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03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

رئيس األركان العامة استقبل رئيس
مكتب االتصال العسكري املصري

استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلضر مبكتبه صباح 
أمس، رئيــس مكتب االتصال العســكري 
املصري لدى البالد العميد ركن حرب حسن 
محمد الشاذلي، وذلك مبناسبة تسلم مهام 

عمله في منصبه اجلديد.

حيث مت خالل اللقــاء تبادل األحاديث 
الودية ضمن محور الزيارة، ومتنى الفريق 
الركن اخلضر للضيف التوفيق والنجاح 
في مهام منصبه اجلديد مبا يعزز ويطور 
سبل التعاون العسكري املشترك بني البلدين 

الشقيقني.

الفريق الركن محمد اخلضر خالل استقباله رئيس مكتب االتصال العسكري املصري

فاطمة األمير: جداريات الشهداء على اجلسور 
واألنفاق وفاًء لتضحياتهم وتخليدًا لذكراهم

دارين العلي

أكدت الوكيــل بالديوان 
األميــري مدير عــام مكتب 
تكرمي الشهداء وأسرهم فاطمة 
األمير مجددا اهتمام الكويت 
الدائــم بتخليــد بطــوالت 
األبــرار، وغرس  شــهدائنا 
قيــم الشــهادة والتضحية 
في نفوس األجيال احلاضرة 
والقادمة، مبا يحقق معاني 
الوحــدة الوطنيــة، ويعزز 
االنتماء الوطني وروح الفداء 

والتضحية لدى املواطنني الكويتيني. وقالت 
إنه من منطلق الوفاء لشهدائنا األبرار الذين 
ســالت دماؤهم الزكية علــى أرض الكويت 
الطاهرة، قام مكتب الشــهيد بطرح مبادرة 
وفاءا لهؤالء الشــهداء ومتــت موافقة وزير 
الديــوان األميــري ورئيس مجلــس األمناء 
في مكتب تكرمي الشــهداء وأســرهم الشيخ 

علي اجلــراح عليها بوضع 
جداريات حتمل صور وأسماء 
الشهداء في عدد من اجلسور 
واألنفــاق تخليــدا لذكــرى 
شــهدائنا األبــرار. وأعربت 
األميــر عن الشــكر لوزارة 
األشــغال ممثلــة بالوزيرة 
د.رنــا الفــارس، وقالت إنه 
من باب املشاركة املجتمعية 
والتعاون بني مكتب الشهيد 
ومؤسسات الدولة، مت االتفاق 
مع وزارة األشغال على وضع 
جداريات في عدد من اجلسور 

واألنفاق في محافظات الكويت.
 وأوضحت أن إقامة هذه اجلداريات، مبا 
حتملــه من صور وأســماء شــهداء الكويت 
األبــرار، تأتي تأكيدا لعمق الترابط الوطني 
في نفوس الشعب الكويتي، فضال عما ترمز 
إليه من معانــي الوحدة الوطنية واالعتزاز 

مبا قدمه اآلباء من تضحيات لهذا الوطن.

فاطمة األمير

بروتوكول تعاون بني احتاد اجلمعيات
و«املسؤولية املجتمعية» لتعقيم التعاونيات

محمد راتب

قــام احتــاد اجلمعيــات 
التعاونية بتوقيع بروتوكول 
تعاون مع مركز املســؤولية 
املجتمعية برئاسة الشيخة 
انتصار احملمد، وذلك لتعقيم 
اجلمعيات التعاونية باملجان 
باســتخدام منتجــات عالية 
اجلودة ومطابقة للمواصفات 
علــى  العامليــة وحاصلــة 
موافقــات وزارة الصحــة. 
وســتنطلق هذه املبادرة من 

