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محمد الفارس وزيرًا لشؤون مجلس 
األمة ورنا الفارس لـ «اإلسكان» بالوكالة

صدر مرسوم بتعيني 
وزيرين بالوكالة.

وجاء في املرسوم:
مادة أولى: ُيعني كل من:

١ - د.محمد عبداللطيف 
الفــارس - نائب رئيس 
الــوزراء ووزير  مجلس 
النفــط ووزيــر الدولــة 
لشــؤون مجلس الوزراء 
- باإلضافة الى عمله - 
وزير دولة لشؤون مجلس 

األمة بالوكالة.
عبــداهللا  د.رنــا   -  ٢

عبدالرحمن الفارس - وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومــات - باالضافة الى 
عملهــا - وزيــر دولة لشــؤون اإلســكان 

والتطوير العمراني بالوكالة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ 
هذا املرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

د.رنا الفارس د.محمد الفارس

إحلاق «املعلومات املدنية» 
و«القوى العاملة» بوزير الداخلية

صدر مرســومان بإحلاق الهيئــة العامة 
للمعلومات املدنية ونقل اإلشراف على الهيئة 
العامة للقوى العاملة إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، وتضمن املرســوم 

األول:
مادة أولى: تلحق الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع 
االختصاصات املقــررة للوزير وفقا ألحكام 

القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٢ املشار اليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
- كل فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا املرســوم، 

وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُيلغى كل نص 
يخالف أحكامه، وينشر في اجلريدة الرسمية.

وجاء في املرسوم الثاني:
مادة أولى: ُينقل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية، اإلشراف على الهيئة العامة 
للقوى العاملة، ويباشر جميع االختصاصات 
املقررة للوزير وفقا ألحكام القانون رقم ١٠٩

لسنة ٢٠١٣ املشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
- كل فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا املرســوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص 
يخالف أحكامه، وينشر في اجلريدة الرسمية.

وزير الدفاع  يشرف على «الطيران املدني» 
صــدر مرســوم بنقل 
اإلشــراف على «الطيران 
املدني» الى نائب رئيس 
الــوزراء ووزير  مجلس 
الدفاع. وجاء في املرسوم:
الى نائب  مادة أولى: ُيعهد 
رئيــس مجلــس الوزراء 
ووزير الدفاع اإلشــراف 
علــى شــؤون الطيــران 
املدني وعلى مطار الكويت 
الدولي، وتلحق به اإلدارة 

العامة للطيران املدني.
مادة ثانيــة: علــى رئيس 

مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا املرسوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

نقل «الزراعة» و«اخلدمة املدنية» 
إلى وزير شؤون مجلس الوزراء

إشهار جمعية بيت القرآن

صدر مرسومان بنقل اإلشراف على الهيئة 
العامة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية 
وإحلاق ديوان اخلدمة املدنية بنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء.
وتضمن املرسوم األول:

مادة أولى: ُينقل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اإلشراف 
على الهيئة  العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية، ويباشر جميع االختصاصات املقررة 

للوزير وفقا ألحكام القانون رقم ٩٤ لســنة 
١٩٨٤ املشار إليه.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
- كل فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا املرســوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُيلغى كل نص 
يخالف أحكامه، وينشر في اجلريدة الرسمية.

ونص الثاني على:
مادة أولى: ُيلحق ديوان اخلدمة املدنية بنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء.

أصدر وزير التجــارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشريعان قرارا بإشهار جمعية بيت القرآن.

وجاء في القرار:
مادة ١: ُتشــهر جمعية بيت القــرآن ملدة غير 
محدودة، وينشــر ملخص نظامها األساسي 

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

العلم وتنفيذ ما ورد به.
وتضمن النظام األساسي للجمعية اآلتي:

قامت وزارة الشؤون االجتماعية بتسجيل 
جمعية بيت القرآن ومقرها دولة الكويت ملدة 
غير محدودة، وذلك بهدف خدمة القرآن وعلومه 
والســعي في دعم وتبني االنشطة اخلاصة 
بالنشء والشباب من اجلنسني في ظل القرآن 
الكرمي كمنهج حياة وتنمية وتطوير القائمني 
علــى حتفيظ القرآن الكرمي وعلومه ونشــر 
االهتمام بالقرآن الكرمي لكافة شرائح املجتمع 
وتعزيز الشراكة املجتمعية بني اجلمعية وبني 
املؤسسات املهتمة بالقرآن الكرمي على املستوى 
احمللي واالقليمي والعاملي. واملؤسسون هم:

