
سلطان العبدان

أعلن النائب يعقوب الصانع انه سيتقدم خالل 
األيام القليلة املقبلة باقتراح بقانون لوضع ضوابط 
العامة واإلش���رافية  جديدة ومعايي���ر للوظائف 
والقيادية، س���عيا 
ملن���ع احملاصص���ة 
الوظائف  وتوزيع 
واإلشرافية  العامة 

والقيادية. 
وق���ال الصان���ع 
في تصريح خاص 
ل�»األنب���اء« ان تلك 
الضوابط س���تكون 
وفق أطر ومنهجية 
عملي���ة بحيث حتد 
بنس���بة كبيرة من 
الواسطة في عملية 
وإلغ���اء  التعي���ن 
األعراف الس���ائدة حاليا واألسس التي تبنى عليها 
عملية التعين في الوظائف القيادية، مشيرا الى ان 
األمر سيكون وفقا للقواعد املهنية والعلمية واخلبرة 

والتأهيل دون النظر إلى االعتبارات األخرى.
وأضاف الصانع ان جلنة تنمية املوارد البشرية 
ستبحث انشاء جهاز لقياس األداء الوظيفي لزيادة 

االنتاجية في عمل املوظف.

الصانع أعلن لـ»األنباء« تقدميه اقتراحاً بهذا الشأن خالل الفترة املقبلة.. والتعيني يكون وفقاً للقواعد املهنية والعلمية واخلبرة بعيداً عن األعراف احلالية

ضوابط جديدة لتولي املناصب القيادية

فنون

 »اخلليج العربي« اكتسحت جوائز 
»أيام املسرح للشباب«  العاشر
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الديوان لـ»األشغال«: أحيلوا قياديي 
الـ 30 عاماً خدمة إلى التقاعد

»الداخلية« و»األوقاف« 
تراقبان خطب اجلمعة:

لن تتطرق إلى الشأن السياسي

العبد اهلل: دعم حكومي كامل 
لهيئة مكافحة الفساد

تفويض فروع بلديات احملافظات 
بإصدار شهادة »الرأي التنظيمي«

فرج ناصر

أكد مصدر مس���ؤول بوزارة االش���غال أن ديوان 
اخلدمة املدنية ابلغ وزارة االش���غال بتزويده كشفا 
بأسماء الذين ستتم إحالتهم الى التقاعد ممن امضى 
في اخلدمة 30 سنة إلى التقاعد ممن يتقلدون مناصب 
قيادية وذلك حسب القرار الوزاري الذي صدر بهذا 

الشأن.
واضاف املصدر أن الديوان طلب من الوزارة تفعيل هذا 
القرار خاصة بعد متابعة الديوان بكل ما يتعلق بهذا القرار، 
وقال ان الديوان وبالتنسيق مع الوزارة سوف يقومان 

بتطبيق هذا القرار على اقل تقدير نوفمبر املقبل.
وكشف املصدر أن الوزارة ملزمة بتطبيق هذا القرار، 
كونه قرارا وزاري���ا مت تطبيقه على جميع الوزارات 

وال يقتصر على وزارة دون أخرى.

موسى أبوطفرة

كش����ف مصدر أمني مطلع أن اتفاق����ا مت بن وزارتي 
الداخلية واألوقاف أقر تشكيل جلنة مشتركة ملراقبة خطب 
اجلمعة في مساجد الكويت لضمان عدم إثارة املوضوعات 

البعيدة عن سماحة اإلسالم واملوعظة احلسنة.
وق����ال املصدر إن اللجنة التي ش����كلت من الوزارتن 
ارتأت أال تتناول اخلطب الش����أن السياسي سواء محليا 
أو إقليميا، وأن تكون مقتصرة على ما ينفع املصلن في 
دينهم، مبينا أن التنسيق بن الوزارتن سهل كون وزير 

