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ولي العهد هنأ ملك تونغا بالعيد الوطنياألمير هنأ ملك تونغا بالعيد الوطني

الســمو  بعــث صاحــب 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلى صاحب 
اجلاللة امللك توبو السادس 
ملــك مملكة تونغا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبــالده، متمنيــا ســموه له 
موفــور الصحــة والعافيــة 
وململكــة تونغــا وشــعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلــى صاحب اجلاللة 
امللك توبو السادس ملك مملكة 
تونغا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا سموه 

له وافر الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس  الوزراء هنأ ملك 
تونغا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح  ببرقية تهنئة إلى امللك توبو 
الســادس ملك مملكة تونغا الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

تعديل تشكيل املجلس األعلى لشؤون األسرة
صدر مرسوم بتعديل املادة ٢ من املرسوم 
رقم ٤٠١ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء املجلس األعلى 

لشؤون األسرة
وتضمن املرسوم في مادته األولى: يستبدل 
بنص املادة ٢ من املرســوم رقم ٤٠١ لســنة 

٢٠٠٦ املشار إليه النص التالي:
مادة (٢): يشكل املجلس األعلى لشؤون 
األسرة، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 
أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
١- وزير الدولة لشؤون املرأة والطفولة.

٢- وزير الصحة.
٣- وزير الدولة لشؤون الشباب.

٤- وزير التربية.
٥- ســتة أعضــاء مــن ذوي اخلبــرة 

واالختصــاص تكون مــدة عضويتهم ثالث 
سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار 

من مجلس الوزراء.
وال تكون اجتماعات املجلس صحيحة إال 
بحضــور أغلبية األعضاء على أن يكون من 

بينهم الرئيس أو من يفوضه.
ونصت املادة الثانية على أنه على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا املرســوم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.
هذا وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح 
بتفويض وزيرة الدولة لشؤون املرأة والطفولة 

برئاسة املجلس األعلى لشؤون األسرة.

رئيس الوزراء فّوض وزيرة الدولة لشؤون املرأة والطفولة برئاسته

سفيرنا لدى العراق بحث مع رئيس الوزراء العراقي 
تعزيز العالقات بني البلدين في مختلف املجاالت

سفيرنا لدى إيطاليا: دورات «كلية دفاع ناتو» 
تعزز مفاهيم الشراكة واحلوار

بغــداد - (كونا): بحث 
سفيرنا املعتمد لدى العراق 
الفــرج مــع رئيس  طــارق 
العراقــي محمــد  الــوزراء 
الســوداني ســبل تعزيــز 
وتطوير العالقات بني البلدين 

في مختلف املجاالت.
وقــال الســفير الفرج لـ 
«كونا» إنه أكد خالل اجتماعه 
إلى السوداني حرص الكويت 
على دعم سيادة العراق وأمنه 
واستقراره. كما أعرب السفير 
الفــرج عــن تطلــع القيادة 

السياسية في الكويت لتعزيز أواصر العالقات 
األخويــة بني البلديــن. وذكر انــه نقل حتيات 
صاحــب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح لرئيس الوزراء العراقي وتهنئته على 

تولي منصب رئاسة الوزراء.  من جانبه، أعرب 
الســوداني نقال عن الســفير الفرج عن تقديره 
ملشاعر القيادة السياسية في الكويت جتاه العراق 
وشعبه، مؤكدا أن العالقات األخوية بني اجلانبني 
ضاربة بجذورها في التاريخ وأنه سيسعى إلى 

تعزيز وتوطيد هذه العالقات أكثر.

