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«البلدية»: إخالء سردابني بالرقعي طواعية
وإزالة تعٍد على أمالك الدولة

تواصــل الفــرق الرقابية بجميــع أفرع 
البلدية تكثيف جوالتها التفتيشية للكشف 
علــى التعديــات املقامة على أمــالك الدولة 
والسراديب املستغلة جتاريا مبناطق السكن 
اخلاص واالســتثماري كمخــازن باملخالفة 
للوائح والقوانني ملا متثله من خطورة على 
األرواح واملمتلكات في حال استخدامها في 
غير األغراض املرخصــة من أجلها وفرض 

هيبة القانون بإزالة التجاوزات.
وفي هذا الســياق، قال مدير فرع بلدية 
الفروانية م.محمد صرخوه إن الفريق الرقابي 
قام بإزالة تعــد على أمالك الدولة متثل في 
إقامة سياج حلديقة على أمالك الدولة مبناطق 
الســكن اخلاص، فضال عن اإلشــراف على 
عملية إخــالء طواعية لســردابني مخالفني 
مبنطقة الرقعي مــن قبل أصحابهم وإعادة 
الوضع إلى ما كان عليه باملخطط الهندسي، 
الفتا إلى أن البلدية حرصا منها على األرواح 
واملمتلكات من خطورة استخدام السراديب 
في غير الغرض املرخصة من أجله أو ممارسة 
نشــاط دون احلصول علــى ترخيص منها 
مدت يد التعاون ملالك العقارات واملستثمرين 
لعملية اإلخــالء طواعية مــن قبلهم إلزالة 
أسباب املخالفة مع أخذ تعهد بعدم تكرارها.

وأكد على تواصل اجلوالت التفتيشــية 

املكثفــة للفرق الرقابية فــي جميع مناطق 
احملافظة لرصد وحصر التجاوزات واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني للحد من 
املظاهر الســلبية بجميــع مناطق احملافظة 
سواء تعديات صريحة باستغالل مساحات 
على أمالك الدولة أو استخدام السراديب في 

غير الغرض املرخصة من أجله.

جانب من إزالة التعديات على أمالك الدولة

منح موظفي إدارة رعاية املسنني بدل العدوى

م.فريد عمادي لـ «األنباء»: تقدمت 
باستقالتي ألتفرغ حلياتي اخلاصة

بشرى شعبان

هنــأت وزيــرة الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة مي البغلي املوظفني 
العاملني في إدارة رعاية املسنني 
مبوافقة ديوان اخلدمة املدنية 

على منحهم بدل العدوى.
البغلــي عــن  وأعربــت 
تقديرهــا لديــوان اخلدمــة 
املدنية الذي أقر منح البدل 
لهؤالء املوظفني نظير اجلهود 

التي يبذلونها وتقديرا للظروف الصعبة التي 
يعملون فيها مع شريحة املسنني.

من جانب اخر، دعت وزيرة الشــؤون 
ووزيــر الدولة لشــؤون املــرأة والطفولة 
مي البغلي اإلشــرافيني اجلــدد في وزارة 
«الشــؤون» إلى تعزيز الشفافية والرقابة 
في أداء األعمال املوكلة إليهم وحتسني بيئة 
العمل خلدمة املواطنني تنفيذا لتوجيهات 

القيادة السياسية احلكيمة.
وتوجهــــت الوزيــــــرة 
البغلــي فــي رســالة تهنئة 
إلــى اإلشــرافيني اجلدد في 
الوزارة على تســكينهم في 
قيــادة اإلدارات واألقســام 
املختلفة، مشيرة إلى أهمية 
تنفيذ املسؤوليات املنوطة 
التــي يتولونها  بــاإلدارات 
بالدقة والسرعة املنشودتني.
وشــددت علــى أهميــة 
الباب  تطبيقهــم لسياســة 
املفتــوح فــي التعامــل مع 
املواطنني وبذل كل اجلهود املمكنة في سبيل 
تطوير آليات العمل وخططه في إدارات الوزارة 
وأقسامها مبا يصب في خدمة الكويت ويلبي 

تطلعات املواطنني.
وكانت جلنة شــؤون املوظفني في وزارة 
«الشــؤون» قد رفعت قائمة بتسكني بعض 
الوظائف اإلشــرافية متهيــدا العتمادها من 

ديوان اخلدمة املدنية.