الداخلية حاليا هو وزير األوقاف بالوكالة.
ولفت املصدر الى حادثة مسجد اجلهراء التي وقعت 
األسبوع قبل املاضي، حيث نشر أحد األشخاص أوراقا 
تدعو للتعرف على تنظيم الدولة اإلس����المية »داعش«، 

مؤكدا أنها حادثة لن تتكرر.
وش����دد على أن بعض خطب اجلمع����ة انحرفت عن 
مس����ارها الصحيح، لذلك ستكون محل متابعة من قبل 

أجهزة وزارة الداخلية.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة الشيخ محمد العبد اهلل دعم احلكومة 
الكامل للهيئة العامة ملكافحة الفساد كي تتمكن من 

النهوض باملهام املنوطة بها.
وأعرب العب���د اهلل في تصريح صحافي خالل 
زيارته لتق���دمي التهنئة بانتقال الهيئة الى مقرها 
املؤقت في منطقة الشامية، عن أمله في أن حتقق 
الهيئة طموحات أبناء الش���عب الكويتي بالقضاء 
على الفساد ودرء مفاس���ده وحماية املجتمع من 

آثاره املدمرة. 
وبحث العبد اهلل خ���الل الزيارة مجموعة من 
املوضوعات ذات الصلة بعمل الهيئة وعلى رأسها 
مشروع الالئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 
24 لسنة 2012 بإنش���اء الهيئة واألحكام اخلاصة 

بالكشف عن الذمة املالية.

بداح العنزي

أعلن مدير إدارة التنظيم العمراني في بلدية الكويت 
م.عمار املقطوف عن تفويض فروع البلدية في احملافظات 
بإصدار ش����هادة »الرأي التنظيمي« تس����هيال للمواطنن 

وتوفيرا للوقت واجلهد.
وقال املقطوف إن تفويض فروع البلدية في احملافظات 
بإصدار ش����هادة الرأي التنظيمي من خالل برنامج الرأي 
التنظيمي بعد إدخال التعديالت الالزمة عليه يختص فقط 
بالقسائم التي س����بق أن مت إصدار رأي تنظيمي بشأنها 
باعتب����ار كل بيانات الوثيقة س����بق إدخالها والتأكد من 

صحتها والتدقيق عليها من قبل إدارة التنظيم.
وأضاف أنه فيما يخص القسائم التي لم يسبق إصدار 
رأي تنظيمي بشأنها، على صاحب العالقة مراجعة إدارة 
التنظيم في البلدية إلصدار ش����هادة »رأي تنظيمي« لها 
حرصا على تدقيق بيانات املعاملة والتأكد من صحتها.

ولفت املقطوف إلى أن إدارة التنظيم العمراني قامت 
أيضا بتطبيق العمل الرقمي من خالل أجهزة احلاسوب بعد 
ربط شبكة املعلومات بن إدارة التنظيم العمراني وفروع 
البلديات باحملافظات الس����ت واملكاتب والدور الهندسية 
واالستش����ارية لتحقيق طفرة في إجن����از املعامالت في 

أقصر مدة.
التفاصيل ص9 ٭

أكد أن مسيرة عطاء صاحب السمو املليئة باإلجنازات إقليمياً ودولياً توجت بتكرمي أممي استثنائي وغير مسبوق

ممثل األمير: نطالب بوجود متثيل عربي دائم
في مجلس األمن لعالج اخللل الهيكلي في تشكيله

هيكليا في تش���كيل مجلس 
األمن والسبيل إلى معاجلته 
الدقيقة واملتأنية عبر ضمان 
وجود متثيل عربي دائم فيه، 
مؤكدا ان إصالح مجلس األمن 
ميثل طريقا إلصالح ش���امل 
ملنظمة األمم املتحدة من أجل 

إحداث تغيير لألفضل.
وتطرق سمو الشيخ جابر 
ال���ى مجموعة من  املب���ارك 
القضاي���ا وامللفات االقليمية 
أكد رفض  والدولية، حي���ث 
الكويت جلميع أشكال وصور 
اإلره���اب والتط���رف، ودعا 
الى االضطالع  مجلس األمن 
مبسؤولياته لتوفير احلماية 
الفلسطيني  الدولية للشعب 
وإل���زام إس���رائيل بوق���ف 

ممارس���اتها االس���تيطانية 
وتهويد القدس.

