
02
االربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

الواليات املتحدة تهنئ الكويت بنجاح انتخابات مجلس األمةمحليات
واشنطن ـ كونا: هنأت الواليات املتحدة األميركية الكويت بنجاح انتخابات مجلس األمة 
2016، مشيدة بالتجربة الدستورية الكويتية وريادتها. وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
االميركية جون كيربي في إيجاز صحافي »إننا نتقدم بخالص تهانينا إلى الكويت وشعبها 
مبناسبة جناح اجراء االنتخابات البرملانية الوطنية«. وأكد كيربي أن الكويت كانت وال تزال 
رائدة في املنطقة بتجربتها الدميوقراطية الدستورية »وهو ما أبرزته االنتخابات التشريعية 
التي جرت السبت املاضي«.

ولي العهد استقبل ناصر احملمد

اجلراح نقل تعازي صاحب السمو بوفاة كاسترو

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح امس سمو 
الشيخ ناصر احملمد.

قام نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح ظهر امس بزيارة 
الى ســفارة جمهورية كوبا، حيث نقل تعازي صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد، وســمو ولي العهد الشــيخ نواف األحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، وحكومة وشعب الكويت، بوفاة الرئيس السابق 

جلمهورية كوبا فيديل كاسترو.

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

الشيخ علي اجلراح يسجل كلمة في سجل التعازي بوفاة فيديل كاسترو

»احملاكمات 
التأديبية« تفصل 

عددًا من مرتكبي 
املخالفات املالية

انعقــدت هيئــة احملاكمات 
اإلدارة  ملســتوى  التأديبيــة 
العليــا »الفئــة أ« وملســتوى 
ب«  »فئــة  العاديــة  اإلدارة 
عن ارتكاب املخالفــات املالية 
بديوان احملاسبة بجلستيها ١٦ 
و٢٣ اجلــاري، وأصــدرت عدة 
أحكام ضد احملالني عن ارتكاب 
مخالفات مالية ببعض الوزارات 
والهيئات احلكومية املشمولة 

برقابة ديوان احملاسبة.
وأشار رئيس إدارة الفتوى 
والتشــريع املستشــار صالح 
املســعد بصفته رئيس الهيئة 
التأديبية بتشكيلها )أ( إلى أن 
هذه القرارات التأديبية انقسمت 
بــني إدانــة بعــض املخالفــني 
ومعاقبتهم باجلزاءات املناسبة 
التي وصلت فــي أقصاها إلى 
الفصــل مــن الوظيفــة، كمــا 
تضمنت هــذه القرارات تبرئة 
بعض املخالفني احملالني أمامها 
من املخالفات املنسوبة إليهم.

من جهته، أشــار املستشار 
إسماعيل الزيدي بصفته رئيس 
الهيئة التأديبية بتشكيلها )ب( 
إلــى انه مت إصــدار قرار ألحد 
املخالفــني في إحــدى وزارات 
الدولة بخصم ٦ أيام من الراتب.
وأضاف املســعد أن الهيئة 
التأديبيــة بتشــكيلها )أ/ب( 
مستمرة بالنظر في املخالفات 
املاليــة احملالة إليها من ديوان 
احملاسبة في اجللسات املقبلة، 
مؤكدا أن الهيئة حريصة على 
اســتجالء احلقيقة وبحث كل 
جوانب الدعوى القضائية قبل 
إصــدار قراراتهــا وأنها تضع 
نصب عينيها املصلحة العامة 
وحماية وصون املال العام وكف 

يد العابثني عنه.

»الشباب« تطلق »األعياد الوطنية« و»اإلعالم اإللكتروني«
دعــا مديــر إدارة العالقات 
العامة واإلعالم في وزارة الدولة 
لشؤون الشباب ناصر العرفج 
الشباب للمشاركة في التقدمي 
على أولويتي األعياد الوطنية 

واإلعالم اإللكتروني.
وقال العرفــج في تصريح 
صحافــي إن أولويــة األعيــاد 
الوطنيــة تهــدف إلــى تعزيز 
املواطنة وغرس القيم الوطنية، 
باإلضافة إلى إبراز دور الشباب 
من خالل املســاحات اإلعالمية 
وتعزيز مشاركاتهم القيادية على 
املستوى االجتماعي لفتح املجال 
للشباب للتعبير عن مواهبهم 
وآرائهــم ومتكينهم من تفعيل 
دوره، كما أن الوزارة تعمل على 
إشراك الشباب باختيار الطريقة 
األمثل للتعبير عن أفراحهم في 
هذه املناسبة من خالل األفكار 
اجلديــدة غيــر التقليدية التي 
يتميــز بهــا شــباب الكويــت. 

