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قرارات «جهاز املناقصات» 
معتمدة بعد نشرها في اجلريدة 

الرسمية واملوقع اإللكتروني

أحمد مغربي

أصــدر اجلهاز املركــزي للمناقصات 
تعميما يوضح من خالله طريقة اعتماد 
قرارات مجلس إدارة اجلهاز وذلك للجهات 
اخلاضعة ألحكام القانون رقم ٤٩ لسنة 
٢٠١٦ بشأن املناقصات العامة، على ان يتم 
العمل بهذا التعميم اعتبارا من أمس األحد. 
وجاء في التعميــم، الذي حصلت عليه 
«األنباء»، والصادر من قبل األمني العام 
للجهاز املركزي للمناقصات العامة باإلنابة 
م.اسامة الدعيج انه سيتم اعتماد قرارات 
إدارة اجلهــاز وفقا حملاضر االجتماعات 
املعتمدة واملنشورة باجلريدة الرسمية 
واملوقع الرسمي للجهاز باعتبارها نهائية 
دون انتظار صدور كتاب رسمي بهذا الشأن 
من قبل االمانة العامــة للجهاز املركزي 
للمناقصات. واشتملت املادة الثانية من 
التعميــم على ان القرارات التي تتضمن 
إحالة مستندات الى اجلهات صاحبة الشأن 
للدراسة او ابداء الرأي فإنه يتم تنفيذها 
وفقا لكتاب رسمي صادر من االمانة العامة 

جلهاز املناقصات.

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مستقبال الشيخ د.أحمد ناصر احملمد       (محمود الطويل)

وزير اخلارجية واصل جولته على املسؤولني في بيروت وحّدد سبل اخلروج من الوضع الراهن

ديبلوماسية نشطة بقيادة الناصر لتطويق 
أزمة العالقات اخلليجية ـ اللبنانية

«األنباء» ـ الكويت ـ بيروت - عمر حبنجر

سجلت الديبلوماسية الكويتية خالل 
اليومني املاضيني حضورا الفتا على صعيد 
امللف اللبناني ومحاولة حل أزمة التوتر في 
العالقات بني لبنان ودول اخلليج العربي، 
والناجتة عــن دعم ميليشــيا حزب اهللا 
اللبناني لألنشطة اإلرهابية التي ترتكبها 
ميليشــيا احلوثي في اليمــن واملزعزعة 
لالستقرار في دول اخلليج. املساعي التي 
قادها وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
جاءت، كما أوضح، بتنسيق كامل مع دول 
مجلس التعاون والدول العربية، وهو ما 
يكرس الثقة بالكويــت والدور التقليدي 
التاريخي لديبلوماسيتها في التعامل مع 
مثل هذه األزمات للخروج بحلول تساعد 
احلكومة اللبنانية على مواجهة مشاكلها 
الداخليــة الكبيــرة واملتفاقمــة وإقناعها 
بضــرورة عــودة لبنــان على األقــل إلى 
مبدأ «النأي بالنفس» وعدم السماح بأي 
عدوان أو أذى يستهدف الدول اخلليجية 
والعربية الشــقيقة وااللتــزام بالقرارات 

الدولية وقــرارات جامعة الدول العربية، 
خاصة ان هذه الدول أثبتت تاريخيا حرصها 
ومحبتها للبنان وشعبه وتسعى لعودته 
«أيقونة» كما كان. املسؤولون اللبنانيون 
قابلوا الزيارة باهتمام وتأكيد على التجاوب 

مع املســاعي الكويتية. ومن قصر بعبدا، 
جدد الشــيخ د.أحمد الناصر التأكيد على 
أنه يحمل رسالة كويتية وعربية ودولية 
كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا 

التفاصيل ص٢٢مع لبنان.
التفاصيل ص٢

تزايد مؤيدي «الثقة» في وزير الدفاع
سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم 

