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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

األمير هنأ رئيسي »كيريباتي« و»ساو تومي 
وبرنسيب« بالعيد الوطني لبلديهما

بللعللث صللاحللب الللسللمللو أملليللر الللبللالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تانيتي 
مامو رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه لفخامته موفور 
الصحة ومتام العافية وللبلد الصديق كل التقدم 

واالزدهلللار.    كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إيفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية 
سللاو تومي وبرنسيب الدميقراطية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة 

والعافية وللبلد الصديق املزيد من الرقي والنماء. 

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نللواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس تانيتي مامو رئيس 
جمهورية كيريباتي الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.   
كما بعث سللمللوه ببرقية تهنئة إلللى الرئيس 

إيفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية ساو تومي 
وبرنسيب الدميقراطية الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية. 
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
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استقبل رئيس األركللان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد خالد 
اخلضر مبكتبه ظهر أمس، امللحق 
العسكري القطري لدى البالد اللواء 
الركن بحري إبراهيم الكبيسي ، 
وذلللك مبناسبة انتهاء مهام عمله 

في منصبه .
وقد وجه اخلضر شكره وتقديره 
للللللللواء اللللركلللن بللحللري إبللراهلليللم 
الكبيسي ، على ما قام به من جهود 
أثناء فترة عمله ، متمنياً له التوفيق 

و النجاح في حياته القادمة .
وحللضللر اللللللقللاء نللائللب رئيس 
األركلللان العامة للجيش الفريق 
الللركللن خللالللد صللالللح الللصللبللاح، و 
مدير شئون امللحقني والبعثات 
العسكرية العميد الركن مساعد 

خزام احلمدان .

أعلن وزيللر التربية ووزيللر 
التعليم العالي الدكتور سعود 
احلللربللي عللن اتللخللاذ إجلللراءات 
مناسبة للقضاء على معوقات 
تلللوقلللف ملللشلللروع )األلللليلللاف 
الضوئية( بعد إجنللاز نحو 80 
في املئة منه بالتعاون مع وزارة 

املواصالت. 
  جاء ذلك في تصريح صحفي 
عقب اجتماعه أمس مع مشرفي 
امللللشلللروع اخلللللاص بتركيب 
شبكات األللليللاف الضوئية من 
وزارة املواصالت بحضور وكيل 
وزارة التربية باإلنابة الدكتور 
بدر املطيري وعدد من مسؤولي 

الوزارتني. 
  وأكللد احلربي احلاجة لهذا 
امللللشلللروع الرتلللبلللاطللله بخطة 
الوزارة في التعليم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد، معتبرا أنه 
جلللزء ملللن بللرنللامللج احلللكللومللة 
للتحول اإللللكللتللرونللي كما أنه 

ملللشلللروع وطللنللي رائللللد يللخللدم 
التعليم ويساهم بربط اجلهات 
التعليمية وامللللدارس لتسهيل 
اخلدمات واإلجلللراءات اإلداريللة 

وتطوير العملية التعليمية.  
 وقلللال: إن للمشروع أهمية 

كللبلليللرة وقلللد أجنلللزت الللللوزارة 
بالسابق خطوات مهمة منه إال 
أنه توقف ألمللور تقنية فنية ما 
أدى إلللى تأخر إجنلللازه مؤكدا 
أنلله سيتم حل جميع املعوقات 
بالتنسيق والتعاون مع وزارة 
املواصالت للعمل به وتشغيله 

قريبا.   
من جانبها أوضحت املشرفة 
على املللشللروع معالي اجلاسر 
في تصريح مماثل أنه مت طرح 
املشروع عام 2012 مبدة تنفيذ 
18 شللهللرا بللهللدف ربللط جميع 
مللللدارس الللكللويللت فللي املناطق 
التعليمية وديللوان عام الوزارة 

باأللياف الضوئية.
وأشارت اجلاسر إلى أن هذه 
الشبكة فائقة السرعة ويستفيد 
منها الطالب واملعلم واإلداري 
لتناقل املعلومات إلكترونياً، 
مبينة أن الللوزارة بصدد متديد 

فترة هذا املشروع وإجنازه.

رئيس »األركان« استقبل امللحق العسكري 
القطري مبناسبة انتهاء مهام عمله 

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل اللواء الركن بحري إبراهيم الكبيسي

بالتعاون مع وزارة املواصالت

احلربي : إجراءات مناسبة للقضاء على 
معوقات توقف مشروع »األلياف الضوئية«

د. سعود احلربي

سللاهللمللت جللمللعلليللة الللهللالل 
األحمر الكويتي أمس في اتخاذ 
اإلجلللللللراءات االحلللتلللرازيلللة من 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
- 19( فللي منطقة الفروانية 
الللتللعللللليللملليللة عللبللر تللوزيللعللهللا 
سلللجلللادات صللللالة وكللمللامللات 
ومعقمات وبروشورات ملوظفي 