أسامة أبو السعود

وزارة  وكيــل  أعلــن 
األوقــــــاف والشـــؤون 
اإلسالمية م.فريد عمادي 
تقــدم  انــه  لـ«األنبــاء» 
باستقالته ليتفرغ حلياته 
اخلاصة، مشــيرا الى أن 
االستقالة تسري اعتبارا 

من ١١ ديسمبر املقبل.
وتابــع عمــادي فــي 
لـــ  تصريحــات خاصــة 

أن  «أرجــو  «األنبــاء»: 
أكــون قد أديــت ما علي.. 
طــوال  اجتهــدت  فقــد 
ســنوات عملي في وزارة 
األوقاف على خدمة ديننا 
ووطننا احلبيب ونشــر 
الفكر اإلسالمي الوسطي 

املعتدل».
وختم عمادي بالقول: 
«احلمد هللا على نعمتـــه 
واهللا ال يضيــع عمـــــل 

احملسنني».

البغلي لإلشرافيني اجلدد في وزارة «الشؤون»: عززوا الشفافية والرقابة

تسري اعتباراً من ١١ ديسمبر املقبل

مي البغلي

م. فريد عمادي

وزير الدفاع: حتديث منظومة الطيران لرفع مستوى اجلاهزية

أكــد وزير الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلي بذل كل اجلهود 
ملواكبــة عمليــات التحديــث 
والتطويــر ملنظومة الطيران 
مــا من شــأنه إحــداث حتول 
وتقدم كبير في كفاءة وقدرات 
القوة اجلوية واملســاهمة في 
رفع مستوى اجلاهزية واألداء 

ملنتسبيها.
جاء ذلك وفق بيان صحافي 
لرئاسة األركان العامة للجيش 
خــالل زيارة تفقديــة قام بها 
وزير الدفاع إلى قاعدة عبداهللا 
املبــارك اجلوية رافقــه فيها 
رئيس األركان الفريق الركن 
خالد صالح الصباح وعدد من 
كبار القادة وكان في استقباله 
لدى وصوله مساعد آمر القوة 
اجلوية اللواء الركن طيار بندر 
املزين وعدد من قيادات القوة 

اجلوية.
وأعرب عن فخره واعتزازه 
باجلهود التي يبذلها منتسبو 
القــوة اجلويــة وبعطائهــم 
وتفانيهم وإخالصهم في خدمة 
الوطن فــي مختلف الظروف 
واملواقــف واألزمات إذ شــهد 
البطولــي  اجلميــع دورهــم 
وأداءهم املتميز وعطاءهم غير 

نواف األحمد وسمو ولي العهد 
األمني الشــيخ مشعل األحمد 
وســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح رئيس مجلس 
الــوزراء على مــا يقومون به 
من جهود فــي تنفيذ مختلف 
املهام والواجبات املوكلة إليهم 
بكل إخالص ووفاء وعطاء لهذا 

الوطن املعطاء.
وأوضح وزيــر الدفاع أن 
الوزارة تقدر حجم املسؤولية 
امللقاة على عاتق رجال القوة 

العلي خالل الزيارة إلى إيجاز 
تنــاول بيــان أهــم الواجبات 
واملهام املناطة بالقاعدة إضافة 
إلى اســتعراض سير رحالت 
النقــل والشــحن التــي تقوم 
بتنفيذهــا ودورهــا في دعم 
ومســاندة مختلــف اجلهــات 

