صباح اخل��ال��د فيما وقعها
نيابة عن احلكومة االردن��ي��ة وزير
اخلارجية وش��ؤون املغتربني امين
الصفدي.

وتأتي االتفاقية في اط��ار زي��ارة
سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئيس
مجلس الوزراء الكويتي لالردن وعلى
هامش اعمال ال��دورة الرابعة للجنة
العليا االردنية الكويتية املشتركة.
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بني السطور
أطول علم في العالم تعبير صادق عن محبتنا
لهذا الوطن اجلميل ..وطن النهار ودار السالم
واالس��ت��ق��رار ..وط��ن اإلنسانية وأج��م��ل بقاع
العالم رغم قساوة اجلو إال أن أبناءه واملقيمني
على أرضه جعلوا منه واحة للتعايش في أمن
وحرية ال يشعر اإلنسان فيه باخلوف أبدا ً ..من
أجل ذلك نرى مظاهر الفرح واضحة على صغار
املواطنني واملقيمني في مالبسهم التي حتمل علم
الكويت «..الله الله ..يا زين الكويت».

«األشغال» :حتروا الدقة..
«امليزانيات» حتذر من العقود
جسر الفنطاس سليم
االستشارية بـ «التخطيط والتنمية»
صرحت املتحدث الرسمي باسم وزارة األشغال العامة م.إميان
العمر ،بأن ما مت تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي بأن جسر
الفنطاس آيل للسقوط عار عن الصحة متاما ،الفتة إلى انه صمم
هندسيا بهذه الطريقة وهو نتيجة الـ Super Elevationوميول
اجلسر ملعادلة قوة الطرد باملنحنيات.
وطالبت جميع وسائل اإلع�لام بتحري الدقة وعدم نشر أي
معلومات مغلوطة قد تسبب بلبله لدي املواطنني واملقيمني .

م.إميان العمر

 27مرشح ًا لالنتخابات التكميلية

 500دينار تأمني املقر االنتخابي

أحد املرشحني يتقدم بأوراق ترشحه أمس

ربيع �سكر و ريا�ض عواد

أعلنت بلدية الكويت رفعها درجة االستعداد
منذ افتتاح ب��اب الترشح النتخابات مجلس
األم��ة التكميلية من حيث تسهيل كل إج��راءات
ترخيص املقر االنتخابي وترخيص اإلع�لان
للمرشحني إلى جانب إزال��ة املخالف منها قبل
احلصول على ترخيص من قبل البلدية والذي
يعد مخالفاً للوائح والنظم التي سنتها البلدية
بهذا اخلصوص ،موضحة أن كلفة تأمني املقر
االنتخابي  500دينار.
وأوضحت البلدية في بيان أن على املرشح
أن يقوم بتقدمي طلب إقامة مقر إنتخابي إلدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بالدائرة التي
سيتم بها االق��ت��راع ،فيما تقوم إدارة النظافة
بالتأكد م��ن امل��وق��ع قبل مخاطبة األم��ن العام
واإلدارة العامة لإلطفاء ،مضيفة إنه في حالة

استيفاء االشتراطات من اجلهات املعنية بوزارة
الداخلية يقوم صاحب املقر االنتخابي بدفع
تأمني وق���دره  500دي��ن��ار على ك��ل مقر س��واء
رجالي أو نسائي ويتم إصدارالتراخيص مبجرد
االنتهاء من عملية الدفع.
إل��ى ذل��ك  ،ت��ق��دم أم��س ال��ى االدارة العامة
لالنتخابات  5مرشحني جدد في اليوم اخلامس
لقبول اوراق ترشيح في االنتخابات التكميلية
ملجلس االم��ة ف��ي ال��دائ��رت�ين الثانية والثالثة
املقررة في  16مارس املقبل  ،حيث تقدم مرشحان
اثنان بطلب ترشحهما في الدائرة الثانیة في حنی
تقدم ثالثة مرشحنی بینهم سیدة بطلبات ترشح
في ال��دائ��رة الثالثة  ،حيث وص��ل إجمالي عدد
املرشحني الى  27مرشحا.
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إيران حتذر أميركا :سنمحو تل أبيب
قال قائد كبير في احل��رس الثوري اإليراني،
أمس  ،إن طهران ستمحو مدنا في إسرائيل من
على األرض إذا شنت الواليات املتحدة هجوما
ع��ل��ى اجل��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة .ون��ق��ل��ت وك��ال��ة
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء عن يد الله

