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املطوع والصواغ والنمالن والوعالن يتبادلون
 تسجيل القضايا في مخفر الصاحلية

»الداخلية«: شركة أمن وضعت مادة محظورة 
في مركبة »الشعيبة« للتيقن  من جاهزية كالب األثر

احلمود يرقّي الشطي لفريق متقاعد

تق����دم النائب عدنان املطوع عب����ر محاميه فواز 
اخلطيب ببالغ الى مخفر الصاحلية لتسجيل قضية 
حملت مسمى اعتداء بالضرب رقم 2011/35 ضد عدد 
من اعضاء مجلس األمة وهم س����الم النمالن وسعد 
زنيف����ر ومبارك الوعالن وجمع����ان احلربش وفالح 
الصواغ ومجموعة من السكرتارية في مجلس األمة 
متهما إياهم باالعتداء عليه اثناء املشاجرة التي شهدها 
مجلس األمة امس، واشار املصدر الى ان املطوع ارفق 

تقريرا طبيا باإلصابات التي حلقت به، كسر في األنف 
وشرخ في اصبع اليد وعليه امر مدير نيابة العاصمة 
باستدعاء النائب املطوع للحضور شخصيا للتحقيق 
في الواقعة ليتجه املطوع ومحاميه الى مخفر الصاحلية 
وتسجيل قضية وجار استدعاء النواب ومواجهتهم 
فيما نس����ب إليهم.هذا وتوجه النواب فالح الصواغ 
وسالم النمالن ومبارك الوعالن إلى مخفر الصاحلية 

لرفع قضية على املطوع والقالف.

أعلنت وزارة الداخلية ان التحريات التي متت 
فور اكتشاف أجهزة األمن إلحدى املركبات املشتبه 
بها والتي تتبع احدى األجهزة احلكومية مبيناء 
الشعيبة، والعثور بها على مادة محظور التعامل 
معها دون إبالغ ذلك لألجهزة األمنية املختصة، 
أش���ارت الى ان احدى ش���ركات األمن والسالمة 
املناط بها مهمة احلراسة الداخلية بامليناء قامت 
بوضع تلك املادة في املركبة املش���تبه بها ادعاء 
منها بدواع���ي التيقني والتأكد من مدى جاهزية 

كالب األثر بالتعرف والكش���ف ع���ن تلك املواد 
احملظورة.

واضاف: مت التحفظ على املركبة وسائقها واملادة 
احملظورة، اضافة الى ضبط 11 شخصا واحالتهم 
الى جهة التحقيق التي باشرت اإلجراءات وقيدت 

قضية رقم 2011/4 جنايات أمن الدولة.
ه���ذا والتزال التحريات مس���تمرة لكش���ف 
مالبسات القضية واستدعاء املسؤولني القائمني 

على الشركة.

قال مصدر امني ان نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود قبل تقاعد مدير 
مكتبه اللواء سعود الشطي وأمر بترقيته الى رتبة 
فريق متقاعد، مشيرا الى ان اختيار مدير جديد ملكتب 
وزير الداخلية س����يأتي في إطار تشكيل مرتقب في 
وزارة الداخلية يشمل معظم قيادات وزارة الداخلية. 
وأوضحت مصادر ان هناك توجها لتعيني نائب لوكيل 
الداخلية الفته إلى أن املرشح لهذا املنصب هو الفريق 
سليمان الفهد الذي يتولى اآلن منصب وكيل وزارة 

مساعد لش����ؤون األمن اخلاص. من جهة أخرى، فقد 
متكن رجال مباحث مبارك الكبير من ضبط 8 احداث 
مشتبه بهم قاموا بتدوين عبارات مسيئة ألم املؤمنني 
الس����يدة عائش����ة رضي اهلل عنها واخلليفة الراشد 
عمر بن اخلطاب ÿ. واش����ار مص����در امني الى ان 
رجال مباحث مبارك الكبير وما ان مت تسجيل قضية 
حتى مت تش����كيل فريق عمل واجراء التحريات التي 
تكللت بضبط 8 ش����باب مشتبه بهم وجار استكمال 

التحقيقات معهم.

استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر بيان صباح امس س���مو رئيس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد.

