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وزير اخلارجية بحث مع نظيره الهندي 
تنمية الشراكة اإلستراتيجية بني البلدين

تلقى وزيــر اخلارجية 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد اتصاال 
هاتفيــا من وزير خارجية 
جمهوريــة الهند الصديقة 
د.سوبرامنيام جاي شانكار.
وجرى خــالل االتصال 
العالقــــات  استعـــــراض 
الثنائية الوثيقة بني البلدين 
الصديقــني وبحــث ســبل 
تعزيــز وتنمية الشــراكة 
القائمــة  االســتراتيجية 

بينهمــا فــي مختلف املجــاالت مبا يحقق 
املصالــح املشــتركة للبلدين وشــعبيهما 

الصديقني.
كما ناقش اجلانبان أبرز التطورات التي 
تشــهدها املنطقة وآخر املســتجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
إلى ذلك، أعربــت وزارة  اخلارجية في 
بيان لها عن ترحيب الكويت بالبيان الصادر 
عن مجلس األمن باإلجماع والذي أدان فيه 
هجمات ميليشــيا احلوثي اإلرهابية على 

منشآت في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة.

وأوضحت الــوزارة ان 
صدور هــذا البيــان يؤكد 
خطورة ســلوك ميليشيا 
احلوثي املهدد لألمن والسلم 
واهتمام مجلس األمن بهذه 

القضية ومتابعته لها.
إلــى  ودعــت املجلــس 
مضاعفة جهوده للضغط 
علــى ميليشــيا احلوثــي 
لالســتجابة إلــى دعــوات 
وقف إطالق النار والتفاعل 
اإليجابي مع جهود األمم املتحدة ومبعوثها 
إلى اليمن مبا ميهد الســتئناف املشاورات 
السياسية بني األطراف اليمنية وصوال إلى 
احلل السياســي املنشود وفق املرجعيات 
الثــالث املتفــق عليها  املبــادرة اخلليجية 
وآلياتها التنفيذية ومخرجات احلوار الوطني 

وقرار مجلس األمن رقم ٢٢١٦.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها على دعم 
الكويت لــكل اجلهود التي يبذلها املجتمع 

الدولي للوصول إلى هذا احلل.

الكويت ترحب بإدانة مجلس األمن لهجمات ميليشيا احلوثي على اإلمارات

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

نقل سفير الكويت لدى املكسيك 
إلى ديوان وزارة اخلارجية

صدر مرسوم بنقل سفير دولة الكويت 
لدى الواليات املكسيكية املتحدة الى ديوان 
عام وزارة اخلارجية، وجاء في املرسوم:

مادة أولى: ُينقل متعب صالح املطوطح 
- ســفير دولــة الكويــت لــدى الواليات 

املكسيكية املتحدة - الى ديوان عام وزارة 
اخلارجية.

مادة ثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ 
هذا املرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

«أمن اخلليج العربي ٣» يعزز التعاون وتبادل 
اخلبرات واملعلومات بني دول املجلس

الرياض - (كونا): قال رئيس اللجنة 
العليا للقوة األمنية الكويتية املشاركة في 
التمرين التعبوي املشــترك (أمن اخلليج 
العربــي ٣) العميــد عبــداهللا العتيقي إن 
التمرين يعــزز التعاون وتبادل اخلبرات 
واملعلومات على صعيد العمل األمني بني 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأضاف العميــد العتيقي في تصريح 
لـ (كونا) ان التمرين التعبوي املشــترك 
الــذي انطلق باملنطقة الشــرقية باململكة 
العربية السعودية في ١٥ اجلاري مبشاركة 
قوات أمنية من جميع دول مجلس التعاون 
اخلليجي يعزز أيضا توحيد املهام واملفاهيم 
ورفع مستوى االستعداد واجلاهزية ملواجهة 
أي حــاالت طارئة والتصــدي للتهديدات 