روما ـ «كونا»: أكد ســفيرنا لــدى ايطاليا 
ناصر القحطاني أهمية مشــاركة املؤسســات 
العســكرية الوطنيــة فــي دورات «كلية دفاع 
ناتــو» لرفع كفاءاتها املهنية متاشــيا مع دور 
الكويت ومشاركتها الفعالة في احلوار والتعاون 
االيجابي مع املنظمــات الدولية لتعزيز األمن 

واالستقرار العاملي.
جاء ذلك خالل حفل تخرج منتسبي دورة 
التعــاون االقليمــي الـــ ٢٨ ومــن بينهم ثالثة 
ضبــاط كويتيني بدعوة من قائــد «كلية دفاع 
الناتو» الفريق أوليفييه ريتمان وعميد الكلية 
د.كريســتوفر شــناوبيلت مبشــاركة ممثلي 

احلكومة االيطالية والسفراء.
وأشــاد القحطاني، في تصريح لـ «كونا»، 
بعالقــات التعــاون مع «كليــة دفــاع الناتو» 
أرفــع أكادميية في تأهيل الكوادر العســكرية 

والديبلوماســية الكويتية في اطار الشــراكة 
واحلوار مع حلف شمال األطلسي.

وأكد أهمية مشاركة املؤسسات العسكرية 
الوطنية في هذه الدورات املتقدمة بجانب مبتعثي 
الدول املشــاركة ما يثري خبراتهم في احملافل 
الدولية ويواكب أحدث العلوم مبا يعزز القدرة 
علــى توثيق أطر احلوار في كل احملافل بهدف 
زيادة التعاون الدولي املستقبلي وإيجاد حلول 

لألوضاع الناشئة.
وهنأ السفير اخلريجني الكويتيني املبتعثني 
من وزارة الدفاع العميد الركن مبارك احلميدي 
ومن احلرس الوطني العميد الركن خالد الغريب 
ومن وزارة الداخلية املقدم الركن حمد الغريب 
علــى امتام الــدورة األكادميية مبهنية وجناح 
رافعني اســم الكويت في أرفع معهد عســكري 

فكري واستراتيجي حللف «ناتو».

خالل حفل تخرج منتسبي دورة التعاون اإلقليمي الـ ٢٨ ومن بينهم ٣ ضباط كويتيني

السفير ناصر القحطاني مع العميد خالد العتيبي والضباط اخلريجني

الهاجري ورئيس وزراء كمبوديا بحثا العالقات الثنائية
كواالملبور - (كونا): بحث سفيرنا لدى 
كمبوديــا محمد الهاجــري مع رئيس وزراء 
مملكة كمبوديا هون سني في (قصر السالم) 
بالعاصمــة بنــوم بنــه العالقــات الثنائية 

واملتعددة اجلوانب بني اجلانبني.
وقالت سفارتنا في بنوم بنه في بيان إن 
السفير الهاجري نقل إلى رئيس وزراء مملكة 

كمبوديا خالل اللقاء حتيات ومتنيات سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الــوزراء مبوفور الصحة ولشــعب 
كمبوديا الصديق باملزيد من التقدم واالزدهار.

وأضاف السفير الهاجري أنه قام بتهنئة 
مملكــة كمبوديا على رئاســتها لقمة رابطة 

جنوب شرق آسيا (آسيان) لهذا العام.

وزير العدل يصدر تعميمًا بـ «إلزامية البصمة» في «األوقاف» 

وزيرة األشغال : جلنة تقصي حقائق حول عقَدي 
«مبنى األدلة اجلنائية» و«املراكز اخلمسة لوزارة التجارة»

أسامة ابو السعود

أصدر وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
املاجد  النزاهــة عبدالعزيــز 
تعميما وزاريا رقم ٢ لســنة 
٢٠٢٢ بشــأن ضرورة التقيد 
بنظام البصمة كوسيلة وحيدة 
إلثبــات حضــور وانصراف 

املوظفني.
وجــاء فــي القــرار، الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منــه، «باإلشــارة إلــى قرار 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 

عاطف رمضان

أصــدرت وزيــرة األشــغال 
العامة ووزيــرة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز 
قراراً وزارياً يحمل الرقم ٥٩ لسنة 
٢٠٢٢ بشأن تشكيل جلنة تقصي 
حقائق بشأن أعمال العقدين رقم 
هـ م خ/١٨٩ مبنى األدلة اجلنائية 
والعقــد رقــم ٦ (٢٠١٦ - ٢٠١٧) 
مشروع املراكز اخلمسة لوزارة 

التجارة.
وجاء نص القــرار الوزاري 

كالتالي:
- بعد االطالع على املرسوم 
بقانون رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ في 

شأن اخلدمة املدنية.
- وعلى املرسوم الصادر في ٤

أبريل ١٩٧٩ في شأن نظام اخلدمة 
املدنية وتعديالته.