جمعيــة الرميثيــة التعاونيــة قطعة ١١ قبل 
افتتاحها اليوم األربعاء. من جهته، ثمن رئيس 
احتاد اجلمعيات التعاونية فهد الكشتي هذه 
املبادرة الطيبة، والتي ليســت بغريبة على 
أســرة اخلير أســرة الصباح الكــرام، مؤكدا 
أهميــة هذه املبادرة في هــذا الوقت الصعب 
حملاربــة ڤيروس كورونا املســتجد وحماية 
املواطنني واملقيمني من انتشار هذه الڤيروس. 
بدورها، أكدت الشيخة انتصار احملمد أن ما 
يقوم به مركز املســؤولية املجتمعية واجب 
وطني، ويجب علــى اجلميع أن يقفوا جنبا 
إلــى جنب مع احلكومة ومؤسســات الدولة 
للقضاء على هذا الوباء، مبينة أن هذه املبادرة 
جاءت بالتعاون مع احتاد اجلمعيات التعاونية 
واجلمعيات التعاونية ملا لهذا القطاع احليوي 

من أهمية ومسؤولية مجتمعية وما يقوم به 
مــن دور جبار في توفير الســلع واخلدمات 
للمواطنــني واملقيمني واحلفــاظ على األمن 
الغذائي في الكويت. وتوجه رئيس وأعضاء 
احتاد اجلمعيات بالشــكر للشيخة انتصار 
احملمد وجميع العاملني في مركز املسؤولية 
املجتمعية على الدور الوطني الذي يقومون 
بــه خلدمة املواطنــني واملقيمني في الكويت، 
مشددا على ضرورة التزام املواطنني واملقيمني 
بتعليمــات وزارة الصحــة وكل اإلجــراءات 
الصحية والوقائية بتطبيق التباعد االجتماعي 
وااللتزام بارتداء الكمامات والقفازات وغسل 
وتعقيم اليدين باستمرار حتى نتجاوز معا 
هذه اجلائحــة وينخفض عدد اإلصابات إلى 

«صفر» وتنتهي هذه األزمة.

مجانًا باستخدام منتجات عالية اجلودة والبداية في «الرميثية»

فهد الكشتي والشيخة انتصار الصباح خالل توقيع البروتوكول

نائب األمير تلقى برقيات من األمير تركي بن محمد ورؤساء 
ڤنزويال وكوبا وغينيا بيساو لالطمئنان على صحة صاحب السمو

الدوسري: نقل الرشيدي إلى «التعاون» والسبيعي لـ «القانونية»
واملطيري لـ «التخطيط والتطوير اإلداري» في «الشؤون»

تلقــى ســمو نائــب األمير 
وولــي العهــد الشــيخ نــواف 
األحمد، حفظه اهللا، مساء أمس 
اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
الســمو امللكي األمير تركي بن 
محمد بن فهد آل ســعود وزير 
الدولة وعضو مجلس الوزراء 
الســعودية  العربية  باململكــة 
الشــقيقة اطمــأن خاللــه على 
صحــة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، متمنيــا لصاحب 
السمو، رعاه اهللا، دوام الصحة 

وموفور العافية.
وقد أعرب سمو نائب األمير 
وولي العهد، حفظه اهللا، عن بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر عنه 
سموه من طيب املشاعر وصادق 
الدعاء ومتمنيا لسموه موفور 

الصحة والعافية.

له دوام الصحة والعافية. كما 
تلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد، 
حفظه اهللا، برقية من الرئيس 
الجنرال عمرو سيسوكو امبالو 
رئيس جمهورية غينيا بيساو 
الصديقة اطمــأن خاللها على 
صحة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، متمنيا لسموه رعاه 

اهللا دوام الصحة والعافية.
هذا وقد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، ببرقية شكر 
جوابية أعرب فيها عن شكره 
على ما أبداه من طيب المشاعر 
وصادق التمنيات راجيا سموه 

له وافر الصحة والعافية.
كذلــك تلقــى ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 

اللـــه،  نواف األحمــد، حفظه 
ببرقية تعزية إلى الفريق أول 
ركن عبدالفتاح البرهان رئيس 
مجلس الســيادة االنتقالي في 
جمهورية الســودان الشقيقة 
ضمنها خالص تعازي صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، 
وتعازي ســموه لــه بضحايا 
األمطار الغزيــرة التي هطلت 
علــى بعــض واليــات البالد، 
ســائال ســموه المولى تعالى 
أن يتغمدهــم بواســع رحمته 
ومغفرته وأن يمكن المسؤولين 
في البلد الشقيق من تجاوز آثار 

هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح الخالد 
ببرقية تعزية مماثلة بضحايا 

االمطار الغزيرة.