واملخاطر كافة.
ونوه العميد العتيقي مبا أظهرته القوة 

األمنية الكويتية املشــاركة فــي التمرين 
ونظيراتهــا مــن دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي من قدرات عالية تعكس التنسيق 
األمنــي العالي بني دول املجلس من خالل 
تنوع اجلهود وعقد التدريبات والتمارين 
املشــتركة التي تصقل اخلبرات لألجهزة 

األمنية اخلليجية.
وانطلق التمرين التعبوي املشترك (أمن 
اخلليج ٣) في ١٥ اجلاري مبشــاركة قوة 
أمنيــة كويتية وقوات أمنيــة مجهزة من 
جميــع دول املجلس بهدف تعزيز أواصر 
التعاون بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
في املجال األمني ورفع مستوى التنسيق 
ودرجة االســتعداد واجلاهزيــة لألجهزة 
األمنية للتصدي جلميع التهديدات واملخاطر 
التي ميكن أن تتعرض لها منطقة اخلليج 

العربي.

يعزز توحيد املهام واملفاهيم ورفع مستوى االستعداد ملواجهة الطوارئ

جانب من القوة األمنية املشاركة

إيقاف البصمة للمراقبني املاليني 
واإلداريني في «الشؤون»

بشرى شعبان

أعلن رئيس نقابة العاملني في وزارة الشؤون 
يحيى الدوسري في تصريح لـ«األنباء» عن صدور 
تعميم الديوان اخلدمة املدنية امللزم بإيقاف نظام 
البصمة للمراقبني املاليني واإلداريني ملخالفته لقرار 
مجلس اخلدمة املدنية (٢٠٠٦/٤١). وأشار الدوسري 
إلى أن التعميم جاء ليؤكد قانونية موقف النقابة 
حني طالبت مبوجب كتاب وجهته للوزارة بإيقاف 

نظام البصمة عن املراقبني املاليني واإلداريني.

يحيي الدوسري

ر» إلى «األوقاف».. وإحلاق «القوى العاملة»  رسميًا.. نقل «الُقصَّ
و«اخلدمة املدنية» بوزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة

تأكيداً ملا انفردت «األنباء» بنشره، 
صدر مرســوم بنقل اإلشــراف على 
الهيئــة العامة لشــؤون الُقّصر الى 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

وجاء في املرسوم:
مادة أولى: ينقل الى وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، اإلشراف على 
الهيئة العامة لشؤون الُقّصر، ويتولى 
رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع 
االختصاصات املقررة للوزير وفقا 
ألحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٣ 

املشار اليه.
مادة ثانيــة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيــذ هذا املرســوم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص 
يخالف أحكام هذا املرسوم، وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم بإحلاق ديوان 
اخلدمة املدنية بوزير الدولة لشؤون 

تعزيز النزاهة، وجاء في املرسوم:
مادة أولى: يلحق ديوان اخلدمة 
املدنية بوزير الدولة لشؤون تعزيز 

النزاهة.
مادة ثانيــة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيــذ هذا املرســوم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص 
يخالف أحكام هذا املرسوم، وينشر 

في اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم بنقل اإلشراف 
على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى 
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.

وجاء في املرسوم:
مادة أولى: ينقل الى وزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة، اإلشراف على 

الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر 
جميع االختصاصات املقررة للوزير 
وفقا ألحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة 

٢٠١٣ املشار اليه.
من جهة اخرى، وتأكيداً ملا انفردت 
«األنباء» بنشــره، أصدر سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد مرسوما 
بنقل اإلشراف على قوة اإلطفاء العام 

إلى وزير الداخلية.
وجاء في املرسوم:

مــادة أولــى: ينقــل إلــى وزيــر 
الداخلية، اإلشراف على قوة اإلطفاء 
العام، ويباشر جميع االختصاصات 
املقررة للوزير املختص وفقا ألحكام 
القانون رقم ١٣ لســنة ٢٠٢٠ املشار 

إليه.
مادة ثانيــة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 

- تنفيــذ هذا املرســوم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص 
يخالف أحكام هذا املرسوم، وينشر 

في اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرســوم بإحلاق هيئة 
تشجيع االســتثمار املباشر بوزير 

