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تشمل التعيين والندب لجميع قطاعات الوزارة

سفير األرجنتين احتفل بالذكرى الـ 200 للثورة وأكد تطلع بالده لتطوير العالقات اقتصاديًا وثقافيًا مع الكويت

الكليب: قرارات إدارية لشغل وظائف إشرافية في »األشغال«

العبداهلل: توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين »الخليجي« و»األوروبي« 
نقطة عالقة والكويت حريصة على إيجاد مخرج يرضي الطرفين

س����اندت الكويت إب����ان االحتالل 
العراقي الغاشم ما يبرز مدى قوة 
العالقات بني البلدين الصديقني.

الس����فير األرجنتيني  وأشار 
الى تطلع بالده لتطوير العالقات 
الى  االقتصادية والثقافية، الفتا 
التي س����يقوم بها عمدة  الزيارة 
س����انت فيا من 12 الى 15 اجلاري 
مذكرا بأن هذه الوالية تعد ثاني 
أكبر والي����ات األرجنتني، إضافة 
الى وجود مش����اريع فيها ممولة 
الكويتي للتنمية،  من الصندوق 
مشيرا الى ان هذه الزيارة ستكون 
فرصة لدراس����ة السوق الكويتي 
وزي����ادة التعاون االقتصادي بني 

اجلانبني.

عن وجود دراسة لترقيات السفراء 
انه  الى  والديبلوماسيني، مشيرا 
يجب ان تأخذ الدراسة وقتها حتى 
ال يقع أي حيف على أي شخص، 
مذكرا ان����ه بعد ان مت اإلعالن عن 
الديبلوماسية فإن  التش����كيالت 
الترقيات بدأناها حتى تكون هناك 
فئ����ة من اجليل املقب����ل مجهزين 

خلدمة البالد. 
كما تطرق الى التحرك الكويتي 
الديبلوماسي على اكثر من صعيد، 
مشيرا الى افتتاح سفارات للكويت 
لدى كوبا واملكسيك وسلوڤاكيا 
انطالقا من اهتمام الكويت بعالقتها 

بكثير من الدول عبر العالم. 
وعلى صعيد العالقات الكويتية 

الذي  البرملان����ي األوروبي  الوفد 
زار الكوي����ت من ان العقدة تكمن 
في وجود توجه سعودي لفرض 
ضرائب على س����لع خارج إطار 
ال����ى حقوق  االتفاقي����ة، إضافة 
اإلنسان قال العبداهلل: أنا أحتدث 
الكوي����ت بصفتها رئيس����ة  عن 
مجل����س التع����اون اخلليجي في 
دورت����ه احلالية ونعمل على حل 
هذه النقاط العالق����ة مع اململكة 
العربية الس����عودية، مشيرا الى 
وجود حساسية من هذه الناحية، 
مؤكدا: »نأخذ الوقت الكافي ملعاجلة 
كل اخلالفات والتوصل الى تفاهم 
أمر مهم  يرضي اجلانبني وه����و 
للكويت، مشيرا الى ان اجلانبني 

انها  العبداهلل  أكد  � األرجنتينية 
على أحسن ما يرام والكويت بصدد 

تعزيزها اكثر مستقبال. 
ولفت الى زيارة س����يقوم بها 
عمدة سانت فيا الى الكويت تزيد 
من تطوير هذه العالقات خاصة 
ان هناك توجها كويتيا نحو دول 

أميركا الالتينية.
من جهته، قال سفير األرجنتني 
جورج����ي بيج����ا: »نحتفل اليوم 
ال����� 200 لث����ورة مايو  بالذكرى 

وحترير األرجنتني«. 
وأض����اف بيج����ا ان العالقات 
األرجنتيني����ة � الكويتية تعرف 
تقدما وتطورا جيدا، مش����يرا الى 
ان بالده تعد من أولى الدول التي 

اخلليج����ي واألوروب����ي لديهم����ا 
حتفظات بالنسبة لالتفاقية ولكن 
ما نطلبه م����ن االحتاد االوروبي 
هو ان يراعي خصوصية املجتمع 

اخلليجي وهو أمر مهم جدا.
كم����ا أبدى الش����يخ العبداهلل 
ارتياحه لع����رض الوفد الكويتي 
في جنيڤ والطريقة التي حظي 
بها التقرير من قبول وتفهم لنقاط 
التقرير الذي كان وافيا وواضحا ما 
جعل اجلميع يرضى ويكتفي مبا 
قدمه أعضاء الوفد الذين لم يوجه 

اليهم أي سؤال أو استفسار.
وح����ول وج����ود أي ترقيات 
مرتقبة تشمل الديبلوماسيني في 
وزارة اخلارجية كشف العبداهلل 