األحمد، حفظه اهللا، برقية من 
الرئيس ميغيل دياز كانل رئيس 
جمهورية كوبا الصديقة اطمأن 
خاللهــا علــى صحــة صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، كما 
عبر فيها باسمه وباسم حكومة 
وشعب جمهورية كوبا الصديقة 
عن خالص التمنيات لســموه 
رعاه اهللا بموفور الصحة وتمام 

العافية.
هذا وقد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، ببرقية شكر 
جوابية أعرب فيها عن شكره 
على ما أبداه من مشاعر طيبة 
وتمنيات صادقة راجيا سموه 

له دوام الصحة والعافية.
من جهة أخرى بعث سمو 
نائب األمير وولي العهد الشـيـخ 

سموه عّزى رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان بضحايا األمطار

هذا وتلقى سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، برقية من الرئيس 
نيكــوالس مــادورو مــوروس 
رئيــس جمهوريــة ڤنزويــال 
البوليفاريــة الصديقــة اطمأن 
خاللها على صحة صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، كما عبر فيها 
باسمه وباسم حكومة وشعب 
جمهورية فنزويال البوليفارية 
الصديقة عن خالص التمنيات 
لسموه رعاه اهللا بموفور الصحة 

وتمام العافية.
هذا وقد بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، ببرقية شكر 
جوابية أعرب فيها عن شكره 
على ما أبداه من مشاعر طيبة 
وتمنيات صادقة راجيا سموه 

املزيد لـ «األنباء»: تسجيل مستحقي مكافأة اخلريجني 
حتى ٢٠ أكتوبر املقبل وفق الشروط اخلاصة بهم

بشرى شعبان

كشــفت الناطــق الرســمي 
للهيئة العـــامة للقوى العاملة 
مدير العالقات العامة واالعـالم 
اســيل المزيــد فــي تصريح لـ 
«األنبــاء» عــن صــرف الهيئة 
للدفعة ١٥ من مكافأة الخريجين 
الشــروط  االجتماعيــة وفــق 
المحددة في القانون رقم ١٩٩٥/١٠ 
الجامعات  الخاصة بخريجــي 
والكليــات والمعاهد والتعليم 

التطبيقي والعالي.
المحددة،  الشــروط  وعــن 
أوضحــت انه يجــب ان يكون 
الخريج كويتي الجنسية او من 

 بشرى شعبان

أعلن رئيس نقابة العاملني في وزارة الشؤون 
يحيى الدوســري، أنه مت اليوم (أمس) سحب 
القــرارات الوزاريــة املتعلقــة بتدوير الوكالء 

املساعدين الصادرة في عهد الوزيرة السابقة 
غدير أسيري.

 وقال الدوسري: إن الوكالء املساعدين أصبحوا 
كالتالي:

٭ ســالم الرشــيدي وكيال مســاعدا لشــؤون 

التعاون.
 ٭ عبدالعزيز املطيري وكيال مساعدا للتخطيط 

والتطوير اإلداري.
 ٭ مسلم الســبيعي وكيال مســاعدا للشؤون 

القانونية.