- وعلــى املرســوم األميري 
الصادر بتاريخ ٧/١/١٩٧٩ في شأن 
وزارة األشغال العامة وتعديالته.

- وعلى الشكوى املقدمة من 
م.إلهام صالح الشمري للوزيرة 
املؤرخة ٢٠/١٠/٢٠٢٢ بشأن القرار 
اإلداري رقم ٣٠٤٠ لســنة ٢٠٢٢

بشأن تشكيل جلنة للتحقق من 
سير األعمال مبشروع مبنى األدلة 
اجلنائية العقد رقم هـ م خ/١٨٩

واملشروع املراكز اخلمسة لوزارة 
التجــارة العقد رقــم ٦ (٢٠١٦- 

.(٢٠١٧
- وعلــى الكتــاب املقدم من 
مهندسة املشروع وممثل املهندس 
جرناسة الطراد للوزيرة املؤرخ 
٢٤/١٠/٢٠٢٢ بشأن العقد رقم هـ 
م خ/١٨٩ مبنى األدلة اجلنائية.

٢٠١٧م بشــأن قواعد وأحكام 
وضوابط العمل الرســمي - 
وإلى مالحظات مراقبي شؤون 
التوظــف بخصوص تطبيق 
قرار مجلــس اخلدمة املدنية 
الواردة في كتاب ديوان اخلدمة 
املدنية رقــم ٢٠٢٢٠٣٤٤٥١ - 
وفي إطار مد جسور التعاون 
مــع اجلهات الرقابية وصوال 
للتطبيق الصحيــح ألحكام 
القانــون - وملــا تقتضيــه 

مصلحة العمل.
وتابع قرار وزير األوقاف: 
لذا فإنه يعمم على كل القطاعات 
والوحدات التنظيمية بالوزارة 

قطاع الرقابة والتدقيق - عضوا 
مقررا.

وللجنة احلق في االستعانة 
مبن تراه مناسبا من داخل الوزارة 
مــن ذوي اخلبرة واالختصاص 
وعليهم تقدمي التسهيالت التي 
من شأنها متكني اللجنة من إجناز 

املهام املوكلة اليها.
مــادة ثانية: تختص اللجنة 

باملهام التالية:
١ - اجراء فحص شــامل في 
كافــة الوقائــع التــي وردت في 
الكتابني املشار إليهما بديباجة هذا 
القرار والتحقق من عدم وجود 
أي مخالفات ناجمة عن عدم اتباع 

تنفيذ شروط وأحكام العقد.
٢ - بيان مدى توافق نسب 
اإلجناز الفعلية مع نسب اإلجناز 

يكون االســتثناء من تطبيق 
نظــام البصمة وفقــا لإلطار 
احملدد لذلك بقرارات مجلس 
اخلدمــة املدنيــة ذات الصلة 
واملنصوص عليهــا بكل من 
املادة الرابعة من قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم (٤١) لسنة 
٢٠٠٦م واملادة العاشــرة من 
قرار مجلــس اخلدمة املدنية 

رقم (٨) لسنة ٢٠١٧م.
وختم قرار الوزير املاجد، 
بأنه على الوحدات التنظيمية 
املختصة تطبيق ما تقدم، ومن 
يخالــف ذلك ســوف يخضع 

للمساءلة التأديبية.

