سفارة الكويت لدى بيروت تدعو املواطنني الكويتيني
في لبنان إلى ضرورة التواصل معها بالسرعة املمكنة
دع��ت سفارة دول��ة الكويت ل��دى اجلمهورية اللبنانية،
املواطنني الكويتيني املوجودين في لبنان إلى ضرورة التواصل

2

مع السفارة لتسجيل بياناتهم وذلك بالسرعة املمكنة.
وقالت السفارة في بيان تلقته (كونا) أمس :إن رقمي هاتفي

الطوارئ من أجل التواصل معها هما)0096171171441( :
و(.)009611792902
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أمير البالد وولي العهد استقبال الغامن واخلالد

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو أمير البالد يستقبل مرزوق الغامن

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس،

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد .كما
استقبل سموه ،رئيس مجلس األمة مرزوق

علي الغامن .واستقبل سموه ،سمو الشيخ
صباح خالد احلمد الصباح رئيس مجلس

الوزراء.
من جانبه ،فقد استقبل سمو ولي العهد

وزير اخلارجية يتسلم رسالة
خطية من نظيره اإلماراتي
تتصل بالعالقات األخوية
والوثيقة بني البلدين
تسلم وزير اخلارجية ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
الشيخ ال��دك��ت��ور أح��م��د ناصر
احملمد ،رسالة خطية من وزير
اخلارجية وال��ت��ع��اون الدولي
بدولة اإلمارات العربية املتحدة
الشقيقة ،سمو الشيخ عبدالله
ب���ن زاي����د آل ن��ه��ي��ان ،تتصل
بالعالقات األخ��وي��ة الوثيقة

والعميقة التي تربط البلدين
الشقيقني وسبل تعزيزها في
مختلف املجاالت .جاء ذلك خالل
استقبال الشيخ الدكتور أحمد
الناصر ،سفير دول��ة اإلم��ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل���دى دول��ة
الكويت الدكتور مطر النيادي
أم���س ،ف��ي دي���وان ع��ام وزارة
اخلارجية.

الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أمس ،رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن.

كما استقبل سمو ولي العهد ،سمو الشيخ
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

«الداخلية» تنجز  3.1مليون معاملة
خاصة باإلقامة ..وأكثر من مليون
موعد إنهاء معامالت عبر «األونالين»

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يتسلم الرسالة اخلطية من السفير اإلماراتي

اخلالد :جهود املكرمني املتميزة منوذج للعمل الوطني املسؤول

محافظ «العاصمة» يكرم ممثلي «األشغال» و «الكهرباء واملاء» و«البلدية»

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ،أول أمس،
إجناز  3127897معاملة خاصة بإقامة األجانب
في البالد مبختلف أنواعها منذ إطالق خدمة الـ
(أونالين).
وق��ال��ت (الداخلية) ف��ي بيان صحفي :إنها
وفرت  1247180موعدا ً عبر منصة (املواعيد)
إلنهاء املعامالت وذل��ك منذ إط�لاق اخلدمة في
يونيو  2020بحسب اإلحصائيات الصادرة عن

اإلدارة العامة لنظم املعلومات.
وأفادت بأن الهدف من إجناز جميع معامالت
قطاعات املؤسسة األمنية عبر املوقع اإللكتروني
ل��ل��وزارة ه��و “توفير ال��وق��ت واجل��ه��د وسرعة
اإلجناز” .وأضافت أن ه��ذه اخلدمة تستهدف
أيضا تطبيق التباعد االجتماعي في اإلدارات
اخلدمية ف��ي ض��وء جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا
املستجد (كوفيد .)19

للمخصص لهم حتى  11يونيو 2014

«الرعاية السكنية» :توزيع الدفعة الـ 11
من الضاحية الثالثة للقسائم احلكومية
في «جنوب مدينة صباح األحمد»

الشيخ طالل اخلالد في لقطة جماعية مع املكرمني

أكد محافظ العاصمة ،الشيخ
طالل اخلالد ،أن تكرميه أمس،
بالتعاون مع البنك التجاري
الكويتي لعدد من موظفي بعض
اجلهات احلكومية هو تكرمياَ
مستحقاَ وم��ش��رف�اً ،الف��ت�اً إلى
أن اجل��ه��ود التي بذلها ه��ؤالء
في مختلف ميادين العمل التي
متت بالتنسيق والتعاون مع
احمل��اف��ظ��ة ه��ي ج��ه��ود مميزة
ومن������وذج ل��ل��ع��م��ل ال��وط��ن��ي
املسؤول.

ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ت��ك��رمي��ه
ملمثلي وزارة األشغال ،ووزارة
الكهرباء واملاء ،وبلدية الكويت
وبحضور مسؤولي ديوان عام
احملافظة.
وقال اخلالد :إن هؤالء الذين
قاموا بأعمال متميزة وبصورة
تبعث على االع��ت��زاز والفخر،
قد ضربوا لنا مثاالً رائعاً في
التفاني في العمل و حب الوطن
ول��ب��ن��ة ت��ض��اف إل���ى سجالت
اإلخالص والوفاء ألبنائه.