وأضــاف أن األولوية تتضمن 
مجاالت متعددة ميكن املشاركة 
بها للشباب من سن ١4 إلى ٣4 
عاما، موضحا أن هذه املجاالت 
هــي في شــأن اإلعــالم املرئي 
كاألفالم وفالشــات تلفزيونية 
أوبريــت،  وكذلــك  وبرامــج 
باإلضافة إلى اإلعالم املسموع 
مثــل برامج إذاعية وفالشــات 
وأغان وأناشيد وطنية، وورش 
عمل لتعزيــز مفهوم الوطنية 
والعمل التطوعي واملسؤولية 
املجتمعية في نطاق االحتفاالت 
الوطنية. أما ما يخص أولوية 
اإلعالم اإللكتروني فقال العرفج 
إن املجتمع الكويتي يعيش اآلن 
طفرة كبيرة من خالل النهوض 
باإلعــالم اإللكتروني ومن هذا 
املنطلــق ومــن حــرص وزارة 
الدولة لشــؤون الشــباب فقد 
وفرت مساحة لتقدمي املبدعني، 
لهذا املجــال وتطويــر مفهوم 

وســائل التواصــل االجتماعي 
وكيفية العمل بهذه املساحات 
بالطريقة السليمة التي تعود 
باملنفعة على اجلميع من خالل 

تطوير املفاهيم اإلعالمية. 
إلــى أن  العرفــج  وأشــار 
شــروطا  حــددت  الــوزارة 
للمشاركة باألولويتني منها أن 
يكون املتقدمون أفرادا مهتمني 
باملجاالت السابقة ومؤسسات 
املجتمع املدني والقطاع اخلاص 
واجلهات احلكومية ذات الصلة 
ويســتثنى مــن شــرط العمر 
اجلهــات احلكوميــة والقطاع 
اخلاص ومؤسســات املجتمع 
املدني، وأن يكون الفرد كويتي 
اجلنسية وأن يقدم خطة إعالمية 

وتنفيذية ومالية مفصلة. 
وبني أن التسجيل في أولوية 
األعياد الوطنية يتم عبر موقع 
www.youth. الوزارة االلكتروني

.gov.kw

 ناصر العرفج 

ميكن للشباب 
من سن 14 إلى 

34 عامًا املشاركة 
في الفعاليات

على هامش أعمال االجتماع الـ 35 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون بالرياض

محمد بن نايف: قادرون على مواجهة التحديات 
اخلالد: نقف بجانب السعودية للدفاع عن املقدسات

الريــاض - كونا: أكد ولي 
العهــد نائــب رئيــس مجلس 
الداخليــة  الــوزراء ووزيــر 
الســمو  الســعودي صاحــب 
امللكي األميــر محمد بن نايف 
بــن عبدالعزيز أمــس أن دول 
مجلس التعاون اخلليجي قادرة 
بفضل ما تتمتع به من قدرات 
وجاهزيــة ومبــا وصــل اليه 
التعاون والتنسيق  مســتوى 
األمني املشترك على التصدي 
لكل التحديات واملخاطر احمليطة 
باملنطقــة، مواجهــة املخاطــر 
األمنيــة واحلفــاظ على دولها 

وشعوبها.
واشار صاحب السمو امللكي 
األمير محمد نايف خالل كلمته 
فــي االجتمــاع الـــ ٣5 لوزراء 
الداخلية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي الى ان دول املجلس 
استطاعت ان تتجاوز املخاطر 
والتحديــات واحملافظــة على 
أمنها واســتقرارها على الرغم 
مبا يحيط باملنطقة من حتديات 
أمنية وانحرافات فكرية وظواهر 
إرهابيــة تقــف خلفهــا دول 
ومنظمات وتنظيمات، مضيفا 
»مهما كانت قوة وخطورة من 
يحاول أن يعتــدي على أمننا 
واستقرارنا فإنها تصغر أمام 
صالبة موقفنا وقسوة ردنا«، 
مشيدا بالنجاحات التي حققها 
التمرين »أمن اخلليج العربي١« 
الذي نظم في البحرين مؤخرا، 
مؤكدا أن التمرين عكس منوذجا 
مشرفا للتعاون األمني اخلليجي 
املشــترك، معربا عن أمله بأن 
يســهم االجتماع فــي حتقيق 
املزيد من اخلطوات في اجتاه 
تعزيــز التعــاون والتنســيق 