بحث وفد من مديرية التوجيه املعنوي في احلرس 
الوطني برئاسة مدير مديرية التوجيه املعنوي العقيد 
محم����د الفرحان مع جمعية املعلمني س����بل التعاون 

بني اجلانبني.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من احلرس امس 
ضمت رئيس فرع العالقات العامة والتوعية املقدم عادل 
صالح الفريج وركن اول عالقات عامة الرائد جهيم حمد 
الهاملي ومدير حترير مجلة احلرس الوطني الرائد 
جدعان جدعان وكان في اس����تقبالهم رئيس مجلس 
ادارة جمعية املعلمني متع����ب العتيبي ومدير ادارة 

العالقات العامة في اجلمعية عادل العنزي.
واوضح العقيد محمد الفرحان ان الزيارة تأتي في 
اطار تعزيز التكامل والتنسيق والتعاون مع مؤسسات 
املجتمع املدني الذي يعد احد االهداف االستراتيجية 
للخطة االستراتيجية للحرس الوطني )2015-2010( 
التي انطلقت من رؤية سمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش����عل االحمد ومتابعة من وكيل احلرس الوطني 

اللواء ناصر الدعي.
واش����ار الى ان احلرس الوطن����ي ممثال بوحداته 
املختلفة ومن بينها مديرية التوجيه املعنوي عمل على 
حتقيق هذا الهدف من خالل تبادل اللقاءات والزيارات 
وتكثيف املشاركة في املؤمترات والندوات واملعارض 
واملناسبات املختلفة وفي مقدمتها مناسبة احتفاالت 

أعلن الوكيل املساعد للش����ؤون اإلدارية واملالية 
بوزارة األشغال حمد الغريب ان وزير األشغال د.فاضل 
صفر أصدر قرارا يقضي مبنح مكافأة األعمال املمتازة 
للموظفني املس����تحقني عن السنة املالية 2011-2010. 
واضاف ان املكافأة س����تكون في حسابات املوظفني 
مس����اء اليوم أو غدا على أكثر تقدير. وزاد: إن الذين 
اس����تفادوا من هذه املكافأة بلغ عددهم 5050 موظفا 
وموظفة ميثلون نس����بة 53% من العاملني بالوزارة. 
وأكد ان القيم����ة التقديرية لهذه املكافأة تبلغ 3.670 
ماليني دينار، الفتا الى ان هذه املكافأة تصرف حسب 

هذا وتلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجية اململكة العربية السعودية األمير 
سعود الفيصل حول العالقات بني البلدين والقضايا 
محل االهتمام املشترك اضافة الى بعض التطورات 
الراهنة على الس���احتني االقليمية  واملس���تجدات 

والدولية.

دولة الكويت بأعيادها الوطنية.
من جهته اعتبر رئيس اجلمعية متعب العتيبي 
ان الزيارة فاحتة خير مع احلرس الوطني املشهود 
لرجاله بالوالء واالنتماء لوطنهم من خالل ما قدموه 
من تضحيات من اجل الوطن موجها الشكر الى قيادة 

احلرس الوطني.
إلى ذلك، اكد مدير عام مؤسسة املوانئ الشيخ 
د.صباح جابر العلي حرص املؤسسة على الريادة 
والتميز والتفاعل مع مؤسسات الدولة وتقدمي كل 

ما هو نافع ومفيد للكويت.
جاء ذلك خالل تكرميه ل� 12 عسكريا من كوادر 
احلرس الوطني والذين اجتازوا دورة تدريبية على 
بعض األعمال اللوجستية على الرافعات اجلسرية 

مبيناء الشويخ.
ورحب الش���يخ د.صباح جاب���ر العلي بكوادر 
احلرس الوطني واثنى على روح التعاون املستمر 
بني املؤسسة واحلرس الوطني والتي تترجم على 
ارض الواقع من خالل اهتمام املؤسسة واحلرس 
بتدريب كوادر احلرس الوطني من خالل الدورات 

التدريبية والندوات وورش العمل.
مؤكدا ان املؤسسة يشرفها التعاون مع اجهزة 
الدولة من اجل اجناح خطط الطوارئ االستراتيجية 
للكويت، معتبرا هذا التعاون من صلب مهام املؤسسة 

وابرز اهدافها الوطنية.

الدرجة واملسمى الوظيفي وهي كالتالي: وكيل الوزارة 
3 آالف دينار، وكيل مس����اعد ألفا دينار، مدير إدارة 
1500 دين����ار، رئيس مهندس����ني 1500 دينار، مراقب 
1250 دينارا، رئيس قسم 1000 دينار، رئيس وحدة 
850 دينارا، املوظفون من الدرجة األولى الى الدرجة 
الرابعة 800 دينار، املوظفون من الدرجة اخلامسة الى 
الثامنة 600 دينار، وشاغري الوظائف الفنية املساندة 
واملعاونة 300 دينار، وهي تشمل جميع العاملني من 