واملسؤولية التأديبية واملخالفات 
والتوصية باجلزاءات حال ثبوت 

املخالفة.
مــادة ثالثــة: تضــع اللجنة 
الــذي تــراه مناســبا  النظــام 
ملباشرة أعمالها، ولها في سبيل 
ذلك مخاطبة القطاعات واجلهات 
واألطراف ذات الصلة، واستدعاء 
من تــراه الزما، ولهــا احلق في 
االطالع علــى كافة املســتندات 
واملرفقات واملراســالت املتعلقة 

باملوضوع محل التحقق.
مــادة رابعة: ترفــع اللجنة 
التقرير اخلاص بنتيجة أعمالها 
وما انتهت إليــه أعمال التحقق 
من توصيات خالل ٣٠ يوما تبدأ 
مــن تاريخ أول اجتماع ألعضاء 

اللجنة.

ضرورة مراعاة ما يلي: التقيد 
بنظام البصمة كوسيلة وحيدة 
إلثبــات حضــور وانصراف 
جميع املوظفني مبن في ذلك 
شــاغلو الوظائف اإلشرافية 
اإلدارية والتعليمية ووظائف 
التوجيه الفني بكل مستوياتها 
(مديــر إدارة - مراقب إدارة 
- رئيــس قســم - مشــرف 
مركــز - رئيــس شــعبة - 
وكيل شــعبة إداري - وكيل 
شعبة فني - موجه فني عام 
- موجه فنــي أول - موجه 
فني) وكل من هو في مستوى 
تلك الوظائــف. وأضاف «أن 

املخطط لها في العقدين.
٣ - التحقــق مــن املوافقات 
واالعتمادات للمواد البديلة وما 
إذا متــت وفقا لألطــر القانونية 
والتعاقديــة والنظم املتبعة في 

الوزارة.
٤ - التحقــق مــن األوامــر 
التغييريــة والتمديدات الواردة 
علــى العقديــن - إن وجدت - 
وما إذا مت استيفاء كل اإلجراءات 
القانونية والقرارات املنظمة بهذا 

الشأن.
٥ - التحقق من أي مخالفات 
أو أوجه القصور التي قد تتكشف 
للجنة أثناء عملية التحقق ألعمال 

العقدين املشار إليها أعاله.
اإلجــراءات  حتديــد   -  ٦
الواجــب اتخاذهــا  القانونيــة 

إلثبات احلضور واالنصراف للجميع مبن فيهم شاغلو الوظائف اإلشرافية اإلدارية والتعليمية والتوجيه الفني

عبدالعزيز املاجد

(٤١) لســنة ٢٠٠٦م واملعــدل 
لســنة   (٨) رقــم  بقــراره 

واستنادا للصالحيات املخولة 
لنا: قرر

مــادة أولــى: تشــكل جلنة 
لتقصــي احلقائــق من الســادة 

التالية أسماؤهم وهم:
١ - املستشــار فــراج مطلق 
الفتــوى  إدارة   - الســبيعي 

والتشريع - رئيسا.
٢ - املستشــار نصــار علي 
الرشــيدي - بلديــة الكويت - 

عضوا.
٣ - املهنــدس يونــس علي 
ادارة اخلبــراء -  الكنــدري - 

عضوا.
٤ - املهندس محمد ســعود 
احلميــدان - إدارة اخلبــراء - 

عضوا.
٥ - عمر عبداهللا العبيدلي - 

«األنباء» تنشر اإلنابات الوزارية في احلكومة اجلديدة
صدر مرسوم بشأن احللول 
واإلنابــات الوزارية، ونص في 
مادته األولى على أنه يحل نواب 
رئيس مجلس الوزراء حســب 
ترتيــب كل منهــم في مرســوم 
تشــكيل الوزارة، باإلضافة إلى 
عمله، محل رئيس مجلس الوزراء 

أثناء غيابه.
الثانيــة  املــادة  وتضمنــت 

اإلنابات بني الوزراء كما يلي:
يتولى نواب رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء التالي بيانهم 
القيام بأعمال من يتغيب منهم 

على النحو التالي:
١ - يقوم النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
بأعمال وزير الدفاع أثناء غيابه.

٢ - يقوم وزير الدفاع بأعمال 
وزير الداخلية أثناء غيابه.