املنطقة ومراجعيها.
وقلللال مللديللر إدارة الشباب 
واملتطوعني في جمعية الهالل 
األحمر الكويتي الدكتور مساعد 
العنزي في تصريح لل )كونا(: 
إن هذه املبادرة تأتي استمرارا 
جلهود اجلمعية املتواصلة في 
مساندة أجهزة الدولة املختلفة 
لتنفيذ احلملة الوقائية املوسعة 

ملجابهة هذا الفيروس لضمان 
حتقيق وقللايللة كللاملللللة. وأشللاد 
العنزي باخلطوات التي اتخذتها 
منطقة الللفللروانلليللة التعليمية 
من إجلللراءات احترازية ومنها 
قياس درجللة حلللرارة املوظفني 
واملراجعني والتباعد االجتماعي 
وذللللك بللالللتللعللاون مللع جمعية 
الللهللالل األحللمللر الللكللويللتللي قبل 

دخولهم إلى املنطقة التعليمية.
وأضلللللللللاف أن بلللرنلللاملللح 
تللوزيللع الكمامات والللقللفللازات 
والللبللروشللورات الللتللي شرعت 
اجلمعية بتنفيذها منذ بداية 
األزملللللة تللللرك أثللللرا طلليللبللا في 
نفوس املستفيدين الذين دائما 
ما يعربون عن جزيل شكرهم 

وتقديرهم للجهود اإلنسانية 
التي تبذلها اجلمعية.

وثمن جهود املتطوعني في 
اجلمعية ودورهلللم الكبير في 
تللوزيللع املستلزمات الصحية 
الللوقللائلليللة والللسللالل الغذائية 
والوجبات اليومية منذ بداية 
أزمللللة )كللللورونللللا(، مللؤكللدا أن 
اجلمعية حريصة على بذل املزيد 
من العمل الستقطاب املتطوعني 
للمساهمة في حماية املجتمع من 

الفيروس وتداعياته الصحية.
ونللللوه الللعللنللزي بللاجلللهللود 
الكبيرة الللتللي تبذلها القيادة 
السياسية للحد مللن انتشار 
فيروس كورونا وحرصها على 

سالمة املواطنني واملقيمني.

ملوظفي منطقة الفروانية التعليمية ومراجعيها 

 »الهالل األحمر« توزيع سجادات صالة 
وكمامات ومعقمات وبروشورات 

فريق الهالل األحمر

5 فرق إطفاء سيطرت »اإلطفاء«: 
على حريق مخزن في »أمغرة«

أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء أول أمس متكن 
خمسة فرق إطفاء من السيطرة على حريق اندلع 
مبخزن للشنط والبطانيات في منطقة )أمغرة( 
مساحته أكثر مللن 2000 متر مللربللع، مبينة أن 

األضرار اقتصرت على املاديات.  
 وذكللرت )اإلطللفللاء( في بيان إلدارة العالقات 
العامة واإلعللالم أن تلك الفرق شكلت طوقا حول 

املنطقة املشتعلة ومتكنت من السيطرة على احلريق 
رغم سرعة الرياح التي كانت نشطة ووجود تكدس 

في التخزين ما ساهم بسرعة انتشار النيران.  
 وأوضحت أن فللرق اإلطفاء هرعت من مراكز 
اجلهراء احلرفية والتحرير والعارضية وصبحان 
واإلسناد للتعامل مع احلريق، مشيرة إلى أن فرق 

التحقيق عاكفة على كشف مالبسات احلادث.

عقد معهد تللدريللب قللوات احلللرس الوطني ورشللة عمل 
لتدريب معلمي املعهد على نظام التعليم عن بعد، بهدف 
استئناف الدراسة في دورة املشاة املتقدمة للضباط بنظام 
التعليم عن بعد، حيث سيتم تزويد منتسبي الللدورة بكل 
العلوم واملعارف النظرية والتطبيقية املتبقية من منهج 

الدورة من خالل الوسائل التكنولوجية املتاحة في املنصة.
وقال كبير املعلمني في مديرية التدريب العقيد الركن عادل 
حمود محمد: إن توجيهات القيادة العليا في احلرس الوطني 
تركز على استمرار عملية التحصيل العلمي وتسخير كافة 
اإلمكانيات والتقنيات التعليمية احلديثة جلميع منتسبي 

احلرس الوطني في ظل الظروف الصحية احلالية.
وأضاف أنه مت اتخاذ كافة اإلجللراءات الالزمة الستكمال 
الللدورة، التي تعقد مبشاركة ضباط من اجليش الكويتي 
وضباط من دول مجلس التعاون اخلليجي بنظام التعليم 
عن بعد خللالل الشهر الللقللادم، وهللي املللرة األولللى التي يتم 
فيها اعتماد هذا النظام في احلرس الوطني نظرا للظروف 

الصحية احلالية.