كويتيني وغير كويتيني.
فرج ناصر  ٭

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد وفد احلرس الوطني خالل لقائه متعب العتيبي

الغريب: 3.670 ماليني مكافآت »املمتازة«
بحسابات 5050 موظفاً في »األشغال« اليوم

استقبل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد أمس الس���فير املصري لدى الكويت طاهر 
فرحات حيث مت خالل اللقاء اس���تعراض وبحث 
العالق���ات الثنائية بني البلدي���ن اضافة الى آخر 
التطورات واملستجدات على الساحتني االقليمية 
والدولية والقضايا املشتركة. كما استقبل الشيخ 
محمد اخلالد مدير إدارة العالقات الدولية في جهاز 
األمن الوطني الشيخ فواز مشعل اجلراح مبناسبة 
تخرجه من دورة التعاون االقليمي حللف شمال 
االطلسي اخلامس���ة لكلية الدفاع التابعة للحلف 

بالعاصمة اإليطالية روما.

الشيخ محمد اخلالد خالل لقائه السفير طاهر فرحات

اخلالد بحث مع السفير املصري
التطورات في املنطقة

احلرس األميري نّفذ مترينًا 
وهمياً إلخالء قصر السيف

نفذت هيئة احلرس الوطني األميري ممثلة بقيادة 
مجموعة سرايا قصر الس���يف 90 مترينا مشتركا 
أمس خلطة إخالء وهمية ملبنى االمانة العامة ملجلس 

الوزراء بقصر السيف.
وشارك في التمرين الوهمي هيئة اخلدمات الطبية 
باجلي���ش واألمانة العامة ملجل���س الوزراء وجلنة 
متابعة القرارات األمني���ة والدفاع املدني في وزارة 
الداخلية والطوارئ الطبية بوزارة الصحة واإلدارة 

العامة لإلطفاء.
ويهدف التمرين الى حتقيق مس���توى أعلى من 
التنس���يق بني اجلهات املشاركة ومدى فاعليتها في 

إجناز هذه العملية وفقا للمعايير املطلوبة.

احلرس الوطني بحث التعاون مع »املعلمني«
ولي العهد استقبل رئيس الوزراء

ومحمد الصباح والفهد
صباح جابر العلي كرّم 12 عسكرياً من احلرس

ضبط 8 أحداث مشتبه في تورطهم بالكتابات املسيئة

العنزي: موظفو »الدفاع« يناشدون املبارك
رفع البصمة عن املراقبني وإعادة النظر في الدوام

املدنية رقم 2006/41، مناشدا الوزير 
التكرم بإعادة النظر فيه لتخفيف 
وقت انصراف املوظفني واملوظفات 
وإعادة األمر كما في السابق مراعاة 
ألح����وال الزحام امل����روري الذي 
تش����هده الكويت والذي ال يخفى 
على اجلميع وحتقيقا للعدالة أسوة 
بباقي موظفي اجلهات احلكومية 
املختلفة، كما طالب العنزي مبباركة 
الش����يخ جابر املبارك على اعفاء 
املراقبني م����ن التوقيع عن طريق 
البصمة حي����ث ان خبرة الواحد 
منهم تتجاوز ال� 15 عاما وتكرميا 
جلهودهم في خدمة الوزارة وذلك 
أسوة مبا جاء بنفس التعميم من 
اعفاء )املديرين ومساعدي املديرين 
وكبير االختصاصي( من البصمة 
مع االلتزام بتمرير الهوية كإثبات 

للحضور واالنصراف.

هّنأ رئيس مجلس ادارة نقابة 
وزارة الدفاع م.أحمد العنزي النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع لنيل ثقة صاحب الس����مو 
األمير وإعادة تكليفه لتوليه حقيبة 
وزارة الدفاع والذي أثلج صدورنا، 
الفتا في الوقت نفسه الى انه أهال 
لهذه الثقة ملا يتمتع به من مسيرة 

حافلة بالعطاء خلدمة الوطن.
كما أعرب عن تطلعه الستمرار 
التعاون البناء واملثمر معه لالرتقاء 
وبحث األمور العالقة بأجندة أعمال 
النقابة والتي تصب في مصلحة 
موظفي وزارة الدفاع. وتطرق الى 
التعميم األخي����ر رقم 7 والصادر 
بتاريخ 2011/5/3 والذي أصدره وكيل 
الوزارة بشأن تنظيم مواعيد الدوام 
الرس����مي للهيئة اإلدارية واملالية 
م.أحمد العنزيبالوزارة طبقا لقرار مجلس اخلدمة 

هاني الظفيري  ٭

هاني الظفيري  ٭