بشرى الزين
إدارة أوروبا  وص����ف مدي����ر 
واألميركتني باإلناب����ة في وزارة 
الس����فير الشيخ علي  اخلارجية 
العب����داهلل عدم توقي����ع اتفاقية 
التجارة احل����رة بني دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي واالحت����اد 
العالقة«،  ب� »النقط����ة  األوروبي 
مش����يرا الى أن األمر ليس سهال 
وتشوبه بعض الصعوبات من عدة 
دول. وفيما رأى العبداهلل ان من 
املهم جدا ان يراعي االحتاد األوروبي 
خصوصي����ة املجتم����ع الكويتي 
واخلليجي، أك����د حرص الكويت 
الدورة احلالية  باعتبارها ترأس 
لدول مجلس التعاون على إنهاء 
هذه النقطة اخلالفية وإيجاد مخرج 
يرضي الطرف����ني والتوقيع على 
االتفاقية بناء على توجيهات نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح إذ اعتبر 
العبداهلل ان تقارير جمعية حقوق 
اإلنسان الكويتية غير محرجة وهي 
مواضي����ع يتحفظ عليها اجلانب 
الوفد  األميركي، أوضح ان طرح 
الكويتي وعرضه للتقرير الوطني 
حلقوق اإلنسان في مايو املاضي 
بجنيڤ القى تفهما ووصفه بأنه 

كان واضحا ورائعا. 
ف����ي تصريح  وف����ي تعليقه 
للصحافيني على هامش حضوره 
حفل اس����تقبال مبناس����بة العيد 
الوطني لألرجنتني على ما اثاره 

بدأنا في ترقيات الس�فراء والديبلوماس�يين ب� »الخارجية«.. وضروري أن تأخذ الدراس�ة وقتًا كافيًا حتى ال نظلم أحدًا

فرج ناصر
أصدر وكيل وزارة األشغال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب عدة قرارات ادارية بش���أن ش���غل وظائف 
اش���رافية بقطاعات الوزارة املختلفة حيث اصدر 

قرارا اداريا بتعيني:
 ٭م.علي موس���ى أبو البنات مديرا إلدارة التنقية 

واملوارد املائية بقطاع الهندسة الصحية.
 ٭ندب احمد حس���ني احمد محمد اختصاصي اول 
قانوني مديرا الدارة املكتب الفني لوكيل الوزارة.

 ٭ندب اميان حس���ني عبداهلل حسن مديرا إلدارة 
تدقيق املشاريع الكبرى بقطاع املشاريع الكبرى.

 ٭ندب غالب ش���الش عبد صفوق للعمل بوظيفة 
مدير ادارة بقطاع املشاريع الكبرى.

 ٭ندب س���رور معيض العتيبي كبير املهندس���ني 
االختصاصيني للعمل بوظيفة مدير ادارة الدراسات 

االستشارية بقطاع املشاريع الكبرى.
 ٭ندب منى حس���ني علي س���لمان للعمل بوظيفة 
رئيس مكتب عمليات البنية التحتية بقطاع هندسة 

الصيانة.

 ٭ندب احمد امني احمد بهبهاني 
مهندس اول مدني للعمل بوظيفة 
رئي���س قس���م العق���ود بقطاع 

الطرق.
 ٭ندب نورة الهادي احمد السماك 
مهندس اول صناعة للعمل بوظيفة 
رئيس قسم الدعم االداري بقطاع 

املشاريع الكبرى.
 ٭ندب ساير جويعد الصهيبي 
مهن���دس اول كيمي���اء للعم���ل 
بوظيفة رئيس قسم مركز التحكم 
باملياه املعاجل���ة بإدارة التنقية 
واملوارد املائية بقطاع الهندسة 

الصحية.
 ٭ندب عادل هاشم الصفار مهندس اختصاص 
اول كيمياء للعمل بوظيفة رئيس قسم متابعة 
محطة تنقية الصليبية بإدارة التنقية واملوارد 

املائية.
 ٭ندب سعود عبدالعزيز الصبر مهندس أول مدني 

للعمل بوظيفة رئيس قسم تدقيق 
املشاريع الكبرى.

 ٭ندب ابتهال طاهر اخلياط للعمل 
التخطيط  بوظيفة رئيس قسم 
بإدارة تدقيق املشاريع الكبرى.

اص���در وكيل ال���وزارة عدة 
قرارات ادارية اخرى بشأن شغل 
وظائف اشرافية بقطاع التخطيط 

والتنمية كالتالي:
 ٭تعيني رشا محمد الصايغ رئيس 
قسم قواعد البيانات مبركز نظم 

املعلومات.
 ٭تعيني مرمي عبداهلل املس���لم 
رئيسا لقس���م الشبكات مبركز 

نظم املعلومات.
 ٭تعيني تهاني بدر األس���تاذ رئيسا لقسم تطوير 

التطبيقات مبركز نظم املعلومات.
 ٭تعيني فاطمة عبداهلل املسري رئيسا لقسم التدريب 

بإدارة التطوير اإلداري.

 ٭تعيني رشا عبدالعزيز بوحيمد رئيسا لقسم التنظيم 
ووصف الوظائف بإدارة التطوير االداري.