الرسمية بالدولة.
كما مت تقدمي شرح مفصل 
(الــكاراكال)  عن مروحيــات 
التي مت تسلم عدد منها ضمن 
صفقة املروحيات املبرمة ومت 
اســتعراض أهم مــا تتضمنه 
هــذه املروحيات مــن تقنيات 
ومميزات من شــأنها أن تدعم 
قدرات وإمكانيات القوة اجلوية 
الكويتية باإلضافة إلى طائرات 

c-١٣٠ وسيكورسكي.
وفي ختــام زيارته، دعا 
وزير الدفاع منتسبي قاعدة 
عبداهللا املبارك اجلوية إلى 
بــذل كل اجلهــود ملواكبــة 
عمليات التحديث والتطوير 
ملنظومة الطيران سائال املولى 
عز وجــل أن يوفق اجلميع 
للعمل ملا فيــه خير ورفعة 
وازدهار بلدنــا احلبيب في 
ظل القيادة السياسية العليا 

وتوجيهاتها احلكيمة.

اجلويــة وكلها ثقة بأنهم أهل 
لها مــن خالل حتملهــم ملهام 
واجبهم احليوي وما يتطلبه 
ذلــك مــن ضــرورة مضاعفة 
اجلهود والتنسيق والتعاون 
املستمر مع مختلف القطاعات 
العســكرية في البــالد ضمن 
منظومة عمل مشتركة تهدف 
الى احملافظة على أمن الوطن 
وسالمة من يعيش على أرضه 

الطيبة.
الشــيخ عبداهللا  واستمع 

تفّقد قاعدة عبداهللا املبارك اجلوية واستمع إلى شرح مفصل عن مروحيات «الكاراكال»

الشيخ عبداهللا العلي يستمع إلى شرح حول إحدى الطائرات

احملدود خالل جائحة كورونا 
ومــا قاموا به مــن جهود في 
سبيل دعم ومساندة وزارات 
ومؤسســات الدولــة إضافــة 
إلى مشــاركاتهم العديدة في 
العمليات اإلغاثية واإلنسانية.
وعبــر عن ســعادته بهذه 
الزيارة وااللتقاء مبنتســبي 
قاعدة عبداهللا املبارك اجلوية 
ناقــال لهــم حتيــات وتقدير 
صاحب الســمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ 

الشيخ عبداهللا العلي خالل زيارته قاعدة عبداهللا املبارك اجلوية

جامعة الكويت: تعديالت في املناصب القيادية 
تشمل تغيير نواب املدير العام وعمداء كليات

آالء خليفة - ثامر السليم

أصــدرت مديــرة جامعة 
الكويــت باإلنابــة د.ســعاد 
الفضلــي أكثــر مــن ١٢ قرارا 
يتضمن إنهــاء تكليف نواب 
املدير وأمني العــام للجامعة 
وعمــداء الكليــات املكلفــني، 
وقرارات تعيني منها تكليف 
القائم  الهاجــري  د.عبــداهللا 
بأعمال عميد القبول والتسجيل 
وتولي د.عبدالهادي العجمي 
القائــم بأعمــال عميــد كلية 
اآلداب، ود.مشــاعل احلملــي 
القائم بأعمال مســاعد نائب 
مــديـــر اجلامعـــة وتكليـف 
د.  فايــز الظفيري أمينا عاما
للجامعة، وتكليف د.عبداهللا
الهندال مساعدا ملدير البرنامج

اإلنشائي للبنية التحتية.

وكلفت د.عثمان اخلضر بدال 
منه، وأنهت تكليف نائب مدير 
اجلامعة للخدمات األكادميية 
املســاندة د.محمــد املال، ومت 
تكليــف د.خالد الفضالة بدال 

منه.
كما أصدرت املديرة قرارا 

التنــاك، وتكليف  د.فيصــل 
د.مي املغربي بدال منه، وإنهاء 
تكليف عميد شــؤون الطلبة 
الدريعي، وتكليف  د.ســامي 
د.محمد الظفيــري بدال منه، 
وإنهــاء تكليف األمــني العام 

د.محمد زينل.