٭ سالم مساعد سالم العبد اجلادر
٭ محمد اسماعيل ابراهيم املرشد

٭ د.غامن عبداهللا ابراهيم الشاهني
٭ عبدالسالم محمد مزعل عبداجلليل

٭ خالد ابراهيم محمد األرملي
٭ عبداهللا حسن عبدالعزيز السند
٭ عبدالرحمن عادل خالد الصبيح

٭ ناصر عبداهللا راشد الغيث
٭ خالد حمد خالد اخلالد

٭ علي جاسم محمد احليدر
٭ بدر ليل فالح العجمي

٭ حسن علي حسن الهنيدي
٭ معاذ محمد خالد التورة

٭ عبداهللا محمد حمدان الهديب
٭ صالح احمد راشد عبدالرحيم

٭ خالد عبداهللا عبدالعزيز املسعد
٭ طارق محمد شريف العوضي

٭ عبدالرحمن سليمان العلي السالم
٭ خالد عبداهللا سليمان اخلليفي
٭ عبداهللا ابراهيم محمد الشطي

٭ مساعد عبدالعزيز سعود الدويسان
٭ سامي سليمان العلي السالم

٭ جنيب محمد عبدالعزيز الهولي
٭ وليد داود سليمان النجار

٭ عبدالرحمن زيد عبدالرحمن السليطني
٭ بدر احمد بدر احلوطي

٭ ياسر يعقوب عبداللطيف الثويني
٭ غازي عنيزان عياد الرشيدي

٭ نواف خالد قاسم املشري
٭ يوسف يعقوب عبداللطيف الثويني

٭ خالد احمد عبداهللا الفهد
٭ عبداهللا عبداحملسن عثمان الصوينع

٭ عبداهللا يوسف عبداحملسن العصفور
٭ عبداهللا عادل سعد العصفور

٭ عبدالوهاب أسعد عبدالعزيز السند
٭ عبداهللا مساعد سالم العبداجلادر

٭ فهد مساعد سالم العبداجلادر
٭ مي عبداهللا عبدالعزيز الفارس

٭ مها عبداهللا ابراهيم احلوطي
٭ غنيمة يوسف جاراهللا اجلاراهللا

٭ مها يوسف جاراهللا اجلاراهللا
٭ طيبة عبداهللا عبدالعزيز الفارس
٭ مناهل عبداهللا عبدالعزيز الزامل
٭ فاطمة مساعد سالم العبداجلادر

٭ سناء فهد فارس الوقيان
٭ ضياء عبداللطيف سليمان االبراهيم

٭ رجاء عبداحملسن أحمد السبيعي
٭ ابرار حسن عبدالعزيز السند

٭ شهد عبداهللا عبدالكرمي العمران
٭ ضحى ماجد عبدالعزيز الشايع
٭ خديجة سعد عبداهللا القديري
٭ أفنان أسعد عبدالعزيز السند

٭ دميه نايف مهنا العدواني
٭ مها فوزي علي املانع

ويدير شؤون اجلمعية مجلس إدارة مكون 
من ٩ أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية 
العموميــة ملدة ســنتني قابلــة للتجديد ملدد 
مماثلــة، وتبدأ الســنة املاليــة للجمعية في 
االول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر 
ديســمبر فيما عدا الســنة االولــى فتبدأ من 
تاريخ شــهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من 

العام التالي.

الكويت تدين محاولة اغتيال نائبة رئيس األرجنتني
أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة واستنكار الكويت 
الشــديدين للمحاولــة اآلثمــة الغتيــال نائبة رئيس 
جمهورية األرجنتني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر. 
وشددت الوزارة في بيان لها أمس على موقف الكويت 
املبدئي والثابت الرافض للعنف والتطرف واإلرهاب 
والداعــم لكل اجلهــود الهادفة إلى القضــاء على تلك 
الظواهــر. وأكدت الوزارة وقــوف الكويت إلى جانب 
األرجنتــني وتأييدهــا في كل ما تتخــذه من إجراءات 
للحفاظ على أمنها واستقرارها.  كما أعربت «اخلارجية» 
عن إدانة واســتنكار الكويت للتفجير الذي استهدف 
مســجدا في مدينة هرات غرب أفغانســتان وأدى إلى 
مقتل وإصابة العشــرات، مشددة على موقف الكويت 
املبدئي والثابت املناهض للعنف واإلرهاب، معبرة عن 
تعازي ومواساة الكويت إلى أسر الضحايا ومتنياتها 
للمصابني بالشــفاء العاجل. وفي ســياق آخر، دعت 
ســفارتنا لدى جمهورية كوريا اجلنوبية «سيئول» 
املواطنني الكويتيني املتواجدين في كوريا الى توخي 
احليطة واحلذر من اإلعصار «هينامنور» املتوقع أن 
يضرب السواحل واملناطق اجلنوبية وجزيرة «جيجو» 
صباح الثالثاء ٦ سبتمبر. وشددت السفارة على ضرورة 
إتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة من السلطات 
الكوريــة املعنيــة والتواصل مع الســفارة على رقم 
.Infokuwaitembassy.kr ١٠-٦٧٤٨-٣٦٨٨ الطوارئ: +٨٢

