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األمير عّزى الرئيس العراقي بضحايا الهجوم اإلرهابي: 
استهداف أرواح األبرياء مناٍف لكل الشرائع والقيم

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه 
الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية 
العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي 
رئيــس مجلــس وزراء جمهورية 
الشقيق أعرب فيهما سموه  العراق 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا الهجوم اإلرهابي الذي وقع في 
محافظة ديالي وأسفر عن سقوط عدد 
من الضحايا واملصابني، سائال سموه 
الباري جل وعال أن يتغمد ضحايا هذا 
احلادث اإلرهابي األليم بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته 
ومين على املصابني بسرعة الشفاء 

ومتام العافية، مؤكدا سموه استنكار 
الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل 
اإلرهابي اآلثم الذي استهدف أرواح 
األبرياء اآلمنني واملنافي لكل الشرائع 

والقيم اإلنسانية.
العهد الشيخ  وبعث ســمو ولي 
مشعل األحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه 
الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية 
العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي 
رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق 
الشقيق ضمنهما سموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا الهجوم 
اإلرهابي الذي وقع في محافظة ديالي 
وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا 

واملصابني، مبتهال سموه إلى املولى 
جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح 
جناته ومين على املصابني بالشــفاء 

والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد  ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.
من جانب آخر، بعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى ســوزان دوغان ني رايان 
احلاكم العام لدولة ســانت فينسنت 
والغرينادينــز الصديقــة عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة 

العيد الوطني لبالدها، متمنيا لها موفور 
الصحة والعافية ولدولة سانت فينسنت 
والغرينادينز وشعبها الصديق املزيد 

من التقدم واالزدهار.
العهد الشيخ  وبعث ســمو ولي 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى سوزان 
دوغان ني رايان احلاكم العام لدولة 
سانت فينسنت والغرينادينز الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، راجيا لها وافر 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ احلاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز بالعيد الوطني

مذكرة تفاهم بني «املعلومات املدنية» و«احلرس»
بشأن توفير خدمات نظم املعلومات اجلغرافية

وقعــت الهيئــة العامــة 
للمعلومــات املدنيــة مــع 
احلرس الوطني أمس مذكرة 
تفاهم مشــتركة تهدف الى 
توفير خدمات نظم املعلومات 
بوابــة  عبــر  اجلغرافيــة 

املعلومات املكانية.
وقــال مدير عــام الهيئة 
مســاعد العسعوســي فــي 
ان  صحافــي:  تصريــح 
االتفاقية تأتي تفعيال لقرار 
مجلــس الــوزراء رقم ٥٦٠ 
املتعلق بتوسيع االستفادة 
من خدمات نظم املعلومات 
اجلغرافية التي تقدمها هيئة 
املعلومــات املدنية للجهات 
احلكومية والقطاع اخلاص 

األســاس  خريطــة  مثــل 
العربية  باللغتــني  للكويت 
الى  واإلجنليزيــة، إضافــة 
خدمــات االســتعالم عــن 

والذي سينعكس إيجابا على 
املقدمــة للمواطن  اخلدمات 
واملقيم ويساعد على حتسني 
وزيــادة فاعليــة اخلدمــات 

احلكومية املقدمة.
من جانبــه، قــال وكيل 
احلــرس الوطنــي الفريــق 
الركن م.هاشــم الرفاعي في 
تصريــح مماثــل ان توقيع 
مذكرة التفاهم يأتي استكماال 
للتعاون املشترك بني احلرس 
الوطني وهيئــة املعلومات 
املدنيــة ويعكــس اهتمــام 
احلرس مبواكبــة توجهات 
الدولــة فــي تعزيــز الربط 
اإللكتروني بني املؤسســات 
احلكومية في املجاالت كافة.

العناوين ومواقعها وخدمات 
«كويــت فاينــدر»، وغيرها 
مــن اخلدمــات ضمــن بيئة 
آمنة ومحمية تشكل حماية 
البيانات وخصوصيتها فيها 

العنصر الرئيسي.
وأشار العسعوسي إلى ان 
هذه اخلدمات سيتم توفيرها 
من قبل الهيئة بشكل مجاني، 
ما يسمح ويدعم توجه الدولة 
بتقليــل التكاليــف والعمل 

لتنفيذ ذات املشاريع.
وذكر ان هــذه االتفاقية 
نتــاج اإلدراك املشــترك من 
قبــل املســؤولني فــي كال 
اجلانبــني ألهميــة التعاون 
في املجــاالت التكنولوجية 