يقضي بإنهــاء تكليف عميد 
كلية العلوم اإلدارية د.إبراهيم 
ميرزا، وكلفت د.عادل الوقيان 
بــدال منه، كمــا أنهت تكليف 
القبــول والتســجيل  عميــد 
د.أفضل عزيز، وأنهت تكليف 
عميــد كلية الصحــة العامة 

الهاجري عميدًا لـ«القبول والتسجيل» والعجمي عميدًا لـ«اآلداب» ومشاعل احلملي مساعد نائب مدير اجلامعة

د. مشاعل احلمليد. سعاد الفضلي د.عبدالهادي العجميد. عبداهللا الهاجري

كما أنهت مديرة اجلامعة 
تكليف نائــب مدير اجلامعة 
الطبيــة د.عــادل  للشــؤون 
احلنيــان، وكلفت د.أســامة 
الســعيد بــدال منــه، وأنهت 
تكليف نائــب مدير اجلامعة 
لألبحــاث د.علــي املطيــري، 

مضاعفة اجلهود والتنسيق والتعاون املستمر مع مختلف القطاعات العسكرية للحفاظ على أمن الوطن وسالمة من يعيش على أرضه

ملشاهدة الڤيديو

وزير اخلارجية بحث مع وفد برملاني أميركي 
تعزيز املصالح املشتركة بني البلدين

كونا: اســتقبل وزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبداهللا في ديوان عام الوزارة وفدا 
برملانيــا من أعضاء الكونغــرس األميركي 
برئاســة النائب مارك تاكانو رئيس جلنة 
شــؤون احملاربني القدامى، وذلك مبناسبة 

زيارتهم الرسمية إلى الكويت.
واســتذكر وزير اخلارجية خالل اللقاء 
املوقف الصلب الذي اتخذته الواليات املتحدة 
لنصرة احلــق الكويتي فــي حرب حترير 
الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم عام 
١٩٩١، معتبرا أن هذا املوقف سيظل حاضرا 
وراسخا في أذهان وأفئدة جميع الكويتيني.
وأشار إلى أن العام احلالي يشهد ذكرى 
مرور ٣١ عاما على عمليات التحالف الدولي 
بقيادة الواليات املتحدة األميركية الصديقة 
لتحرير الكويت، مستذكرا بعظيم االعتزاز 
محاربتهم جنبا إلى جنب مع اجليش الكويتي 
وتضحياتهم اجلليلة التي قدموها في معركة 
«عاصفــة الصحراء»، حيــث امتزجت فيها 
الدماء الكويتية واألميركية، األمر الذي سيظل 

محفــورا في عقول وقلــوب كل الكويتيني 
عبر التاريخ.

بدورهم، جدد أعضاء الكونغرس األميركي 
التزام بالدهم بصون أمن وسالمة الكويت 
وشعبها، األمر الذي يعد محورا راسخا في 
العالقات بني شــعبي البلديــن الصديقني، 
معربني عن وافر الشكر والعرفان للكويت 
قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات 

املسلحة األميركية على أراضيها.
ومت خــالل اللقاء اســتعراض العالقات 
التاريخية والصداقة الراسخة التي جتمع 
الكويت والواليات املتحدة األميركية الصديقة 
وبحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 
ومناقشة مجاالت التعاون املتعددة مبا يعزز 
املصالــح املشــتركة ويعــود باملنفعة على 

البلدين وشعبيهما الصديقني.
وضــم وفد الكونغــرس كال من أعضاء 
جلنة شؤون احملاربني القدامى النائب إليسا 
سلوتكني والنائب كولني ألريد وعضو جلنة 

الرقابة واإلصالح النائب كاتي بورتر.