استنكرت تفجير مسجد بأفغانستان.. وسفارتنا في كوريا اجلنوبية دعت املواطنني إلى توخي احلذر من إعصار «هينامنور»

سفارتنا بالقاهرة: حالة املواطن املعتدى 
عليه مستقرة ونتابع التحقيق في احلادثة

القاهــرة - كونــا: أكــد ســفيرنا لدى 
جمهورية مصر العربية غامن صقر الغامن 
أن الســفارة تتابع ومنذ اللحظات األولى 
حالة املواطن الكويتي الذي تعرض لالعتداء 
في القاهرة وضمان تقدمي الرعاية الصحية 
الالزمة له، إضافة إلى متابعتها ملجريات 
التحقيق الذي جتريه الســلطات املعنية 
مع املتهمني الذين مت إلقاء القبض عليهم 

بعد احلادث.
وقال الغامن إن حالة املواطن الكويتي 
مســتقرة وهللا احلمــد، مشــيدا بجهــود 
الســلطات األمنيــة فــي جمهورية مصر 
العربية الشقيقة وسرعة ضبطها للجناة 
غامن الغامنوتقدميهم للعدالة وتعاونها مع السفارة.

.. وسفارتنا في قطر تهيب  باملسافرين ملراعاة االشتراطات الصحية
تهيب سفارتنا لدى دولة قطر 
باملواطنــني القادمني إلــى الدوحة 
مراعاة آخر املستجدات واالشتراطات 

الصحيــة املطلوبــة لدولــة قطــر 
املتمثلــة بالتالي: إحضار شــهادة 
«PCR» بنتيجــة ســلبية صاحلة 

ملدة ٤٨ ساعة أو اختبار املستضد 
الســريع «RAT» بنتيجة ســلبية 
صاحلــة ملدة ٢٤ ســاعة من موعد 

الرحلة إلى دولة قطر، كما يشترط 
حتميل تطبيق «احتراز» وتفعيله 

على هواتفهم احملمولة.

«املراقبني املاليني» و«األعلى للتخطيط» في عهدة وزير املالية
صدر مرسومان بنقل تبعية جهاز املراقبني 
املاليــني ونقل اإلشــراف على األمانــة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الى وزير 

املالية. وجاء في املرسوم األول:
مادة أولى: ُتنقل تبعية جهــاز املراقبني املاليني 
الى وزير املالية، ويباشر جميع االختصاصات 
املقــررة للوزير وفقا ألحــكام القانون رقم ٢٣

لسنة ٢٠١٥ املشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - 

كل فيما يخصه - تنفيذ هذا املرسوم، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف 
أحكامه، وينشر في اجلريدة الرسمية. ونص 
املرســوم الثاني على: ُينقــل الى وزير املالية، 
اإلشــراف على األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية. كما تضمن أنه على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا املرســوم، وُيعمــل به من تاريخ 

صدوره، وُيلغى كل نص يخالف أحكامه.

«اجلمارك» تتبع وزير التجارة
صدر مرسوم بنقل تبعية اإلدارة العامة للجمارك 
إلى وزير التجارة والصناعة، على أن يباشــر جميع 
االختصاصات املقررة للوزيــر وفقا ألحكام القانون 

رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

منح ٨ موظفني في «الغذاء والتغذية» صفة الضبطية القضائية
أصــدر رئيس مجلــس اإلدارة املدير العام 
بالتكليف في الهيئــة العامة للغذاء والتغذية 
قرارا مبنح الضبطية القضائية لـ ٨ موظفني. 