اخلارجية، وجاء في املرسوم:
مادة أولى: ُتلحق هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر بوزير اخلارجية، 
ويباشر جميع االختصاصات املقررة 
للوزير وفقا ألحكام القانون رقم ١١٦ 

لسنة ٢٠١٣ املشار إليه.
مادة ثانيــة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيــذ هذا املرســوم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص 
يخالف أحكام هذا املرسوم، وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

نقل «قوة اإلطفاء» لـ «الداخلية».. وإحلاق «تشجيع االستثمار» بـ «اخلارجية»

إعادة تشكيل جلنة التكليف بـ«األوقاف» برئاسة املطيري

أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية م.فريد 
أســد عمــادي قــرارا اداريــا 
بإعادة تشكيل جلنة التكليف 
بالــوزارة. وجاء فــي القرار 
الــذي حصلت «األنباء» على 
نسخة منه تشكل اللجنة من 

املذكورين:
ـ الوكيــل املســاعد لإلعــالم 
والعالقات اخلارجية، محمد 

املطيري - رئيسا.
ـ الوكيــل املســاعد لشــؤون 
القــرآن الكــرمي والدراســات 

اإلسالمية - نائب الرئيس.
وعضوية كل من:

ـ مدير إدارة الشــؤون املالية 
ومدير مكتب التنسيق والدعم 

الفني.
ـ مديــر ادارة مكتــب وكيــل 

الوزارة.

وعلــوم القــرآن حملافظتــي 
(األحمدي/ مبارك الكبير).

ـ مراقــب شــؤون املوظفني 
البشــرية  املــوارد  بــإدارة 

والتطوير اإلداري.
ـ مدير إدارة املوارد البشرية 

والتطوير اإلداري.
ثانيا: تختص اللجنة مبا يلي:
١ ـ دراســة طلبات التكليف 

بند التكليف وذلك من خالل 
ما يرفع لهــا من تقارير من 

تلك اإلدارات.
ثالثا: تعقد اللجنة املذكورة 
عملها في أثناء أوقات الدوام 

الرسمي.
رابعــا: ال تنعقــد اللجنة إال 
بحضــور رئيســها أو نائب 

الرئيس.
خامســا: يبدأ عمــل اللجنة 
اعتبــارا من تاريــخ صدور 
القرار حتى تاريخ ٣١/٣/٢٠٢٣.
اللجنــة  تنعقــد  سادســا: 
صحيحة بحضــور ما يزيد 
علــى نصف األعضــاء على 
األقل وتصدر قراراتها بأغلبية 
األعضــاء احلاضرين، وفي 
حالة تساوى عدد األصوات 
ترجح الكفة التي يصوت لها 

رئيس اللجنة.
ســابعا: يبلغ هذا القرار ملن 

يلزم لتنفيذه أو العلم به.

وطلبات االستبدال وتعديل 
مسميات التكليف وجتديده 
فــي ضــوء أحــكام القــرار 
الــوزاري رقــم ١٢٣/ ٢٠٢١ 
بشــأن تنظيم العمل بنظام 
التكليف وضوابطه وشروطه 

وأحكامه.
٢ـ  الرقابة على أعمال التكليف 
اجلديــد ومطابقــة بيانــات 
ومؤهــالت املكلفــني اجلــدد 
وفقا ألحكام القرار الوزاري 

املشار إليه
٣ ـ مراعــاة النصاب احملدد 
لكل وحدة عمل مع التركيز 
علــى شــمولية الرؤيــة في 
التكليــف وتطبيــق أحكام 
القرار الوزاري رقم ١٢٣/ ٢٠٢١.

٤ـ  إعداد تقارير وإحصائيات 
دورية حول عمل اللجنة.

