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الوزارة وذلك ملناقشة اخلطوات 
التنفيذية من مراحل مشروع 
امليكنة. وش���دد في تصريح 
صحافي على اهمية مشروع 
ميكنة قطاعات الوزارة املختلفة 
حليوية املشروع استراتيجيا 
والذي يعني الكثير بالنسبة 
للمواطنني ومراجعي الوزارة 
الت���ي لديها  القطاعات  ف���ي 
تعامل مباش���ر مع اجلمهور 
كم���ا طالب احلض���ور خالل 
ترؤسه االجتماع أعضاء جلنة 
تنفيذ مشروع ميكنة خدمات 
الوزارة بضرورة ان يكون هذا 
املشروع خيارا استراتيجيا 
للوزارة وان تكون هناك خطة 
زمنية واضحة لتقدمي اخلدمات 
على البوابة االلكترونية للدولة 
واعتبار ذلك من ضمن اولويات 
املشروع خالل الفترة القليلة 
املقبلة ومتضمنا تنفيذ مشروع 

الرعاية االسرية.
ودعا الرجيب القائمني على 
الى سرعة تبسيط  املشروع 

الرجيب: تبسيط إجراءات 
إدارات العمل والرعاية األسرية

سفارة العراق: موقع إلكتروني ملعرفة آخر استعدادات القمة العربية
أصدرت س���فارة جمهورية 
العراق لدى الكويت بيانا امس 
اعلنت فيه ان اللجنة التحضيرية 
اع���دت موقعا  العربية  للقم���ة 
الكترونيا خاص���ا مبعرفة اخر 

التطورات واالستعدادات القامة 
مؤمت���ر القمة العربي���ة املقررة 
www.« في بغ���داد والذي ه���و

arabsummit.iq«، وقالت السفارة 
انه ميكن من خ���الل هذا املوقع 

االلكتروني التقدم للحصول على 
السمات اخلاصة لدخول العراق 
لالخوة الراغبني من الصحافيني 
ومراسلي كل الصحف واملجالت 
والقنوات والوكال���ة االعالمية 

لغ���رض تغطية اعم���ال مؤمتر 
العربية حيث ستقام في  القمة 
الفترة من 27 ال���ى 29 اجلاري 

في بغداد.
ودع���ا البيان عن���د التقدمي 

للحصول على طلب سمة الدخول 
يرجى ارس���ال الطلبات الى كال 
البريدين االلكترونيني التاليني:
mofaml.gov.iq@Mofasum2

info@arabsummit.iq

االج���راءات املنف���ذة بإدارات 
العمل والرعاية االسرية وتقدمي 
اخلدمات بس���هولة ويس���ر 
ومضيف���ا ان املرحلة املقبلة 
ستش���هد تعاونا بني جميع 
قطاعات الوزارة وقد مت تكليف 
وكيل الوزارة باإلشراف على 
املشروع وتقدمي الدعم الالزم 
لتحقيق الهدف االستراتيجي 

من هذا املشروع.
وفي نهاية االجتماع قدم 
الش���كر والتقدير  الرجي���ب 
للجهات املشاركة في املشروع 
وخاصة ديوان اخلدمة املدنية 
وه���ي اجلهة املش���رفة على 
املشروع واجلهات احلكومية 
ذات الصل���ة عل���ى جهودهم 
الطيبة ومناشدا جميع اجلهات 
احلكومية االنضمام الى هذه 
املنظوم���ة احلديث���ة خلدمة 
املواطنني ومواكبة تطورات 
العصر والقضاء على اسلوب 

املعامالت اليدوية.
بشرى شعبان  ٭

الش���ؤون  ت���رأس وزير 
الرجيب  الفريق أول احم���د 
اجتماعا موس���عا مع ديوان 
اخلدمة املدنية وقيادات الوزارة 
املعنية مبشروع ميكنة خدمات 