وتضمن القرار:
مادة أولى: ُمينح الســادة التالية أسماؤهم صفة 
الضبطية القضائية، عمال مبواد إنشاء الهيئة 
العامــة للغذاء والتغذية رقم ١١٢ لســنة ٢٠١٣
واللوائــح املنفذة له املعــدل بالقانون رقم ١٦

لسنة ٢٠١٩.
٭ نــور فهد فراج احلربــي - مفتش أغذية - 

إدارة تفتيش محافظة األحمدي
٭ حجيــة مبــارك مطلق العازمي - مشــرف 

أغذية - إدارة تفتيش محافظة األحمدي
٭ بــدور غازي هالل العتيبي - مفتش أغذية 

- إدارة تفتيش محافظة األحمدي
٭ جنالء فهد محمد بوخرما - مشــرف أغذية 

- إدارة تفتيش محافظة األحمدي
٭ عبير حسني بركة املطيري - مفتش أغذية 

- إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ فاطمة الزهراء عبدالرحمن  - مفتش أغذية 

- إدارة تفتيش محافظة حولي
٭ عبداهللا الفي قبالن العازمي - مساعد مشرف 

تغذية - قسم واردات مطار الكويت الدولي
٭ فاطمة نبيل سليمان الرشيد - مفتش أول 

أغذية - الفروانية
مادة ثانية: ُينشــر القرار في اجلريدة الرســمية، 
وُيعمل به اعتبارا من تاريخه، وُيبلغ ملن يلزم 

بتنفيذه.

احلرس الوطني يجري قرعة علنية
لقبول الطلبة الضباط حملة الثانوية اليوم

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن إجراء قرعة 
علنية الختيار قبول دفعة جديدة من الطلبة الضباط حملة 

شهادة الثانوية العامة.
وأكد املتحدث الرسمي باسم احلرس الوطني مدير مديرية 
التوجيه املعنوي العقيد د.جدعان فاضل في بيان أن إجراءات 
القبول في احلرس الوطني تتم وفق نهج الشفافية وحتقيق 

العدالة وتكافؤ الفرص بني جميع املتقدمني.
وأوضح أن القرعة العلنية ميكن متابعتها مباشرة عبر 
حســاب احلرس الوطني على موقــع التواصل االجتماعي 
«انستغرام» «kng_kw»، في متام الساعة ٧ مساء اليوم األحد، 
متمنيا ملن يحالفهم احلظ التوفيق في حتقيق أهدافهم بنيل 
شــرف الدفاع عن تراب الوطن جنبا إلى جنب مع إخوانهم 

العقيد د.جدعان فاضلفي احلرس الوطني.

«الكهرباء» تبدأ اليوم صيانة أولى وحداتها ضمن ٨٨ وحدة كهربائية
دارين العلي

تنطلق اليوم برامج الصيانة 
اخلاصة مبحطات انتاج الطاقة 
الكهربائية، حيث ستبدأ أولى 
عمليــات الصيانة على احدى 
وحدات توليد الكهرباء ضمن ٨٨

وحدة كهربائية تدخل في برامج 
عمليات الصيانة لهذا العام.

وقالــت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء لـ «األنباء» 
ان الوحدات الداخلة في برامج 
الصيانــة والتــي متثــل ٨٣٪ 
من اجمالي الوحدات، ســيتم 
اخراجها من اخلدمة تباعا بدءا 
مــن اليوم االحد وحتى انتهاء 

وحــدات حتلية امليــاه بتقنية 
التناضــح العكســي مبحطــة 
الشويخ ومحطة الزور والدوحة 

الغربية.
وقالت املصــادر إن توجه 
الــوزارة ان يقــوم مهندســو 
احملطات باملشاركة واإلشراف 
على جميع أعمــال الصيانات 
املختلفة وفقا لبرامج الصيانة 
املعتمدة يعود للتأكد من حالة 
هذه احملطات واإلشــراف على 
ســير العمل، وذلك بالتنسيق 
مــع املقاولني في هــذا املجال، 
مشددا على أن أعمال الصيانة 
تتم وفقــا للمعاييــر العاملية 

لتحقيق الكفاءة املطلوبة.

برامج الصيانة في أواخر شهر 
مايو املقبل.

ولفتــت املصــادر الــى انه 
مت اعــداد برنامــج محكم وقد 
بدأ باكــرا هذا العــام بعد بدء 
التنازلي ملوســم الذروة  العد 
وبدء انخفــاض االحمال التي 
ال تتجــاوز حاليــا الـــ ١٤٧٠٠

ميغــاواط مقارنة بأعلى حمل 
مت تســجيله لهذا العام حيث 

بلغ ١٦١٨٠ ميغاواط.
وأكدت املصادر انه بدأ عمل 
الالزمــة لوحدات  الصيانــات 
التقطيــر االســبوع املاضــي، 
حيــث ستشــمل ٥٩ وحــدة 
تقطير باإلضافــة إلى صيانة 

تدخل في برامج عمليات الصيانة لهذا العام

تتم وفق نهج الشفافية وحتقيق العدالة وتكافؤ الفرص بني جميع املتقدمني

ُيعمل به من تاريخ صدوره، وُيلغى كل نص يخالف أحكامه