جواني مساعد قائد احلرس للشؤون السياسية
قوله :ال متلك الواليات املتحدة الشجاعة إلطالق
رصاصة واحدة علينا رغم كل إمكانياتها الدفاعية
والعسكرية .ولكن إذا هاجمونا فسنمحو تل أبيب
وحيفا من على األرض.

قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي
عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت ملناقشة
احل��س��اب اخلتامي لألمانة العامة للتخطيط
والتنمية ع��ن السنة امل��ال��ي��ة 2018 /2017
ومالحظات دي���وان احملاسبة وج��ه��از املراقبني
املاليني .وأض��اف  :ناقشت اللجنة قيام األمانة
العامة للتخطيط والتنمية بتجاوز قيد ربط
امليزانية وال��ذي نص على عدم جواز حتميل بند
استشارات مبصاريف مرتبطة بالباب األول من
خالل استمرارها بتعيينات بعض اخلبرات من
غير الكويتيني مببررات عدم توفرها من قبل ديوان
اخلدمة املدنية ،في حني أن ديوان اخلدمة املدنية ال

ميانع من قيام اجلهات احلكومية باإلعالن عن
حاجاتها الوظيفية من اخلبرات باإلعالن عنها
مبوافقته وبالتالي فتح ال��ب��اب أم���ام ال��ك��وادر
الوطنية للتقدم على مثل تلك الوظائف .
وتابع  :معظم تلك العقود االستشارية تتضمن
تكلفة للتدريب يفترض استغاللها ف��ي تنمية
املوارد البشرية واالستفادة منها بدال من استمرار
مثل هذه التعاقدات مع شركات قد تستولي على
أية معلومات سرية خاصة بنظم املعلومات في
اجلهات احلكومية ،ناهيك عما تتحمله امليزانية
من أعباء إضافية نتيجة أي تعديالت على هذه
العقود .

اخل � ��راز :ت�ش�ك�ي��ل جل �ن��ة مل�ت��اب�ع��ة
القضايا األسرية
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 20اجل��اري  ..افتتاح مجمع
الشقايا للطاقة املتجددة
أعلنت مدير ع��ام معهد الكويت لألبحاث العلمية د.سميرة السيد
عمر افتتاح املرحلة األولى ملجمع الشقايا للطاقة املتجددة يوم األربعاء
 20فبراير اجلاري في مجمع الشقايا شمال غرب الكويت حتت رعاية
سمو األمير الشيخ صباح األحمد .وقالت عمر أمس في املؤمتر الصحفي
الفتتاح مجمع الشقايا للطاقة املتجددة ان املعهد يحتفل بافتتاح املرحلة
االول��ى الشهر اجل��اري تزامنا مع احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية
لالستقالل والتحرير ومبرور  13على تولي سمو األمير مقاليد احلكم في
البالد مبينة ان وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء الدكتور خالد الفاضل
سينوب عن سمو امير البالد في افتتاح املرحلة االولى ملجمع الشقايا.
واوضحت ان املرحلة األولى ملجمع الشقايا للطاقة املتجددة تساهم
بقدرة اجمالية  70ميغاوات تضم  10ميغاوات تكنولوجيا األل��واح
الشمسية و 10ميغاوات تكنولوجيا امل��راوح الهوائية و 50ميغاوات
تكنولوجيا الطاقة الشمسية احلرارية .