بمعاملتهم معاملة الكويتيين، 
ويســتثنى منهم األبنــاء ذوو 
االعاقــة الصادر بشــأنهم قرار 
مــن وزير الداخليــة معاملتهم 
معاملة الكويتيين مدى الحياة، 
حيث يستمر الصرف لهم بعد 
بلوغ الـ٢١ عاما. واكدت المزيد 
ان اســتمرار عمليــة الصــرف 
المقررة للطلبة ويشــترط ان 
يكون تاريخ التخرج بعد نفاذ 
القانون ٢٠١١/٢٩ باالضافة الى 
عــدم االلتحــاق بوظيفة داخل 
الكويت او خارجها او الحصول 
علــى ترخيــص او تصريــح 
بمزاولة عمل مهني او ممارسة 
نشــاط تجاري الى جانب عدم 

«لمن يهمه األمــر» صادرة من 
البنك شاملة رقم IBAN والمؤهل 
الدراســي وصورة عنه، وقرار 
التعييــن لمن تــم تعيينه من 
الخريجين قبل او اثناء الفترة 
المحــددة للتســجيل في حال 
طلب الصرف عن مدة ســابقة 
على تاريخ التعيين، وصورة 
من قــرار وزير الداخلية ألبناء 
الكويتيات الذي يعاملون معاملة 
الجنسية  الكويتيين، وشهادة 
لمن تم تجنيســهم بعد تاريخ 
التخرج، وشــهادة «لمن يهمه 
االمــر» مــن وزارة الدفاع تفيد 
بموقــف الخريج مــن التجنيد 

اإللزامي.

تقاضــي اي مســاعدة او راتب 
من اي جهة حكومية. واشارت 
المزيد الى ان التسجيل وتحديد 
موعد للمراجعة يتم عبر موقع 
الهيئة االلكتروني او عبر وسائل 
التواصل بالهاتف الذكي ويستمر 
التســجيل من تاريــخ االعالن 
لغايــة ٢٠٢٠/١٠/٢٠، مشــددة 
على انه لــن يتم الصرف بأثر 
رجعي لمن يتخلف عن التسجيل 
او تحديد موعد خــالل الفترة 
المحددة، ويتم الصرف له من 

تاريخ مراجعة الهيئة.
ان  المزيــد  واوضحــت 
المستندات المطلوبة هي البطاقة 
المدنية وصورة عنها، شهادة 

اسيل املزيد

أبنــاء الكويتيات ممن لم تبلغ 
أعمارهــم الـــ ٢١ عامــا وصادر 
بشأنهم قرار من وزير الداخلية 

فريق «السكنية» لتقليص الدورة املستندية 
عقد أول اجتماعاته برئاسة الرويح

عادل الشنان

علمت «األنباء» ان فريق 
العمل املشكل من قبل وزيرة 
العامــة وزيــرة  االشــغال 
الدولــة لشــؤون االســكان 
د.رنا الفارس برئاسة مدير 
العالقــات العامــة واالعالم 
الرويــح وعضويــة  عمــر 
عــدد من موظفــي قطاعات 
املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية لوضــع التصور 
الالزم لتطوير بيئة العمل 

باملؤسســة وتقليص الدورة املستندية بني 
اقســام وادارة الرعاية الســكنية لتســهيل 
اجراءات اجناز اعمال املراجعني في مختلف 
قطاعات املؤسسة وايضا تسهيل متطلبات 
واحتياجــات العاملــني الوظيفية مبختلف 
انواعها، قد عقد اول اجتماعاته برئاسة الرويح 

فــي آخر يوم عمل رســمي 
قبــل اجازة عيــد االضحى 
املبارك وذلك لطرح الفكرة 
مــن تشــكيل الفريــق على 
االعضــاء وحتديد االهداف 
للمضي قدما بتحقيقها من 
خالل خطوات مدروسة مع 

استئناف العمل.
ونــص قــرار الوزيــرة 
د.الفارس علــى ان يتكون 
فريق العمل مــن ١١ عضوا 
إدارات منهــا  يضــم عــدة 
امليزانية والتوريدات وادارة 
املشاريع والقطاع املالي واالداري والرقابة 
ونظم املعلومات والتنسيق والبرامج ويكلف 
بدراسة وتقييم املقترحات لتقليص الدورة 
املســتندية وتطوير بيئة العمل وحتســني 
االجراءات الداخلية وتعزيز الوالء واالنتماء 

لدى العاملني في «السكنية».

عمر الرويح