أكد أهمي���ة مواصلة  كما 
اجلهود الدولية للوصول الى 
حل سياسي يحقق تطلعات 
الس���وري في حياة  الشعب 
كرمية، كذلك جدد دعم الكويت 
للحكومة الليبية الش���رعية 
املنتخبة، باإلضافة الى اجلهود 
حلل أزمة برنامج إيران النووي 

بالطرق السلمية.
إلى ذلك، أكد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك حرص الكويت على 
أمن واستقرار األوضاع في 
العراق ومصر، مشددا على 
االستعداد للمساهمة في جهود 

دعم االقتصاد املصري.

اللقاءين  جاء ذلك خالل 
اللذين عقدهما سمو الشيخ 
املبارك م����ع رئيس  جاب����ر 
ال����وزراء العراق����ي حي����در 
العبادي والرئيس املصري 
عبدالفتاح السيس����ي على 
هامش اجتماعات اجلمعية 
العام����ة ل����ألمم املتحدة في 

نيويورك امس االول.
هذا، وأك����د النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي����ة الش����يخ صباح 
اخلالد ل�»كونا« وتلفزيون 
اللقاءين في  الكويت اهمية 
تأكيد ح����رص الكويت على 
استقرار البلدين الشقيقن.
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أكد ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
الوزراء الشيخ  سمو رئيس 
جابر املبارك ان صاحب السمو 
األمير قاد مسيرة طويلة من 
العط���اء مليئ���ة بالتحديات 
واآلم���ال واإلجن���ازات على 
مختلف املستويات االقليمية 
والدولية توجت بنيل سموه 
تكرميا أمميا استثنائيا غير 
مس���بوق وذلك مبنح سموه 
ش���هادة تقدير من أمن عام 
املتح���دة كقائد للعمل  األمم 

اإلنساني.
وأضاف سمو الشيخ جابر 
املبارك في كلمة الكويت التي 
ألقاها أم���ام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة ان هناك خلال 

سمو الشيخ جابر املبارك خالل لقائه الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي بحضور أعضاء الوفدين ويبدو الشيخ صباح اخلالد ود. علي العمير ومحمد أبو احلسن

يعقوب الصانع

تنظيم الدولة يفخخ جميع املواقع واملؤسسات العامة والقصور الرئاسية في تكريت ويفجر مقام »األربعني صحابي«

»التحالف« يقصف منشآت »داعش« النفطية لقطع مصادر متويله
عواصم - وكاالت: وّس���ع 
الذي تقوده  الدولي  التحالف 
أميركا جبهة حربه على تنظيم 
الدولة االس���المية املس���مى 
ب�»داعش« في سورية، واعلن 
امس استهداف عدة مواقع نفطية 
للتنظيم. وقالت »الپنتاغون« 
ان أميركا والسعودية واالمارات 
العربية املتحدة قصفت االربعاء 
12 منشأة يستخدمها التنظيم 
لتكرير النفط وبيعه في السوق 
السوداء. وتنتج هذه املواقع بن 
300 و500 برميل يوميا وتدر 
نحو مليوني دوالر يوميا على 

»داعش«.
وجاء رد »داعش« في العراق 
على مايبدو، حيث فّجر مزار 
مقبرة »االربعن صحابي« في 
وس���ط مدينة تكريت، والذي 
يضم قبور 40 صحابيا قتلوا 
خالل الفتوحات االسالمية في 
العراق زم���ن خالفة عمر بن 
اخلطاب ÿ. كما قام »بتفخيخ 
الكنيسة اخلضراء، وهي احدى 
اقدم الكنائس في التاريخ حيث 
يعود تاري���خ بنائها الى مائة 
سنة بعد ميالد املسيح«. وافاد 
الشهود ايضا بان »املسلحن 
العامة  املواقع  فخخوا جميع 
واملؤسسات والقصور الرئاسية 
التي يتوق���ع دخول اجليش 
اليها، من اج���ل تفجيرها في 