- سلطان العبدان

حســم التعهــد احلكومــي 
باملوافقة على االقتراح بقانون 
لزيادة رأســمال بنك االئتمان 
مسار جلسة غد اخلاصة، والتي 
من املقرر خاللها مناقشة وإقرار 
االقتراحــات بقوانني اخلاصة 
بالقضية اإلسكانية واملقدم من 
قبل عدد من النواب الذين ربطوا 
مترير تلك القوانني بتعاونهم 
مــع احلكومــة خصوصا فيما 
يتعلق بالتصويت على طلب 
طــرح الثقــة بنائــب رئيــس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي، واملقرر بعد 
غد األربعاء في جلسة خاصة 
أيضا. ومع ثبوت إصابة ٣ من 

النواب بـ «كورونا» أحدهم من 
مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير 
«الصيفي الصيفي»، تتصاعد 
فرص عبور احلكومة استجواب 
«الدفاع» بتزايد مؤيدي جتديد 
الثقة في الوزير خصوصا بعد 
إعالن النائــب مبارك اخلجمة 
امس رسميا انه بعد االستماع 
الى االستجواب وردود الوزير 
«أعلن جتديد الثقة» بعيدا عن 
العاطفة واالندفاع السياســي 
غير املبــرر، «حيث ان الوزير 
استطاع تفنيد جميع احملاور 
بشكل واضح. وتعطي نتائج 
جلســة الغد التي قدم النواب 
د.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد 
املطر وفايز اجلمهور وعبداهللا 
املضف وبدر احلميدي ود.محمد 
احلويلــة ومســاعد العارضي 

ومهلهل املضف وأسامة الشاهني 
ود.صالــح املطيــري طلــب 
عقدها، من خالل إقرار القوانني 
اإلسكانية باإلضافة إلى صدور 
«فتوى املــرأة» تاليا لدخولها 
اجليش، دافعا قويا وحاسما لـ ٥ 
نواب إلعالن تأييد وزير الدفاع،
٣ مــن «حــدس» ود.محمــد 
احلويلــة ود.صالح املطيري، 
على اعتبار انتفاء ما من شأنه 
تأييــد طرح الثقة من الناحية 
الشــرعية والشعبية. وأمس، 
قال رئيس اللجنة اإلســكانية 
النائــب فايــز اجلمهــور، إن 
احلكومة تعهدت على لســان 
وزيــر املاليــة ووزيــر الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار 
عبدالوهاب الرشيد بعد اجتماعه 
اللجنــة بالتعــاون  بأعضــاء 

واملوافقة على االقتراح بقانون 
بزيادة رأســمال بنك االئتمان 
«االقتراح ينص على الزيادة إلى

٣ مليارات و٧٥٠ مليونا»، والذي 
سيعرض في اجللسة اخلاصة 
املقــرر عقدها غــدا، باإلضافة 
إلى بعض القرارات احلكومية 
األخرى التي سيعرضها وزير 
املاليــة فــي اجللســة، والتي 
من شــأنها زيادة سيولة بنك 
االئتمــان. وأمــس، أيضا قدم

١٠ نــواب طلبــا لعقد جلســة 
خاصــة ملناقشــة اإلجــراءات 
اخلاصة باالشتراطات الصحية 
وقيــود الســفر بشــأن وبــاء 
اللجنة  كورونــا وتوصيــات 
العليا ملواجهــة الوباء، وذلك 
يوم األحد املوافق ٣٠ اجلاري. 

احلكومة تتجه لعبور االستجواب.. اخلجمة: الوزير فند احملاور.. وإصابة ٣ نواب بـ «كورونا» .. وتعهد «املالية» بإقرار زيادة رأسمال «االئتمان».. و١٠ نواب يطلبون جلسة حول إجراءات «كورونا»

الكويت تتعقب مرتكبي اجلرائم اإللكترونية.. دوليًا

تعديالت الـ ٦٠ على طاولة مجلس «القوى العاملة» 

وزير الداخلية حدد آليات تنفيذ أوامر دخول األماكن 
السكنية مبا يضمن تنفيذ الواجبات الوظيفية