استذكر املوقف الصلب الذي اتخذته الواليات املتحدة لنصرة احلق الكويتي

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل استقباله وفداً من أعضاء الكونغرس األميركي برئاسة النائب مارك تاكانو

فتح بلوكات املخالفات واإلفراج عن املركبات احملجوزة
منصور السلطان

املدير العام لإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعــالم األمنــي 
بوزارة الداخلية اللواء توحيد 
الكندري علــى أهمية تضافر 
اجلهــود كافــة للتصدي آلفة 
املخدرات ومنع دخولها للبالد 

وحتصني املجتمع منها.
وأشار اللواء الكندري، في 
تصريح على هامش افتتاحه 
املعــرض التوعــوي اخلاص 
مبكافحة املخدرات، إلى حرص 
النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالد على التصدي بكل 
قــوة وحزم ملواجهــة مهربي 

املخدرات ومروجيها.
وقال إن املعرض الذي أقيم 
في سوق شرق ويستمر حتى 
٢٦ اجلــاري يتضمــن العديد 
من الفعاليــات ملواجهة خطر 
هذه اآلفة املدمرة، ويركز على 
نشر الوعي وسبل الوقاية من 

االنزالق في بئر املخدرات.
وشــدد على الدور الكبير 

أن نحــارب جميــع الظواهر 
السلبية الدخيلة من خالل إقامة 
املعارض التوعوية والندوات 

وغيرها.
من جانبــه، قال مدير عام 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
اللواء عيد العويهان إن اإلدارة 
تقوم بفحص عينات األشخاص 
املطلوبني املرسلة من مختلف 
اجلهات احلكومية ملعرفة إن 
كانت حتتوي علــى أي مواد 
مخــدرة أو مؤثرات عقلية أو 
سموم بأحدث األجهزة العلمية 
علــى أيــدي متخصصني من 

حاملي الشهادات العلمية.
وذكر العويهان أنه في حال 
ورود مــواد جديــدة وثبوت 
أنها مــادة مخــدرة أو مؤثرة 
عقليا يتم عمل كتاب توصية 
بإدراج هذه املادة في اجلداول 
على حســب تصنيفها، وذلك 
بالتنسيق مع اللجنة املشتركة 
لتنســيق العمــل فــي تنفيذ 
القوانني اخلاصــة باملخدرات 
العقلية لالجتماع  واملؤثرات 

والعمل على إدراجها.

إلى القضاء، مضيفا ان الوزارة 
حققــت جناحات كبيــرة في 
حربهــا ضــد جتار الســموم 
الســابقة،  الســنوات  خــالل 
وتعمل على اجلانب التوعوي 
والتثقيفي للحد من الطلب على 
املخــدرات واملؤثرات العقلية 
التي تستهدف الشباب وأمن 
املجتمع. وأعلن اللواء الكندري 
أن من ضمن فعاليات املعرض 
فتح البلــوكات عن املخالفات 
املروريــة وتوفير خدمة دفع 
املخالفات واإلفراج الفوري عن 

املركبات احملجوزة من خالل 
اإلدارة العامة للمرور املشاركة.

مــن جهتــه، شــدد مديــر 
إدارة العالقات العامة لوزارة 
صالــح  العقيــد  الداخليــة 
الســهيل على أهميــة قضية 
املخــدرات والتصدي لها على 
كافة األصعــدة حتى ال تزداد 
فــي مجتمعنا وعلــى أبنائنا، 
كما أكد أن الشــباب هم عماد 
املجتمــع وأن املخــدرات هي 
السبب الرئيسي لدمار املجتمع 
والطاقة الشبابية، ومن واجبنا 

الكندري: ضرورة تضافر اجلهود كافة ملواجهة آفة املخدرات وحتصني املجتمع منها

اللواء توحيد الكندري خالل افتتاح املعرض التوعويالعقيد صالح السهيل

لألســرة فــي توعيــة أبنائها 
من خطر املخدرات، مؤكدا أن 
املعرض يتزامــن مع احلملة 
الوطنيــة ملكافحــة املخدرات 
التي يتبناها مجلس الوزراء 
وتنفيــذا لقراراته وتطلعاته 

في مكافحتها.
وبني أن املؤسسة األمنية 
وضعت استراتيجية للمواجهة 
تنطلــق مــن اجلانــب األمني 
الــذي يركــز علــى تقليــص 
العرض عبر التصدي للتجار 
واملهربني وضبطهم وإحالتهم 