٥ ـ تقييــم حاجات اإلدارات 
املباشــرة واملعاونة وتقييم 
أداء مختلــف العاملني على 

تقّيم حاجات اإلدارات املباشرة واملعاونة وأداء مختلف العاملني على بند التكليف

محمد املطيريم. فريد أسد عمادي

الدراســات  إدارة  مديــر  ـ 
اإلســالمية وعلــوم القــرآن 
حملافظتي (العاصمة/ حولي).
الدراســات  إدارة  - مديــر 
اإلســالمية وعلــوم القــرآن 
(الفروانيــة/  حملافظتــي 

اجلهراء).
ـ مراقب الشؤون التعليمية 
بإدارة الدراســات اإلسالمية 

إخالء ٢٢٠ عقارًا من العزاب في العاصمة

العاصمة  كشــف محافظ 
الشــيخ طــالل اخلالــد عــن 
آخر إحصائية تتعلق بإزالة 
مخالفــات البنــاء وإخالئهــا 
من مســتغليها، السيما التي 
تتكدس بها العمالة املخالفة 
من العزاب الوافدين، حيث بني 
أن احلمالت األخيرة أسفرت 
عن إخالء ٢٢٠ عقارا من سكن 
العــزاب كلي وجزئي من بني 
٣٢١ إنــذارا ملالكها مع وجود 
مالك ٣٨ عقارا أبدوا رغبتهم في 
هدمها منذ انطالق احلمالت.

زيد العنزي، إضافة إلى دور 
فريق الضبطية القضائية في 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة بقيادة نائب رئيس 
فريق الضبطيــة القضائية 
م.أحمــد الشــمري في وقف 

املخالفات.
فــي  نســير  وأضــاف: 
خطني متوازيني، األول إزالة 
املخالفــات والتعديــات من 
مختلــف مناطــق احملافظة 
واآلخــر جتميــل العاصمة، 
الفتا الى االستمرار في إخالء 

بالتعــاون والتواصل الدائم 
مع األجهزة الرقابية وفريق 

عمل احملافظة.
الشــكر لرئيس  ووجــه 
وأعضاء فريق طوارئ بلدية 
العاصمــة، ونائــب فريــق 
الضبطيــة القضائيــة فــي 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة م.أحمد الشــمري 
وفريقه، علــى اجلهود التي 
بذلوها خالل فترة احلمالت 
في سبيل فرض هيبة القانون 
وراحة املواطنني وسالمتهم.

العقــارات املخالفة وســكن 
العزاب بعد إنذارهم مبتابعة 
بالغات وشكاوى املواطنني، 
واحلرص على التنسيق مع 
جميع اجلهات للقضاء على 
ظاهــرة ســكن العــزاب في 
السكن اخلاص والنموذجي، 
العقارات  ومتابعــة وضــع 
املتهالكة والتأكد من سالمتها 
التجاوزات  إنشائيا، وإزالة 
ومخالفات البناء، إضافة إلى 
إزالة أعمال االستغالل املخالفة 
للوائح واألنظمة املعمول بها 

اخلالد: توجيه ٣٢١ إنذاراً ملالكها منذ انطالق احلمالت األخيرة

الشيخ طالل اخلالد خالل جولته امليدانية في بنيد القار

وقال اخلالد خالل زيارته 
امليدانية إلى منطقة بنيد القار 
ورافقــه بهــا رئيــس فريق 
طوارئ بلدية العاصمة زيد 
العنــزي وأعضــاء الفريــق 
إلى جانب عدد من مسؤولي 
ديوان عام احملافظة إن هذه 
اجلهــود الكبيــرة متت منذ 
بداية احلمالت على مختلف 
مناطق احملافظة، بالتعاون 
البلدية ممثلــة بفريق  مــع 
العاصمــة  طــوارئ بلديــة 
وعلى رأسهم رئيس الفريق 

التكليــف وجتديــده التكليــف واالســتبدال وتعديــل مســميات  اللجنــة تختــص بدراســة طلبــات 

«جمعية النزاهة»: دعم إجراءات وزارة الدفاع اإلصالحية
آالء خليفة

أكــدت جمعيــة النزاهــة 
الوطنية الكويتية اطمئنانها 
اإلجــراءات  جميــع  مــن 
اإلصالحيــة وجهود مكافحة 
الفســاد التي اتخذهــا نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
وبالــذات ما يتعلــق بصفقة 
اليوروفايتــر واملالحظــات 
الســابقة لديوان احملاســبة 
التــي أحيلــت جميعهــا الى 
النيابة العامة وهيئة مكافحة 
الفساد منذ تولي وزير الدفاع 