العسعوسي: بوابة املعلومات املكانية توفر خدمات للكثير من اجلهات

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ومساعد العسعوسي

والتي جتاوزت ١٧٠ جهة.
بوابــة  ان  وأضــاف 
املعلومــات املكانيــة توفــر 
خدمــات للكثير من اجلهات 

استكمال مشروع شرق تيماء نهاية ديسمبر املقبل
عادل الشنان

علمــت «األنبــاء» مــن مصادر 
مطلعة ان املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ســتقوم بتســلم تكملة 
مشــروع إنشــاء وإجناز وصيانة 
الوحدات السكنية وأعمال الطرق 
وشبكات البنى التحتية ومواقف 
السيارات واملباني العامة ومحطات 
الكهرباء الفرعية مبشــروع شرق 
واملخصــص  اإلســكاني  تيمــاء 
بالقانون  للمواطنــني املشــمولني 
رقــم ٢٠١٥/٢ اخلاص بفئة من باع 
بيته نهاية شــهر ديســمبر املقبل 
بواقــع ٤٧ وحــدة ســكنية، حيث 
ســيتم تسلمها مبدئيا حسب آلية 

اإلجراءات املتبعة.
وأكدت املصادر ان سبب تأخير 

٤٧ وحدة ســكنية مــن اصل ٥٠٩ 
بيوت في املشروع يرجع إلى تأخير 
ربط شــبكة الصــرف الصحي في 
موقع الوحدات سالفة الذكر وأيضا 
التأخيــر فــي طرح مشــروع أحد 
الطرق الرئيسية في أرض املشروع 
مما تسبب بتأخير إجناز الوحدات 
الســكنية البالغ عددها ٤٧ وحدة 
سكنية بعد ان مت إجناز ٤٦٢ بيتا 
ومت توزيعهم على املستحقني فعليا.
وأشــارت املصادر إلــى انه من 
املتوقع ان يستفيد من هذه الوحدات 
السكنية املواطنون الذين شملهم 
القانون رقم ٢٠١٥/٢ وقد كانوا قد 
باعوا بيوتهم في الفترة بني عامي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦ كونهم األقرب حسب 
الترتيب لالستفادة من هذه الوحدات 

السكنية.

بعدد ٤٧ وحدة سكنية للمشمولني بالقانون رقم ٢٠١٥/٢ اخلاص بفئة من باع بيته

عدد من املنازل التي مت تنفيذها في مشروع شرق تيماء اإلسكاني

اختبار أكثر من ٣٠٠ كويتي لشغل وظيفة أئمة ومؤذنني
أسامة أبو السعود

أكد وكيــل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
لقطاع شــؤون املســاجد بدر 
العتيبــي أن الــوزارة قامــت 
بتنظيــم اختبــار حتريــري 
ألكثر مــن ٣٠٠ من الكويتيني 
الراغبــني في شــغل وظائف 
األئمــة واملؤذنني في مســجد 
الرفاعــي بــوزارة  يعقــوب 

األوقاف مبنطقة الرقعي.
العتيبــي فــي  وأضــاف 
أن  للصحافيــني  تصريــح 
الوزارة دأبت على تنظيم مثل 

الوظائف الدينية انسجاما مع 
استراتيجية وزارة األوقاف، 

سارت بسالسة ويسر نتيجة 
حلسن التنظيم من قبل اللجنة 
املختصــة باالشــراف علــى 
االختبارات الذين يستحقون 

منا كل الشكر والثناء.
ومتنــى جلميع الكويتيني 
املتقدمــني الختبــارات األئمة 
واملؤذنــني التوفيق والنجاح 
حتى يساهموا في خدمة بيوت 
اهللا من على منابرها ويكونوا 
صمام أمان ملجتمعنا احملافظ، 
واعدا بسرعة العمل على إعالن 
نتائج االختبارات التحريرية 
التي  الثانية  انتقاال للمرحلة 

ستشمل االختبار الشفوي.

