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«السكنية» تنفذ ٦ مشاريع في ٣ مدن 
بقيمة ٤٦٠ مليونًا و٩٥٤ ألف دينار

وزير اخلارجية هنأ نظيره اللبناني 
مبناسبة تعيينه في احلكومة اجلديدة

٩١ ٪ نسبة إجناز مشروع إنشاء 
طرق ومجاري أمطار خيطان

عادل الشنان

كشف تقرير صادر عن املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، عن تنفيذ مشاريع قسائم 
وبيوت وخدمات ومبان عامة تابعة لها بقيمة 
٤٦٠ مليونــا و٩٥٤ ألفــا و١٠٢ دينار تقريبا 

مقســمة على عدد ٦ مشاريع، وموزعة على 
عدد ٣ مشاريع سكنية وهي: املطالع ـ شرق 
تيماءـ  صباح األحمد، وذلك إلجناز ١٠٤٠شقة 
ضمن السكن العمودي و٢٨ ألفا و٢٨٨ قسيمة، 
ومسجد محلي وسكن إمام ومجموعة محالت 
باإلضافة إلى محطات محوالت كهرباء فرعية.

أجرى وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد 
اتصــاال هاتفيا مع وزير اخلارجية واملغتربني 
باجلمهوريــة اللبنانية د. عبــداهللا بوحبيب. 
وقدم الشــيخ د.أحمد الناصــر خالل االتصال 
التهنئة الى د. بوحبيب مبناسبة تعيينه وزيرا 

للخارجيـة.
متمنيــا له التوفيق والســداد في تولي هذا 
املنصب وللعالقات الثنائيـــــة املتينـــة التي 
تربط البلديـــــن الشــقيقني املزيــد من التقدم 

واالزدهــار.

عاطف رمضان

علمــت «األنباء» من مصادر في الهيئة 
العامــة للطــرق والنقل البري، أن نســبة 
اإلجناز الفعلي حاليا ملشروع إنشاء وإجناز 
وصيانة طرق ومجاري أمطار منطقة خيطان 

قطعتي ٣ و٤  بلغت ٩١٪.
وأضافت املصادر أن املشروع يهدف إلى 

تطوير شبكة الطرق في املنطقة، وأن الطول 
الكلي ٣٥ كيلومترا وذلك من خالل توسعة 
الطــرق من طريق مــزدوج الى طريق ذي 
اجتاهني لكل جهة وإنشاء دوارات مبنطقة 

خيطان اجلنوبي.
ولفتت املصادر إلى أنه سيتم إنشاء عدة 
مرافق تخدم العديد من املرافق املستقبلية 

والقائمة في املنطقة.

مصادر لـ «األنباء»: املشروع يهدف إلى تطوير شبكة طرق قطعتي ٣ و٤

عدد من املنازل التي مت تنفيذها في مشروع شرق تيماء االسكاني

العازمي يتقدم باستقالته من «املواصالت»: 
إتاحة املجال للطاقات الشابة

يوسف غامن

وزارة  وكيــل  تقــدم 
املواصالت لقطاع خدمات 
البريــد عبــداهللا مطلــق 
إلى  العازمي باســتقالته 
مجلــس الــوزراء، وذلك 
انطالقــا من حرصه على 
إتاحة املجال أمام الطاقات 
الشــابة والقــادرة علــى 
متابعــة مســيرة العمــل 

والعطاء في الوزارة.
وأكــد العازمــي، فــي 

تصريح لـ «األنباء»، أن الكويت تستحق 
منا جميعا البذل والعطاء، وقد شــهدت 
وزارة املواصالت بجميع إداراتها تقدما 
واضحــا وال تــزال تعمل علــى مواكبة 
التطــورات التكنولوجيــة والتقنية في 
جميع قطاعاتها وإداراتها وأقسامها بفضل 
جهود أبناء الكويت من مهندسني وفنيني 
وعاملني، حيث يحرص اجلميع على القيام 
بواجباتهــم وأداء األمانــة بكل إخالص 
للنهوض مبســتويات اخلدمات املقدمة 

للمواطنني واملقيمني على 
أرض الكويت الطيبة.