محافظ العاصمة يكرم ممثلي البلدية

التربية :بدء توزيع الكتب املدرسية على مدارس التعليم العام
أعلنت وزارة التربية أم��س ،بدء
القطاع املالي ممثالً في إدارة التوريدات
واملخازن بتوزيع الكتب املدرسية على
م���دارس التعليم ال��ع��ام ف��ي مختلف
املناطق التعليمية واملراحل الدراسية.
وق���ال ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د للشؤون
املالية بـ (التربية) يوسف النجار،
ف��ي تصريح صحفي :إن الكتب مت
استالمها من املطابع في بداية شهر
أغسطس احلالي وتعمل الوزارة حاليا ً
على استكمال توزيعها على جميع
املناطق التعليمية حتى نهاية شهر
أغسطس.
وأش���ار إل��ى أن��ه مت ط��رح مناقصة

األث��اث املدرسي منذ السنة الدراسية
السابقة للعام الدراسي ،2021/2020
على أن تنتهي املناقصة نهاية العام
احل���ال���ي ل��ل��ب��دء بتجهيز امل����دارس
اجلديدة باألثاث املدرسي في الفصل
الدراسي الثاني للعام الدراسي املقبل
.2022/2021
ب��دوره قال مدير إدارة التوريدات
واملخازن في الوزارة ،متروك املطيري،
ف��ي تصريح مم��اث��ل :إن ل��دى وزارة
التربية خطة متكاملة لتلبية وتوفير
احتياجات امل���دارس احلكومية من
ال��ك��ت��ب ال��دراس��ي��ة ل��ل��ع��ام ال��دراس��ي
.2022/2021

وذك��ر ان ادارة ال��ت��وري��دات قامت
ب��ط��رح مم��ارس��ات ط��ب��اع��ة وت��وزي��ع
ال��ك��ت��ب امل��درس��ي��ة جل��م��ي��ع امل��راح��ل
التعليمية التي يصل عددها إلى 60
ممارسة عبر عمل االرتباطات املالية
الالزمة ومخاطبة وزارة اإلعالم لنشر
ه��ذه املمارسات واس��ت�لام العطاءات
م��ن ال��ش��رك��ات املتقدمة وف��ض هذه
العطاءات عن طريق جلنة املشتريات.
وب��ّي� أن����ه س��ي��ت��م ت��رس��ي��ة ه��ذه
نّ
امل��م��ارس��ات ع��ل��ى امل��ط��اب��ع ال��راب��ح��ة
باملناقصة في إج���راءات التعاقد الى
ح�ين توقيع جميع العقود وإعطاء
الشركات أوامر الطبع من إدارة املناهج

ومن ثم توريدها إلى مخازن الوزارة
بعد مطابقتها والتأكد منها والبدء
بتوزيعها على جميع املدارس وجلميع
املراحل واملناطق التعليمية.
وأوض����ح أن ادارة ال��ت��وري��دات
واملخازن حرصت منذ األسبوع املاضي
على ت��وزي��ع الكتب املتوفرة والتي
مت إدخالها للمخازن أوالً ب��أول على
دفعات ،الفتاً إل��ى أن��ه ستكون هناك
دف��ع��ات الحقة م��ع ك��ل عملية توريد
حلني االنتهاء من توزيع جميع هذه
الكتب على املدارس حسب ميزانية كل
مدرسة قبل بدء العام الدراسي بوقت
مناسب.

محافظ العاصمة يكرم ممثلي البلدية

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية،
توزيع الدفعة الـ 11من الضاحية الثالثة في
القسائم احلكومية مبنطقة (جنوب مدينة صباح
األحمد) التي تتضمن  116قسيمة للمخصص لهم
حتى  11يونيو .2014
وقالت املؤسسة في بيان صحفي أم��س :إنها
ستوزع بطاقات القرعة اليوم اخلميس ويوم األحد
املقبلني في حني سيتم توزيع بطاقات االحتياط
يومي االثنني والثالثاء  16و 17اغسطس املقبلني
على أن يتم إجراء القرعة يوم األربعاءاملوافق 18
أغسطس املقبل.

ودع���ت امل��واط��ن�ين امل��درج��ة أس��م��اؤه��م إل��ى
احل��ض��ور شخصيا ملبنى املؤسسة ف��ي منطقة
جنوب السرة الساعة ال 10صباحا في املواعيد
احملددة مصطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار
التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.
كما دع��ت املواطنني املخصص لهم القسائم
احلكومية في هذه املنطقة ولم ترد أسماؤهم إلى
احلضور ملبنى املؤسسة في متام الساعة ال10
صباح يومي االثنني والثالثاء املقبلني املوافق 16
و  17اغسطس مصطحبني معهم قرار التخصيص
والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.