تطبيــق  علــى  وحرصــت 
االشــتراطات الصحيــة أثناء 
االختبار حفاظــا على صحة 
اجلميع وحماية لهم وللجان 

املنظمة.
وأشــار الى أن «األوقاف» 
املتقدمني احلاصلني  استثنت 
علــى شــهادة الدكتــوراه في 
الشــرعية من  التخصصــات 
االختبار التحريري شــريطة 
اجتيازهــم املقابلة الشــفوية 
وذلــك تســهيال علــى هــذه 
الشريحة من الراغبني في العمل 
بوظائف اإلمامــة واخلطابة، 
مؤكدا أن آلية تنظيم االختبارات 

بدر العتيبي خالل حضوره اختبارات املتقدمني لوظائف األئمة واملؤذنني

التحريرية  هذه االختبــارات 
للراغبني من الكويتيني لتكويت 

رئيس الوزراء يغادر األحد إلى بريطانيا 
حلضور مؤمتر التغّير املناخي

مرمي بندق

يغــادر ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد البالد األحد 
املقبــل حلضــور مؤمتــر 
الــذي  املناخــي  التغيــر 
تستضيفه بريطانيا وينظم 
املتحــدة.  األمم  برعايــة 
ويرافق سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وفد 
يضــم وزيــر اخلارجيــة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 

مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، 
ووزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفــارس، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة 
ورئيس مجلــس اإلدارة الشــيخ عبداهللا 

احلمود.

ويشهد املؤمتر محادثات 
دولية حاسمة حول املناخ، 
رؤســاء  يلتقــي  حيــث 
حكومــات ووزراء املنــاخ 
والبيئــة من ٥١ دولة لعقد 
محادثات مناخية على مدار 
عدة أيام وإلصدار توصيات 
بالتنفيذ،  حاسمة وملزمة 
متهيدا لعقد قمة «كوب ٢٦» 
فــي نوفمبــر. ومتثل هذه 
احملادثات التي ستعقد في 
غالسكو أكبر مدن أسكتلندا 
في الفتــرة بني ٣١ اجلاري 
و١٢ نوفمبــر املقبــل اجلولــة األخيرة من 
محادثات التغير املناخي برعاية األمم املتحدة 
في دورتها الـ ٢٦ في أسكتلندا ضمن سقف 
توقعات عال في التعامل مع مشكالت التغير 

املناخي التي تكتنف كوكب األرض.

يرافقه وزيرا اخلارجية والنفط ومدير عام هيئة البيئة

سمو الشيخ صباح اخلالد

رئيس األركان شارك في الدورة
الـ ١٨ لرؤساء أركان دول «التعاون»

شارك رئيس األركان العامة 
للجيــش الفريــق الركن خالد 
صالــح الصباح فــي اجتماع 
الدورة الـ ١٨ للجنة العسكرية 
العليا لرؤســاء أركان القوات 
املســلحة فــي دول مجلــس 
التعــاون اخلليجي الذي عقد 
صباح امس عبر تقنية االتصال 

املرئي.
وقالت رئاســة  األركان في 
بيان صحافي إن اللجنة العليا 
أصــدرت عــددا من القــرارات 
والتوصيات التي تسهم في دعم 
التكامل والتعاون العسكري بني 
الفريق الركن خالد صالح الصباح خالل مشاركته باالجتماعالقوات املسلحة بدول املجلس.

عزام الصباح: قنصليتنا في ميالنو
تستعد ملوسم سياحي وجتاري نشط

أكد ســفيرنا في إيطاليا الشــيخ عزام 
الصباح أمس استعداد القنصلية العامة في 
ميالنو الستقبال موسم نشط بعد السيطرة 
على وباء كورونا (كوفيد-١٩) وعودة احلياة 

الطبيعية إليطاليا.
وذكــرت ســفارتنا في بيان لـــ «كونا» 
ان ذلــك جاء خالل زيارة قام بها الســفير 
الصباح الى مقر القنصلية العامة للكويت 
في ميالنو وشــمال إيطاليا للقاء القنصل 
العام عبدالناصر بوخضور والتواصل مع 

أعضاء البعثة الكويتية.
وذكر البيان ان الســفير خالل زيارته 

للقنصليــة في ميالنو توقــع إقباال كبيرا 
للــزوار الكويتيني من الســائحني ورجال 
األعمــال الذيــن يقبلــون علــى «ميالنو» 
العاصمة اإليطالية واألوروبية للتســوق 
والتجارة خاصة في هذا املوسم الذي يشهد 

كثيرا من املعارض والفعاليات الهامة.
وأشــاد الشــيخ عــزام الصبــاح بدور 
القنصليــة العامة في توفيــر كل الرعاية 
والتسهيالت للزوار الكويتيني واستعدادها 
لعودة تبادل الزيارات مع شمال إيطاليا بعد 
عودة احلياة الطبيعية وإعفاء الكويتيني 

من تدابير العزل الذاتي االحترازية.