أكد في تعميم جلميع قوة الشرطة ضرورة احترام الكرامة اإلنسانية وصون احلريات وحقوق اإلنسان

علي إبراهيم

تشــارك الكويت فــي وضع اتفاقية 
دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ألغراض إجرامية، 
حيث مت تشكيل جلنة من جهات حكومية 
مختلفة لوضع مرئياتها في هذا الشأن. 
وكشــفت مصــادر لـ «األنبــاء»، عن أن 
جهات حكومية مشاركة في تلك اللجنة 
رأت أن التعاون الدولي في هذا الشــأن 
يجب أن يتضمن حتديد اإلطار القضائي 
والقانونــي وتســليم املجرمني وتبادل 

املعلومات، مع جواز تقدمي املعلومات من 
دون طلب مسبق. وأشارت املصادر إلى 
أن املقترحات الكويتية تتضمن التعاون 
بشــأن الكشــف والتحفظ العاجل على 
البيانــات املخزنــة في وســائل تقنية 
املعلومــات، باإلضافــة إلــى الوصــول 
إلــى تقنية املعلومــات عبر احلدود مع 
التعاون واملساعدة الثنائية بخصوص 
اجلمع الفوري لبيانات تتبع املستخدمني 
والبيانــات املتزامنة واحلالية وحتديد 
عناصر السرية وحدود استخدام البيانات 

محل املساعدة املتبادلة.

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة 
للقوى العاملة، عن ان وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة املستشار 
جمال اجلالوي سيعقد اجتماعا اليوم 
مع الهيئة العامة للقوى العاملة لبحث 
تعديــالت قرار عــدم التجديد ملن بلغ 
الـ ٦٠ عاما من حملة الشهادة الثانوية 

وما دون. وتوقع املصدر ان يتم اعتماد 
التعديل خالل االجتماع ويصدر القرار 
ويبدأ العمل به فور نشــره باجلريدة 
الرسمية خالل أسبوع. وبالنسبة لتحديد 
رســوم جتديد إذن العمل، بني املصدر 
ان هناك أكثر من رأي حول الرســوم، 
الســيما التأمني الصحي، مشــددا على 
انه ســيتضح خالل االجتمــاع اعتماد

٥٠٠ دينار رسومًا أو تخفيضها.

أصدر نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الداخلية الشــيخ أحمــد املنصور 
تعميمــا جلميــع أعضــاء قوة الشــرطة 
حــدد من خالله آليات أكثــر انضباطا في 
تنفيــذ أوامــر دخــول األماكن الســكنية، 

ومبــا يضمن تنفيذ الواجبــات الوظيفية 
لرجال الشرطة باحلدود التي حتافظ على 
حقوق وكرامة الصادر بحقهم قرار الضبط
أو التفتيــش وصــون احلريــات العامــة 
واخلاصــة وحقــوق اإلنســان. ومبوجب 

التعميــم، يتعــني علــى منتســبي وزارة 
الداخلية املعنيني التقيد بأحكام القوانني 
واللوائح واألوامر الصادرة إليهم من جهات 
االختصاص املقررة قانونا ووفقا لإلجراءات 

والضوابط القانونية.
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إجماع عربي على إدانة استهداف احلوثيني لإلمارات
مجلس جامعة الدول العربية طالب باإلجماع بتصنيف اجلماعة منظمة إرهابية

القاهرة - وكاالت: طالب مجلس جامعة 
الــدول العربية على مســتوى املندوبني 
باإلجماع كل دول العالم بتصنيف جماعة 
احلوثيني في اليمن منظمة إرهابية بعد 

هجماتها بصواريخ وطائرات مسّيرة على 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة. وأعرب 
املجلس في ختــام اجتماعه الطارئ في 
القاهرة، عن التضامن املطلق مع اإلمارات 

والوقــوف إلى جانبها ودعمها في كل ما 
تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن 
شعبها واملقيمني على أرضها ومصاحلها 

التفاصيل ص ٢٠الوطنية ومقدراتها.

التفاصيل ص ١٢

التفاصيل ص ١١