الفريق أول احمد الرجيب

»التعديات« تدعو إلى إزالة 
املخيمات الربيعية وعدم 

الرعي في املناطق احملظورة 
أهابت جلنة التعدي���ات على امالك الدولة واملظاهر غير 
املرخص���ة ال��تابعة ملجل����س الوزراء ام����س باملواطنني من 
مرتادي البر العمل على ازالة املخيمات الربيعية بحد اقصى 
نهاية الش���هر اجلاري وباملواطنني من رعاة االبل واملاشية 

االبتعاد عن املناطق احملظور الرعي فيها.
وقال منسق العالقات العامة 
العقيد ظافر  واالعالم باللجنة 
الصايغ ف���ي تصريح صحافي 
ان االجتماع االسبوعي للجنة 
ناقش ازالة املخيمات الربيعية 

وتطبيق قانون الرعي.
واوضح انه تطب��يقا لقرار 
مج��لس ال�وزراء بش���أن فترة 
اقامة املخيمات الربيعية خمس��ة 
اشهر تبدأ من االول من نوفمبر 
حتى نهاية ش��هر مارس من كل 
عام فإن اللجنة تهيب باملواطنني 
االلت����زام به���ذه املواعيد وكل 

شروط احملافظة على البيئة مبا يحقق املصلحة العامة.
واكد الصايغ ان اللجنة س���تقوم بازالة اي مخيمات بعد 

31 اجلاري »ما لم يقم اصحابها بازالتها«.
وقال ان املادة االولى من املرسوم بقانون في شأن تنظيم 
رعي املاشية نصت على حظر الرعي في غير املناطق املسموح 
بها »لذا تهيب اللجنة باملواطنني االبتعاد عن املناطق احملظورة« 
مبين���ا انه س���يتم تطبيق املادة )4( م���ن القانون على من 

يخالف ذلك.
واضاف ان املادة املذكورة تنص على انه »يعاقب كل من 
يخالف احكام القانون باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر 

وبغرامة الجتاوز الف دينار او باحدى هاتني العقوبتني«.
وجددت اللجنة دعوتها املواطنني مرتادي البر الى العمل 
على ازالة املخيمات الربيعية بتاريخ اقصاه 31 اجلاري وكذلك 
املواطنون من رعاة االبل واملاشية الى االبتعاد عن املناطق 

احملظور الرعي فيها.

العقيد ظافر الصايغ

األمير عزى خادم احلرمني بوفاة الديبلوماسي 
السعودي: نرفض األعمال اإلرهابية وقتل األبرياء

صاحب السمو استقبل ولي العهد واحلمود

ترأس اجتماعًا موسعًا حول ميكنة خدمات »الشؤون«

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د بقصر بيان صباح أمس س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد. كما استقبل سموه 
بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود. 
إلى ذلك، بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د ببرقية تعزية الى اخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
عبر فيها سموه عن بالغ تأثره حلادث إطالق 
الن���ار الذي تعرض له الس���كرتير الثاني في 
سفارة اململكة العربية السعودية الشقيقة في 
العاصمة البنغالديشية )دكا( خلف بن محمد 
سالم العلي والذي أودى بحياته. كما ضمنها 
خالص تعازيه وصادق مواساته ألخيه خادم 
احلرمني الشريفني وألسرة الفقيد بهذا احلادث 
املفجع س���ائال سموه املولى تعالى ان يتغمده 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 
ذويه جميل الصبر وحسن العزاء مؤكدا سموه 
بهذا الصدد إدانة الكويت الشديدة لهذه األعمال 
اإلرهابي���ة الهادفة الى تروي���ع وقتل األبرياء 
اآلمنني والتي تتنافى مع األعراف والقيم الدينية 
واإلنسانية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقي���ة تعزية الى اخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
عبر فيها  سموه عن بالغ أسفه حلادث اطالق 
الن���ار الذي تعرض له الس���كرتير الثاني في 
سفارة اململكة العربية السعودية الشقيقة في 
العاصمة البنغالديش���ية. كما ضمنها سموه 
تعازيه وصادق مواساته ألخيه خادم احلرمني 

الشريفني وألسرة الفقيد.
كما بعث رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر 

املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف ألحمد