العازمــي  ومتنــى 
التوفيــق للقائمــني على 
الــوزارة والعاملني فيها 
وعلى رأسهم الوزيرة د.رنا 
الوزارة  الفارس ووكيلة 
م.خلود الشهاب ووكالء 
الوزارة املساعدين وجميع 
العاملــني فــي الــوزارة، 
وأن يكونــوا دومــا كمــا 
عهدتهم قيادتنا احلكيمة 
وشــعبنا الوفي مثاال في 
البــذل والعمل اجلــاد لتحقيق األهداف 
والســير نحــو األمام بــكل إخالص مع 
املواكبة املستمرة ألحدث ما توصلت إليه 
الدول املتقدمة في آلية العمل واستخدام 
التقنيات احلديثة التي أسهمت بتسهيل 
األمور وحتسني اخلدمات املقدمة للجميع، 
شــاكرا كل مــن عمل معهم خــالل الـ ٣٣ 
ســنة التي أمضاها في العمل احلكومي 
والذين كانوا دوما مثاال في التفاني وروح 

الفريق الواحد.

أسهم خالل سنوات عمله في تطوير الوزارة وقطاع البريد

عبداهللا العازمي

٢٧ حضانة حتت مظلة «ذوي اإلعاقة»
بشرى شعبان

كشــف مصدر خــاص لـ «األنبــاء» أن 
وزارة الشؤون تسلمت كتاب الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة املتعلق باحلضانات 
التي حتت مظلتهــا والبالغ عددها ٢٧ دار 

حضانــة، موضحة أن الــوزارة ممثلة في 
فــرق التفتيش اخلاصة بطــور التأكد من 
التزامها في االشتراطات الصحية، باإلضافة 
إلى الشروط والضوابط املعتمدة من قبل 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة الستمرار 

بعملها.

فرق التفتيش تتأكد من التزامها باالشتراطات الصحية والضوابط والشروط

تعديل تشكيل جلان مشتريات املواد العسكرية

إشهار جمعية قلب األطفال اخليرية

صدر مرسوم بتعديل املادة ٧ من املرسوم رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل 
جلان مشــتريات املواد العســكرية ومقاوالت املنشــآت العســكرية وآلية 

وإجراءات عملها والرقابة عليها: وتضمن املرسوم اآلتي:
مادة أولى: يستبدل بنص املادة ٧ من املرسوم رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٧ املشار 
إليه النص التالي: «تشكل جلنة شؤون مشتريات املواد العسكرية ومقاوالت 

املنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
١ - وكيل الوزارة املساعد للشؤون املالية - رئيسا.

٢ - وكيل الوزارة املساعد لشؤون التعليم والتدريب - نائبا للرئيس.
٣ - ممثل إلدارة الفتوى والتشريع ال تقل درجته عن مستشار - عضوا.
٤ - ممثل لوزارة املالية ال تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد - عضوا.
٥ـ  وكيل الوزارة املساعد لشؤون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتـ  عضوا.

٦ - وكيل الوزارة املساعد للشؤون القانونية - عضوا.
٧ - مدير عام اإلدارة العامة للتحقيقات - عضوا.

٨ - مدير عام اإلدارة العامة لإلنشاءات والصيانة - عضوا.
٩ - مدير عام اإلدارة العامة للشؤون املالية - عضوا.

١٠ - مدير عام اإلدارة العامة لنظم املعلومات - عضوا.
١١ - مدير إدارة املناقصات باإلدارة العامة للشؤون املالية - عضوا.
١٢ - مدير إدارة امليزانية باإلدارة العامة للشؤون املالية - عضوا.

ويحدد وزيــر املالية ورئيس إدارة الفتوى والتشــريع ممثال اجلهتني، 
وبحد أقصى ٤ سنوات».

مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل 
به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

أصدرت وزارة الشؤون قراراً بإشهار جمعية 
قلب األطفال اخليرية.

ونص القرار:
مادة أولى: تشــهر جمعية قلب األطفال اخليرية 
ملدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها األساسي 

في اجلريدة الرسمية.
مادة ٢: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره 
في اجلريدة الرســمية وعلى جهات االختصاص 

العلم وتنفيذ ما ورد فيه.
وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية د. مشعان 

محمد مشعان العتيبي.
صدر في: ٢٥ محرم ١٤٤٣هـ

املوافق: ٢ سبتمبر ٢٠٢١م
«ملخص النظام األساسي جلمعية قلب األطفال 

اخليرية»
مت بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والتنمية 
املجتمعية تسجيل جمعية قلب األطفال اخليرية 
ومقرهــا دولة الكويت ملــدة غير محدودة وذلك 
لتقدمي اخلدمة الطبية املتخصصة في مجال قلب 
الطفــل جلميع محتاجيها فــي كل مكان بالعالم 
مجانا واستقطاب اخلبرات الطبية احملترفة في 
مجال قلب الطفل والتكفــل بتوفير كل النفقات 
لعمليات قلب الطفل التي ال تســتطيع اجلمعية 
تقدمي اخلدمات الطبية لها، وتخضع جميع أهداف 
اجلمعية إلى املوافقة املسبقة من وزارة الشؤون 