األمني املشترك.
بــدوره، أكد نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشــيخ محمــد اخلالــد امس 
املوقف الثابت والراسخ للكويت 
بالوقوف جنبــا إلى جنب مع 
اململكة العربية السعودية في 
تصديهــا لألخطــار اإلقليمية 
والدولية والدفاع عن مقدسات 

األمة اإلسالمية.
جاء ذلك فــي كلمة للخالد 
خالل االجتمــاع الـ ٣5 لوزراء 
الداخلية بدول مجلس التعاون 
لــدول اخلليج العربيــة الذي 
انعقد في العاصمة السعودية 
)الرياض( وترأسه ولي العهد 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
الســعودي  الداخليــة  وزيــر 
الســمو امللكي االمير  صاحب 

محمد بن نايف.
واشــار الــى انــه إزاء تلك 
التحديات واألخطار االقليمية 
والدوليــة »فإننــا نتطلع إلى 
تعزيــز التعــاون األمنــي مبا 
يحقــق رؤية خــادم احلرمني 
الشريفني في هذا الشأن«، معربا 
عن خالــص امتنانه وتقديره 
للمملكــة العربية الســعودية 
على حفاوة االســتقبال وكرم 
الوفــادة، متمنيا لها املزيد من 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
واضاف: »يأتــي االجتماع 
فــي إطــار اللقــاءات الدورية 
واملتجــددة من أجل متابعة ما 
مت البــدء فيه وقطعنا شــوطا 
كبيرا في املوضوعات األمنية 
ذات االهتمام املشــترك والتي 
تضمنها جدول األعمال وتتطلب 

منا استمرار التعاون والتنسيق 
للتوصل إلى قرارات تتناسب 
مع حجم األخطار اإلقليمية التي 
حتيط بنا«، مشــيدا مبستوى 
النجاحــات التــي حتققت في 
إطار تعزيز التنسيق والتعاون 
بني األجهزة األمنية اخلليجية 
وتبــادل اخلبــرات وآخرهــا 
التمريــن التعبــوي »اخلليج 
العربــي١« الــذي أثبــت كفاءة 
أجهــزة األمن فــي التعامل مع 
الفرضيات التي قد يقدم عليها 
اإلرهابيــون، مؤكــدا أن رجال 
األمن يأخذون التهديدات األمنية 
علــى محمل اجلــد، مدركني ما 
تفرضه ظروف املرحلة احلالية 
مــن يقظة تامــة وجاهزية إال 
أن كل ذلك خطوات ســتتبعها 
خطوات أخــرى للوصول إلى 
آفاق أبعد وأشمل في مستوى 
التعــاون والتكامل مبا يحقق 
إجنــازات عظيمة وملموســة 
على أرض الواقع ومبا يحقق 
طموحات شعوب دول املجلس.
وشــدد اخلالــد علــى أن 
التي  »التطــورات والتحديات 
يشهدها الوضع الدولي األخيرة 
حتتم علينا التنسيق والترتيب 
حتــى نصــل إلى قــوة واحدة 
وموحدة حتمــي مقدراتنا في 
جميــع املجــاالت، فالظــروف 
التــي  احلساســة والدقيقــة 
يعيشها العالم أجمع ومحيطنا 
اإلقليمي بصفة خاصة تفرض 
حتديات أمنية وتهديدات تتطلب 
منــا مواجهتها بــإرادة صلبة 
وتنســيق متكامــل ومســتمر 
حتى يكون جتمعنا وتوحدنا 
عصيــني على أن تنــال منهما 
املتغيرات اإلقليمية والدولية«، 