٣ - يقوم نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشــؤون 
مجلــس الوزراء بأعمــال وزير 

اخلارجية أثناء غيابه.
٤ - يقــوم وزير اخلارجية 
بأعمــال وزير الدولة لشــؤون 

مجلس الوزراء أثناء غيابه.
٥ - يقــوم وزيــر التربيــة 

وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني أثناء غيابه.
الدولــة  ٨ - يقــوم وزيــر 
لشــؤون مجلس األمــة ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني بأعمــال وزير النفط 

أثناء غيابه.
٩ - يقــوم وزير الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
ووزيــر الدولة لشــؤون املرأة 
والطفولة بأعمال وزير األشغال 
العامــة ووزير الكهربــاء واملاء 

بأعمال وزير اإلعــالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

أثناء غيابه.
١٣ - يقــوم وزيــر اإلعــالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشــباب بأعمال وزير الصحة 

أثناء غيابه.
١٤ - يقوم وزير املالية ووزير 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 
وزيــر  بأعمــال  واالســتثمار 
التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات أثناء غيابه.
١٥ - يقــوم وزيــر التجارة 
الدولــة  ووزيــر  والصناعــة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات بأعمال وزير املالية 
للشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
أثناء  االقتصادية واالســتثمار 

غيابه.
وجاءت املادة الثالثة كما يلي:

على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا املرســوم، ويبلغ إلى 
مجلس األمة، ويعمل به من تاريخ 
صدوره، وينشــر في اجلريدة 

الرسمية.

والطاقة املتجددة أثناء غيابه 
١٠ - يقــوم وزير األشــغال 
العامــة ووزير الكهربــاء واملاء 
والطاقة املتجددة بأعمال وزير 
الشــؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية ووزير الدولة لشؤون 

املرأة والطفولة أثناء غيابه.
١١ - يقــوم وزيــر الدولــة 
لشــؤون مجلس األمــة ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني بأعمــال وزير الدولة 

لشؤون البلدية أثناء غيابه.
١٢ - يقــوم وزيــر الصحة 

ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي بأعمال وزير العدل ووزير 
األوقاف والشــؤون اإلســالمية 
ووزير الدولة لشــؤون تعزيز 

النزاهة أثناء غيابه.
٦ - يقوم وزير العدل ووزير 
األوقاف والشــؤون اإلســالمية 
ووزير الدولة لشــؤون تعزيز 
النزاهــة بأعمال وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 

العلمي أثناء غيابه.
٧ - يقوم نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر النفط بأعمال 

التشكيل اجلديد للجنة العليا لتحقيق اجلنسية
صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق اجلنسية الكويتية.

ونص املرســوم في مادته األولى على أنه: تتشــكل اللجنة العليا لتحقيق اجلنســية 
الكويتية، برئاسة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:

١ - وزير الدفاع.

٢ - وزير العدل.
٣ - األمني العام ملجلس الوزراء.

وتضمنت املادة الثانية من املرسوم أنه على النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

السفير طارق الفرج مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني

بوقماز تفقدت منازل «صباح الناصر» 
استجابة لشكاوى املواطنني

دارين العلي

قامــت وزيرة األشــغال 
ووزيــرة الكهربــاء واملــاء 
والطاقــة املتجددة د.أماني 
بوقمــاز بزيــارة الــى أحد 
األحياء فــي منطقة صباح 
الناصر استجابة لشكاوى 
تضــرر  مــن  املواطنــني 
منازلهم وممتلكاتهم بسبب 

األمطــار بشــكل دائم. وقد 
جالــت بوقماز على املنازل 
واستمعت من املواطنني الى 
شكاواهم ووعدت بإيجاد حل 
مؤقت ملشكلة غرق املنازل 
فــي املنطقة خالل املوســم 
احلالي متهيدا إليجاد حلول 
دائمة لهذه املشــكلة، حيث 
سيتم تشكيل فريق خاص 
الوزيرة د. أماني بوقماز خالل اجلولةملتابعة األمر في تلك املنطقة.