حال انسحابهم من املدينة«.
في هذه االثناء، قالت فرنسا 
إنها ستكثف اإلجراءات  أمس 
األمني���ة ف���ي وس���ائل النقل 
واألماكن العامة بعد قيام جماعة 
موالية ل� »داعش« بذبح رهينة 
فرنسي في اجلزائر، وأحملت 
الى احتمال ان توسع هي ايضا 
الغارات التي تشنها طائراتها 

في العراق الى سورية. 
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القاهرة � وكاالت: توصلت 
حركتا فتح وحماس امس في 
القاهرة الى »اتفاق ش���امل« 
ح���ول إدارة حكومة التوافق 
الوطني لقطاع غزة، بحسب 
ما ق���ال عدة مس���ؤولن من 

احلركتن.
وقال عضو وفد فتح جبريل 
الرجوب »توصلنا الى اتفاق 
ش���امل حول عودة السلطة 
الفلس���طينية« لقطاع غزة، 
وهو ما اكده عضو وفد حركة 
حماس موسى أبومرزوق قائال 
انه »مت التوصل الى اتفاق«.

وبدأت احلركتان األربعاء 
املاضي في العاصمة املصرية 
محادث���ات بهدف تس���وية 
اخلالفات الت���ي تهدد مصير 
حكومة الوفاق الوطني التي 
أدت اليمن في 2 يونيو ومت 
تشكيلها بعد توقيع منظمة 
التحري���ر وحم���اس في 23 
اتفاق���ا جديدا لوضع  ابريل 
حد لالنقسام السياسي الذي 
نشأ بن الضفة الغربية وغزة 

منذ 2007.
التوافق  وتضم حكوم���ة 
الفلس���طينية ش���خصيات 
مس���تقلة من دون تفويض 
سياس���ي ومكلف���ة بتنظيم 

انتخابات خالل ستة أشهر.
ويهدف ه���ذا االتفاق إلى 
تهيئة األجواء إلجناح مؤمتر 
املانحن إلع���ادة إعمار غزة 
املق���رر عقده ف���ي 12 أكتوبر 

املقبل في القاهرة.
التفاصيل 24 ٭

»اتفاق شامل« بني 
فتح وحماس  وعودة 

السلطة إلى غزة

»القاعدة« للحوثيني: لَترون أشالءكم تتناثر ورؤوسكم تتطاير
عواصم � وكاالت: وجه تنظيم القاعدة في اليمن بيانا حتذيريا 
إلى مس���لحي جماعة احلوثي، توعدهم فيه ب� »جعل رؤوسهم 
تتطاير« واتهمهم ب� »اس���تكمال املشروع الرافضي الفارسي في 
اليمن، ودعا الس���نة في البالد إلى حمل السالح وجتنب دخول 
العملية السياسة لعدم تكرار ما حدث مع رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي«.  وقال تنظيم »قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب« 
في بيانه املوجه إلى الس���نة انه ال يخف���ى عليهم »ما يقوم به 

احلوثيون الروافض من استكمال للمشروع الرافضي الفارسي 
في مين اإلميان واحلكمة«. ودعا تنظيم القاعدة السنة في اليمن 

إلى »حمل السالح وسلوك سبيل الكفاح«. 
وأضاف موجها حديثه الى احلوثين: »أبشروا مبا يسوؤكم 
ف���واهلل لنجعلن ليلكم نهارا وصبحكم نارا ولترون أش���الءكم 

تتناثر ورؤوسكم تتطاير«. 
التفاصيل 24 ٭