صاحب السمو امللكي االمير محمد بن نايف مستقبال الشيخ محمد اخلالد الشيخ محمد اخلالد خالل ترؤسه وفد الكويت في اجتماع وزراء داخلية »التعاون«

إيصال املياه العذبة إلى 170 قسيمة في »جابر األحمد«
دارين العلي 

أعلــن الوكيــل املســاعد 
لقطــاع تشــغيل وصيانــة 
املياه في وزارة الكهرباء واملاء 
م.خليفة الفريج عن جاهزية 
الوزارة إليصال خدمة املياه 
العذبــة ملدينة جابر األحمد 
وذلــك بعد انتهــاء الوزارة 
من اإلشــراف على غســيل 
وتعقيم الشبكة اخلاصة بها 
بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للرعايــة الســكنية لـــ ١7٠ 
قسيمة من قطاع N١ حسب 

املراحل واألرقام التالية: 

املرحلــة الثالثة بعد ١٠8 
قسائم ابتداء من قسيمة ٢١٠ 
إلى قســيمة ٣١8،  واملرحلة 
الرابعــة بعــدد ٦٢ قســيمة 
علــى النحو التالــي: ابتداء 
من قسيمة ٣5٦ الى قسيمة 
٣87 ومــن قســيمة 4١4 الى 
وأوضــح   .445 قســيمة 
الفريج ان الوزارة حريصة 
علــى إيصــال خدمــة املياه 
للمســتهلكني فــي املناطــق 
الســكنية اجلديــــدة وعلى 
تسهيل اإلجراءات وتطويرها 
مبا يعود بالنفع على عموم 
الراغبني  املستهلكني، داعيا 

خليفة الفريج

في إيصـــال اخلدمـــة حسب 
أرقام القسائم للقطع املذكورة 
الى مراجعــة مكتب طلبات 
الشــويخ  اإليصال مبنطقة 
السكنية، قسم إيصال املياه 
أو مكتب شؤون املستهلكيـــن 
الفحيحيــــل  مبنطقــة 
الســتكمال إجراءاتهــم مــع 
ضــرورة إحضــار: )وثيقة 
امللكيــة - صــورة البطاقة 
املدنية - كتاب براءة الذمة 
مــن وزارة الكهرباء واملاء(، 
وميكــــن احلصــول عليها 
مــن أي مكتــــب لشــؤون 

املستهلكني.

كما »أننا حملنا أمانة املسؤولية 
األمنيــة موقنني بأنها رســالة 
في أعناقنا ومدركني قدسيتها 
لنصنع بهــا األمن واألمان في 
دولنا وكذلك اخلير والســالم 
وأننا لننعم بحمد اهلل بنعمة 
التفاف شعوبنا حول قياداتها 
وإدراكها بأنها شــريكة لقوى 
األمن في حمل الرسالة وحرصها 
على مصلحة وطنها وحاضرها 

ومستقبلها«.
»األحــداث  أن  وأوضــح 
املتسارعة في املنطقة فرضت 
علــى دول املجلــس حتديــات 
أمنيــة أبرزها تنامي احلركات 
اإلرهابية واملتطرفة وانتشار 
الفكر الطائفــي اإلرهابي الذي 
مازال يهدد ويســتهدف دولنا 
جميعا ومن ثم فإن احلرب عليه 
مستمرة تستدعي بالضرورة 
وبكل احلســم واحلزم تكاتف 
اجلميع وتآزرهم إلمياننا بأن 
زرع اإلرهــاب والفكر الطائفي 
ســيؤدي إلى تدميــر األوطان 
ومتزقهــا ولنا في محيطنــــا 
اإلقليمــي العبــرة واالعتبار«.
وأضاف »أننــا نتطلع إلى 
توحيــد اجلهــود مبــا يحقق 
الفاعلية في مواجهتها، موقنني 
بأن األجهزة األمنية ال حتتكر 
وإمنــا  األمنيــة  املســؤولية 
مواطنو دول املجلس شــركاء 
فيها كل علــى قدر طاقته، كما 
أن الضبطيات األخيرة لتجار 
الســموم من املخــدرات تؤكد 
أن دولنــا مســتهدفة بقوة في 
شبابها واقتصادها بتلك اآلفة 
مبا يقتضي استمرار التعاون 
والتنسيق بني أجهزة مكافحة 

املخدرات«.