»احلرس الوطني« يعلن استكمال دورة املشاة 
املتقدمة بنظام التعليم »عن بعد«

جانب من احلضور

»التأمينات«: توفير الشهادات 
اإللكترونية عبر تطبيق »ذخر« 

واملوقع الرسمي
أعلنت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن إطالق خدمة 
استخراج الشهادات إلكترونيا عبر تطبيق )ذخر( وموقعها الرسمي 
حرصا منها على استمرارية تقدمي خدماتها وتطوير برامجها جلميع 

املواطنني واجلهات احلكومية.  
 وأكدت نائب مدير عام املؤسسة لشؤون تكنولوجيا املعلومات 
إميان األحمد لل )كونا( اعتماد إستراتيجية خاصة بقطاع تكنولوجيا 
املعلومات من خالل وضع الرؤية واألهداف التقنية العامة ودراسة 
الوضع احلالي واملستقبلي لتحديد املعوقات واملتطلبات ومن ثم 

البحث عن البدائل املتاحة ودراستها إليجاد احللول املناسبة.   
وقالت األحمد: إنه مت حتديث البرامج واألنظمة اآللية لتطوير 
تقنية خدمة الربط اآللي بني املؤسسة واجلهات احلكومية املختلفة 
ومتكينها من استدعاء البيانات اخلاصة باملؤمن عليهم  لدى املؤسسة 

وأداء أعمالها عند الطلب.   
وأشلللارت إلللى أن مجموع اجلهات التي قامت بالربط اآللللي مع 
املؤسسة بلغ 13 جهة من خالل )Web Services( إضافة إلى 44 
جهة مت توفير شاشات استفسار لها كما مت التواصل مع اجلهاز 

املركزي للمعلومات للربط معه من خالل تطبيق )سهل(.  
 وأضافت أنه تسهيال وتوفيرا لوقت املواطنني مت اليوم إطالق خدمة 
استخراج الشهادات إلكترونيا عبر تطبيق )ذخر( للهواتف احملمولة 
وعبر موقعها املؤسسة الرسمي حيث بات بإمكان املستفيدين طباعة 

شهادة ملن يهمه األمر دون حاجة للحضور الشخصي للمؤسسة.  
 وأوضحت أن اخلدمة تشمل 10 شهادات وهي طلب املعاش مع 
أو بدون حساب البنك ومعاش بدون قيمة املعاش ومعاش خاصة 
لالقتراض للبنوك ومدد اشتراك للمتقاعدين مع أو بدون قيمة املعاش 
إضافة إلللى الشهادات اخلاصة باملؤمن عليه املسجل باملؤسسة 

واملؤمن عليه الذي ال يخضع للتأمني بالباب اخلامس.
وذكرت أنه سيتم في األسابيع القادمة إضافة مزيد من الشهادات، 
منوهة أن عدد خدمات املؤسسة اإللكترونية بلغ حتى اآلن 36 خدمة 
فضال عن 8 أجهزة آلية الستخراج الشهادات وبلغ عدد الشهادات التي 

استخرجت منها من 16 إلى 26 يونيو املاضي نحو 3100 شهادة. 

البديوي: العالقات بني دول شبه اجلزيرة 
العربية والبرملان األوروبي عميقة

أكد سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس 
بعثتيها للللدى االحتللللاد األوروبلللللي وحلف 
شمال األطلسي )ناتو( جاسم البديوي عمق 
العالقات بللني دول شبه اجلللزيللرة العربية 
والللبللرملللان األوروبللللي، مشيرا إلللى أن هناك 
العديد من املجاالت التي من املمكن تعزيزها 

مع البرملان األوروبي.
جاء ذلك خالل غللداء عمل أقامه يوم أمس 
األول على شرف رئيسة وفد العالقات مع دول 
شبة اجلزيرة العربية في البرملان األوروبي 
هانا نوميان ونائبيهما كارولني ناجتيجال 
وملللارك تارابيال إلللى جانب سللفللراء مجلس 
التعاون اخلليجي لللدى االحتلللاد األوروبلللي 
والقائم بأعمال بعثة جمهورية اليمن لدى 

االحتاد األوروبي.
وقال السفير البديوي في تصريح لل )كونا( 
أمللس: إن اللقاء تللنللاول العالقات الثنائية 

بني دول شبه اجلللزيللرة العربية والبرملان 
األوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأشلللاد بلللدور الدبلوماسية البرملانية 
في تعميق التواصل بني الشعوب وإظهار 
التحديات الللتللي يواجهها الللعللالللم وأهمية 
التكاتف والتعاون والتضامن ملكافحة هذه 
التهديدات، مشيرا إلللى روح التعاون التي 
أظهرتها جائحة فيروس )كورونا املستجد 
- كوفيد 19( بللني شعوب العالم ودعمهم 

للشعوب األكثر تضررا.
ولفت السفير البديوي إلى أنه شدد خالل 
اللقاء على ضللرورة املضي قدما وجتللاوز أي 
معوقات إلقللرار اتفاقية التجارة احلللرة بني 
دول مجلس الللتللعللاون اخلليجي واالحتلللاد 
األوروبلللللي، فيما أشلللاد مبللسللتللوى الللتللبللادل 
التجاري بني الطرفني والذي يصل إلى الشراكة 

اإلستراتيجية.

السفير جاسم البديوي مع وفد العالقات مع دول شبة اجلزيرة العربية في البرملان األوروبي