بعد السيطرة على «كورونا» وعودة احلياة الطبيعية إليطاليا

السفير الشيخ عزام الصباح مع أعضاء القنصلية في ميالنو

مصدر لـ«األنباء»: مكافآت الصفوف األمامية 
لـ «الزراعة» إلى الديوان خالل أسبوع

محمد راتب

أكــد مصــدر حكومــي 
لـ«األنباء» أنــه مت اعتماد 
الهيئة  كشــوف موظفــي 
العامــة لشــؤون الزراعة 
والثروة السمكية املستحقني 
ملكافآت الصفوف األمامية، 
مشيرا إلى أنه سيتم رفع 
الكشوف إلى ديوان اخلدمة 

املدنية خالل أسبوع.
وأضــاف املصــدر أن 
اعتماد املكافــآت جاء بعد 

عمــل مراجعات مســتمرة لهذه األســماء 
املستحقة والتأكد من أحقيتهم لهذه املكافأة 
وعدم وجود أي مخالفات، وإمتام تعهداتهم، 

وذلك تطبيقا لتوصية مجلس الوزراء.
من جانب آخر، وتأكيدا ملا انفردت بنشره 
«األنباء» حول وجود قرارات تتضمن إحاالت 

للتقاعد في الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة 
الســمكية، أصــدر مديــر 
عام الهيئة الشــيخ محمد 
اليوسف أمس قرارا برقم 
٢٠٢١/١٨٢٧ بشــأن اإلحالة 
الى التقاعــد لـ ١٩ موظفا، 
حصلــت «األنبــاء» علــى 

نسخة منه.
وأكدت مصادر مطلعة 
أن املرحلــة التاليــة مــن 
التقاعــد  إلــى  اإلحــاالت 
ستشمل قياديني في الهيئة 
استكملوا مدتهم القانونية، في حني ستحل 
بدال منهم أسماء جديدة مت ترشيحها ملجلس 
الــوزراء، والذي ينتظر منــه اتخاذ قرار 
فــي هذا الشــأن، وذلك بهــدف ضخ دماء 
جديدة، وتنفيذ خطط الهيئة خالل املرحلة 

املستقبلية املقبلة.

إحالة ١٩ موظفاً في «الزراعة» إلى التقاعد

الشيخ محمد اليوسف

«بيت الزكاة» يتعاون مع عدة جهات من خالل ٧ صناديق مشتركة
صرح مراقب اإلعالم املتحدث الرسمي 
لبيت الزكاة حمد سالم املري، بأن بيت الزكاة 
يتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية واألهلية 
لتنفيذ مشاريعه اخليرية داخل البالد، وذلك 
من خالل إنشاء صناديق مشتركة بني البيت 
وهذه اجلهات.وقال املري ان الهدف من وجود 
هذه الصناديق هو لتعزيز التعاون ملساعدة 
الفئات املجتمعية التــي تعنى بها اجلهات 
املتعاونة مع البيت من خالل هذه الصناديق. 
وذكر املري أن عدد الصناديق املشتركة بني 
بيت الزكاة وبعض اجلهات احلكومية واألهلية 

بلغ إلى اآلن سبعة صناديق، وهي، صندوق 
وزارة التربية اخلاص مبساعدة طلبة األسر 
احملتاجة في جميــع املراحل التعليمية من 
االبتدائي إلى الثانوي، صندوق الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وصندوق جامعة 
الكويت املختصني بتقدمي املساعدة للطلبة 
التي تعاني أسرهم من ضعف دخل وممن ال 
تنطبق عليهم شروط اإلعانة التي تصرفها 
الدولة للطلبــة الكويتيني، وكذلك صندوق 
وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل لدعم 
بعض أنشطة ومشاريع الوزارة مثل نزالء 

دور الرعاية، وصندوق جمعية إعانة املرضى 
ملساعدة املرضى غير القادرين على توفير 
العالج بسبب ضعف الدخل املالي أو العاطلني 
عن العمل بسبب مرضهم، وصندوق جلنة 
البعوث الطالبية التابعة جلمعية عبداهللا النوري 
لتقدمي املساعدة للطلبة الدارسني في اجلامعات 
اخلارجية على نفقتهم اخلاصة والتي تعاني 
أسرهم من ضعف الدخل املالي، وصندوق 
رعاية التائبني التابعة للجنة بشــائر اخلير 
لتقدمي املساعدة املالية للتائبني من التعاطي 
واإلدمان وخاصة العاطلني عن العمل منهم.

حمد سالم املري