االجتماعية والتنمية املجتمعية املختصة.
واملؤسسون هم:

سعد مبارك سعد الفرج٭ 
عايد سماوي ردن مناع منيع الظفيري٭ 
غامن حمد عبدالرحمن النجار٭ 
دوخي محمد حصبان الفهيد٭ 

خالد ناصر عبداهللا مشاري عبداهللا الروضان٭ 
خالد جاسم غلوم علي الهندياني٭ 
ياسني شمالن عبدالعزيز صالح احلساوي٭ 
عروب السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد ٭ 

الرفاعي
هالل صاهود هالل فيصل العنزي٭ 
عبداهللا كايد شخير سلمان الضفيري٭ 
سليمان مارك الصيفي حزام الصيفي٭ 
علي حسني علي حيدر علي محمد٭ 
عبداهللا فهد فارس ايجاد فارس الشامي٭ 
فهد عبداهللا مطني العبد اهللا السعيدي٭ 
مبارك فالح غنيم قويضي سعد العازمي٭ 
عبداهللا مطر فهد مطر الشمري٭ 
علي محمد مشعان اخلشم املطيري٭ 
سعد مثقال جليل صياح السعيدي٭ 
عبداهللا سعد محمد عوض محمد اخلضير٭ 
سعد صنهات عايد عمير احلسيني٭ 
مبارك صالح فهد مبارك اجلري٭ 
بتال مجبل بتال مدعج املطيري٭ 
سعد عزيز عواد هديالن السعيدي٭ 
مشــعل عبدالعزيز ســعود راجــح العصفور ٭ 

الهاجري
ناصر حسن نقيمش عبداهللا العنزي٭ 
مشعل حمود عايض علي مطلق سلطان٭ 
بدر عبداهللا راشد سالم ناصر العجمي٭ 
احمد مثقال جليل صياح السعيدي٭ 
عبدالعزيــز حمــود ســعود راجــح العصفور ٭ 

الهاجري
فهد عبداهللا ناصر مشلش العجمي٭ 
محمد خالد  دغيم نومان اخلالدي٭ 
محمد مثقال جليل صياح السعيدي٭ 
يعقوب محمد معال عجالن بطيحان العنزي٭ 

نايف بدر شطي مزعل صقر الفضلي٭ 
مشعل مثقال جليل صياح السعيدي٭ 
ناصر طالل محمد ناصر مفرج الهاجري٭ 
سعد فهد محمد عوض محمد اخلضير٭ 
عناد حامد سلمان مرزوق املطيري٭ 
خالد فيصل مثقال جليل صياح السعيدي٭ 
سعود بخيت فهيد محمد محراك العجمي٭ 
جابر نومان مزيد جديع السعيدي٭ 
طارق داخل غنيم هايس عرمان الظفيري٭ 
مشعل شجاع ثاني شامان سلطان سعيدي٭ 
محمد علي محمد مشعان اخلشم املطيري٭ 
محمد طالل محمد ناصر مفرج الهاجري٭ 
عبداهللا حداد ليل خضر السعيدي٭ 
فيصل مثقال جليل صياح السعيدي٭ 
سعد حمد ناصر البراك٭ 
سالم ناصر سالم ناصر العكشان٭ 
راشد حماد حمود عبدالهادي العدواني٭ 
مبارك سلمان خليوي عايد الديحاني٭ 
علي جراح الصباح٭ 
عبدالعزيز يحيى عبدالعزيز اليحيى٭ 
عذبي خالد سعود راجح العصفور الهاجري٭ 
بدر صنت دابان منزل الديحاني٭ 
فيصل علي محمد هايف املطيري٭ 
سالم مليحان رمضان خلف احلربي٭ 
رمي فيصل مثقال جليل صياح السعيدي٭ 

ويدير شــؤون اجلمعية مجلــس إدارة مكون 
مــن ٥ أعضاء يتــم اختيارهــم مبعرفة اجلمعية 
العمومية ملدة سنتني قابلة للتجديد ملدد مماثلة 
وتبدأ السنة املالية للجمعية في االول من يناير 
مــن كل عــام وتنتهي في آخر ديســمبر فيما عدا 
الســنة األولى فتبدأ من تاريخ شــهرها وتنتهي 

في آخر ديسمبر من العام التالي.