املسؤولية.
وقالت جمعية النزاهة في 
بيان لها إن اإلجراءات احلازمة 
التي اتخذتهــا وزارة الدفاع 
بقيادة وزير الدفاع الشــيخ 
حمد جابر العلي تؤكد املضي 
قدما علــى نهج وزير الدفاع 

الســابقة مــع إحالــة بعض 
املالحظات للتحقيق.

٢ ـ متابعــة الوزيــر لنتائج 
جلنة التحقيق بشأن صفقة 
اليوروفايتر والتي أحيلت الى 
النيابة العامة فــي ٢١ يناير 

.٢٠٢٠
الوزيــر كتابــا  ـ إحلــاق   ٣
للنيابة العامــة حول نتائج 
جلنة التحقيق بشأن صفقة 

٧ ـ تنــازل وزارة الدفاع عن 
أراض لوزارات األخرى يحقق 
املصلحة العامة في االنتفاع 
مــن هــذه األراضــي بالذات 
وقــرار الوزارة املوافقة على 
التنازل عن أرض املعســكر 
فــي منطقة ســعد العبداهللا 
لصالــح مؤسســة الرعايــة 
السكنية ميثل مبادرة مقدرة 
مــن وزارة الدفــاع لصالــح 
املواطنــني أصحاب الطلبات 

اإلسكانية.
وأكدت اجلمعيــة دعمها 
جلميع اإلجراءات التي اتخذها 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابــر العلــي، كمــا طالبت 
هيئة مكافحة الفساد بسرعة 
استكمال حتقيقاتها في امللفات 
التي قدمهــا الوزير للهيئة، 
وإحالة من تثبت عليه اإلدانة 

إلى النيابة العامة.

اليوروفايتــر فــي ١٦ يونيو 
.٢٠٢١

٤ ـ إحالــة الوزيــر التقريــر 
النهائي للجنة التحقيق بشأن 
صفقة اليوروفايتر يتضمن 
جميع الشــبهات إلــى هيئة 
مكافحة الفساد كما قام بإصدار 
كتــاب آخــر لهيئــة مكافحة 
الفســاد للمتابعة بتاريخ ٢ 

سبتمبر ٢٠٢١.
٥ ـ تشكيل الوزير فرق عمل 
وزارية لتسوية أرصدة العهد 
واألمانات بالوزارة كما متت 
تسوية مستحقات الشركات 
املتعاقدة مع الــوزارة خالل 

أشهر محدودة.
٦ـ  تعتبر وزارة الدفاع في عهد 
الوزير احلالي األكثر إجنازا 
من بني جميــع الوزارات في 
تســوية أرصــدة العهد، كما 
يعتبر حساب العهد اآلن هو 

األقل في تاريخ الوزارة.

األســبق املغفور له الشــيخ 
ناصر صباح األحمد واستكمال 
جهوده في امللفات التي تعامل 
معها، داعية اجلميع وخاصة 
السلطة التشريعية الى دعم 
تلــك اإلجــراءات اإلصالحية 
ودعم جهود مكافحة الفساد 
التي تقوم بها وزارة الدفاع.

 وقالــت اجلمعيــة انهــا 
املقدم  تابعــت االســتجواب 
للوزير وراجعت كل الردود 
على نقاط االستجواب املتعلقة 
بالنزاهــة ومكافحة الفســاد 
وما تضمن من كشف جلهود 
الوزيــر في تعزيــز النزاهة 
واملساءلة التي جميعها محل 
ارتيــاح وتقدير من املجتمع 
املدني، حيــث تلخصت أهم 
االجــراءات اإلصالحية التي 

قام بها على النحو التالي:
١ ـ تصــدى الوزيــر جلميــع 
مالحظات ديوان احملاســبة 

جانب من التمرين