 ٭تعيني ش���يماء حاجي محمود رئيس���ا لقس���م 
تطوير اخلدمة وتبسيط االجراءات بإدارة التطوير 

اإلداري.
كما أصدر م.الكليب قرارا إداريا ب�:

 ٭تعيني سمر حسني الشطي رئيسا لقسم السكرتارية 
بإدارة مكتب وكيل الوزارة.

 ٭تعيني سالم س���لمان الرش���يدي رئيسا لقسم 
االشراف بإدارة صيانة املباني واالنشاءات مبحافظة 

حولي.
 ٭تعيني نادية حس���ني البقصمي رئيس���ا لقسم 
املختبرات والدراسات البيئية بإدارة شؤون البيئة 

بقطاع الهندسة الصحية.
 ٭تعيني خالد جاس���م محمد العطار رئيسا لقسم 
التخطيط بإدارة صيانة املباني واالنشاءات مبحافظة 

العاصمة.
وعلى جميع اجلهات املعنية تنفيذ تلك القرارات 

ويعمل بها من تاريخها.

م.عبدالعزيز الكليب

سفراء البوسنة واألردن والعراق وسورية خالل االحتفالالسفير الشيخ علي العبداهلل وسفير األرجنتني يقطعان كعكة االحتفال

تدوير محدود في قطاع التعاون

»األوقاف«: شراكة مع المتبرعين 
إلنجاز دور ومراكز القرآن

أسامة أبوالسعود
أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد لقطاع شؤون 
القرآن الكرمي والدراس����ات اإلسالمية عبداهلل البراك أن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية تسعى نحو حتقيق مبدأ الشراكة مع املتبرعني لبناء 
املزي����د من دور ومراكز القرآن الكرمي خاصة في ظل ما جبل عليه أهل 
الكويت من حب للخير ودعمهم املتواصل للمشاريع التي تعود بالنفع 
على الفرد واملجتمع، وان خدمة القرآن الكرمي وعلومه عمل عظيم نسأل 
اهلل تعالى ان يجعله في ميزان حسناتهم، وال شك في ان للمتبرعني دورا 
كبيرا في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية منذ نشأتها من خالل بناء 
املساجد وإدارة أموال الوقف لتتوالى تلك األعمال نحو توفير املنشأة 

املناسبة للدارسني والدارسات للقرآن الكرمي وعلومه.
وق����ال البراك في تصري����ح صحافي ان وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية متلك آلية واضحة للمتبرعني ووفقا لشروط وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلس����المية املتبعة في ذلك الس����ياق، حيث قامت الوزارة 
باستخراج التراخيص الالزمة من اجلهات احلكومية وإعداد املخططات 
والتصاميم الهندسية لألراضي املرخصة والتابعة لقطاع شؤون القرآن 

الكرمي والدراسات اإلسالمية.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وكيل وزارة الشؤون باالنابة 
الوكيل املساعد لقطاع التعاون حمد املعضادي اجرى تدويرا محدودا 
في قط���اع التعاون حيث مت نقل عبداهلل اله���دب من ادارة التنمية 
التعاونية الى ادارة الش���ؤون االنتخابية في القطاع، وتكليف مدير 
ادارة التفتيش احمد ذي���اب باالضافة الى عمله في ادارة التفتيش، 

ادارة التنمية التعاونية باالنابة.

90% حظوظ األرجنتين
في رده حول توقعاته مبشاركة منتخب 
ب��الده ف��ي املونديال وم��دى حظوظه في 
الفوز بكأس العالم قال السفير االرجنتيني 
جورجي بيج��ا: آمل ان تف��وز االرجنتني 
ب��كأس العالم املق��ام في جن��وب افريقيا 
واعتقد ان ل��دى املنتخب االرجنتيني %90 

من حظوظ الفوز بالكأس.

االستجوابات طافتها الحكومة
في رده على تأجيل زيارات لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لعدة دول اوروبية قال الشيخ علي 
العبداهلل ان هذه اجلولة من املتوقع ان يقوم بها س��موه قبل نهاية العام والتي تش��مل پولندا مشيرا الى ان 
هذا البلد بعد احلادث الذي توفي فيه الرئيس وعدد من الوزراء لدى حتطم الطائرة التي تقلهم الى روس��يا 
يعيش ظروفا سياسية استثنائية منها وجود حكومة مؤقتة الى حني تشكيل احلكومة، وسيقوم سمو رئيس 

الوزراء بزيارة إليها.
وفي تعليقه حول ان االستجوابات املثارة حاليا تزيد من انشغال سموه، قال الشيخ العبداهلل االستجوابات 

طافتها احلكومة ولم تعد تشكل اي عقدة واصبحت امرا عاديا.

التانغو والكاتسيانو
أعل��ن الس��فير االرجنتيني جورجي 
بيجا ع��ن افتت��اح مركز لتعلي��م اللغة 
التانغو  وكذل��ك  بالس��فارة  اإلس��بانية 
الذي يعد نوعا من املوس��يقى املصاحبة 
للرقصة، مشيرا الى ان الشعب الكويتي 
له اهتمام باالطالع على الثقافة الالتينية 

واالرجنتينية.