من ١٢ عضواً و بحد أقصى ٤ سنوات

يديرها   مجلس إدارة مكون من ٥ أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية العمومية ملدة سنتني قابلة للتجديد

جناح كويتي متميز في معرض (كتارا) للصيد والصقور بقطر

الدوحة - «كونا»: في كل نســخة جديدة من 
معــرض (كتارا) الدولي للصيد والصقور بقطر 
يحرص املشاركون في جناح الكويت على عرض 
املستجدات في هواية اآلباء واألجداد وأحدث املعدات 

التي جادت بها مصانع دول العالم.

وفي نسخة هذا العام من املعرض (سهيل ٢٠٢١) 
يعرض جناح الكويت أجهزة حديثة تستعمل في 
مختلف أنواع الصيد خاصة تلك املتعلقة بالصقور 
باإلضافة الى كل ما يتعلق بهذه اجلوارح من طعام 
وغذاء ودواء وأشهر أماكن الصيد املتاحة عامليا.

وباإلضافة إلى عرض اجلديد في هذه الهواية 
التراثية يلفت انتباه الزوار تركيز بعض األركان 
في جناح الكويت على األدوات القدمية التي كانت 
تستخدم في الصيد والتطور التاريخي لها مزودة 

بعدد من الصور والوثائق التاريخية املهمة.

جناح الكويت يعرض أجهزة حديثة تستعمل في مختلف أنواع الصيد البريإقبال من اجلمهور على زيارة جناح الكويت في املعرض

شمايل اخلالد وكيًال مساعدًا بـ «الدفاع» والتجديد للفهد في «اإلطفاء»
مرمي بندق

وافــق مجلس الــوزراء على ٣ مراســيم، نص األول 
على تعيني الشيخة د.شمايل أحمد اخلالد بدرجة وكيل 
مســاعد فــي وزارة الدفــاع، على أن ينفذ املرســوم من 

تاريخ الصدور.
ونص املرسوم الثاني على جتديد تعيني نائب رئيس 
قوة اإلطفاء العام اللواء خالد عبداهللا الفهد ملدة ٤ سنوات 

اعتبارا من ١٨ أكتوبر املقبل.
أما املرســوم الثالث فجــاء فيه: يرقــى وكيل وزارة 
الداخليــة الفريق عصام النهــام إلى رتبة «فريق أول»، 
ويحال إلى التقاعد ويعمل باملرسوم من تاريخ صدوره.

ترقية النهام إلى رتبة «فريق أول» وإحالته إلى التقاعد

الفريق أول عصام النهاماللواء خالد الفهدالشيخة د. شمايل أحمد اخلالد

يضم أحدث املستجدات واملعدات في هواية اآلباء واألجداد

«اجلمارك» تطلق خدمة تتّبع إرساليات البريد السريع إلكترونيًا
محمد اجلالهمة 

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك، عن تدشني 
خدمة تتبع الشحنات املجمعة للبريد السريع 

(املرحلة األولى). 
وأكد املدير العام املستشار جمال اجلالوي، 
أن اخلدمة اجلديدة تأتي استمرار حتديث 
اإلدارة خططها لتشمل حلوال تكنولوجية 

شاملة في طريقة العمل اجلمركي.
مــن ناحيته، ذكــر مديــر إدارة جمرك 
اجلــوي مطلق تركــي، أن اكتمال النموذج 
اإللكتروني مكن «اجلمارك» من استحداث 

خدمات إلكترونية توفر التتبع لشــحنات 
البريد الســريع وعبر تلــك اخلدمة ميكن 
للمســتفيد احلصول على معلومات حول 
منفــذ الوصــول واإلجــراءات والتكاليف 
وتفاصيل الشحنة مبجرد وصولها للجمارك، 
وبدء التخليص عليها من شــركات البريد 
الســريع، باإلضافة إلى اجلهات احلكومية 
التــي مت حتويل الشــحنة إليها للحصول 
على اإلفراجات الالزمة، مبا يضمن تيسير 
تقدمي اخلدمات الشاملة من وقت وصولها 
حلني تصريح خروجها من اجلمارك، وفقا 

للشروط واألحكام املعلنة.

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد


