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الثالثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

السالم: إبراز دور الكويت كبلد نفطي
بحثت املدير العام لـ «كونا» 
د.فاطمة السالم مع مديرة إدارة 
العامة فــي وزارة  العالقــات 
النفط الشيخة متاضر اخلالد 
ومحافظ الكويت لدى منظمة 
البلدان املصدرة للنفط (أوپيك) 
محمد الشطي أهمية املواكبة 
اإلعالميــة لــدور الكويت في 
السوق النفطي العاملي وااللتزام 
باملسؤولية واملهنية العالية في 

نقل املعلومة واحلدث.
وأكــدت د.الســالم خالل 
استقبالها في مكتبها الشيخة 
متاضر اخلالد ومحمد الشطي 
حــرص «كونــا» علــى إبراز 

«أوپيك» وفي «أوپيك بلس» 
ومجمل إجنازات وزارة النفط 

من خــالل املــواد اإلخبارية 
بــاألدوات  بأنواعهــا مدعمة 
التقنية والوســائل األخرى 
املواكبة من اإلعــالم اجلديد 
وغيــره. وأبــدت اســتعداد 
«كونا» لتقدمي كل اإلمكانات 
والتســهيالت واخلبرات في 
خدمــة التعاون اإلعالمي بني 

الوكالة وكل من اجلانبني.
من جهتهما، هنأت الشيخة 
متاضــر اخلالــد والشــطي 
د.السالم بتوليها مهام منصبها 
مديرا عاما لـ «كونا». وأشادا 
بالدور اإلعالمي للوكالة ومتيز 

خطابها اإلعالمي الرصني.

تلقت التهاني بتعيينها مديراً عاماً لـ «كونا» من متاضر اخلالد ومحمد الشطي

د. فاطمة السالم مستقبلة الشيخة متاضر اخلالد ومحمد الشطي

أهميــة دور الكويــت كبلــد 
نفطي وعضو فاعل في منظمة 

املبيلش: األنشطة الرياضية تسهم 
في كسر حاجز اخلوف لدى ذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

برعايــة وزيرة الشــؤون 
والتنمية املجتمعية ووزيرة 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
ورئيســة املجلــس األعلــى 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة م.مي 
البغلي، نظمت الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة بالتعاون 
مع مؤسسة الرعاية املتكاملة 
لذوي اإلعاقة «Ican» ورابطة 
أمهات متالزمــة الداون أمس 
احلفل اخلتامي لليوم الرياضي 
لذوي اإلعاقة الذهنية بعنوان 

«أنتم في قلوبنا».
وبــدأ احلفل بكلمــة ملدير 
عام الهيئــة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقــة هنادي املبيلش 
أكدت فيهــا أن فعالية «اليوم 
الرياضي» تساعد على اجتياز 
صعوبة التواصل مع اآلخرين 

الى مساندتهم ومشاركتهم في 
ممارسة األنشــطة الرياضية 
لتنمية مهارتهم، خصوصا بعد 

جائحة كورونا.
بــدوره، أشــاد مديــر عام 

مؤسسة الرعاية املتكاملة لذوي 
اإلعاقة مشعل شامان بنجاح 
الفعاليــة، متمنيــا من جميع 
اجلهات تقدمي كل سبل الدعم 
والتعاون إلدخال السعادة في 
قلوب أبنائنا من ذوي اإلعاقة 
وتكثيف الفعاليات إلسعادهم 

وذويهم.
وأضاف شامان أن املؤسسة 
تســعى الى تقــدمي اخلدمات 
الترفيهيــة وإقامــة املعارض 
والــورش االنتاجيــة ألبنائنا 
من ذوي اإلعاقة، مما يؤهلهم 
للدخــول إلــى ســوق العمل 
فــي  واملســاهمة  واالنتــاج 
خدمة وطنهم مبا يتماشى مع 
الســوق ودمجهم  احتياجات 
باملجتمــع بشــكل فاعــل مبا 
يســاهم علــى رفــع قدراتهم 
وثقتهــم بأنفســهم لتجــاوز 
اإلعاقة وتقدمي أفضل ما لديهم. 

الشيخة شيخة العبداهللا والشيخة سهيلة الصباح وهنادي املبيلش
 في صورة جماعية مع املشاركني

وكسر حاجز اخلوف وتطوير 
هوايات أبنائنا من ذوي اإلعاقة، 
مشيرة الى أن الرياضة تعطي 
دورا كبيرا في رفع معنوياتهم 
والترفيه عنهم، داعية اجلميع 

صرف ١٠ آالف جواز سفر باألجهزة خالل أسبوعني

وصول الدفعة الثانية من املعلمني األردنيني غدًا
عبدالعزيز الفضلي

تصــل الــى البالد يوم غــد األربعاء 
الدفعة الثانية من التعاقدات اخلارجية 
للمعلمني اجلــدد من اململكــة األردنية 
الهاشمية والذين تعاقدت معهم «التربية» 
لســد النقص في بعــض التخصصات 

العلمية.

وتعمل الوزارة على توفير كل سبل 
الراحــة لتســهيل االجــراءات املتعلقة 
باستقدام املعلمني اجلدد من خالل تعاون 
وزارات الدولة ومؤسسات املجتمع، حيث 
كانت الدفعة االولى من املعلمني األردنيني 
قد وصلت ٢١ من الشهر اجلاري وعددهم 

٢١ من أصل ١٧٠ مت التعاقد معهم.
وفي سياق آخر أعلنت وكيلة قطاع 

الشــؤون اإلداريــة والتطويــر اإلداري 
رجــاء بوعركي عن فتح باب التظلمات 
ملكافآت األعمال املمتازة اخلاصة بالعاملني 
باملدارس عن العام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، 
وذلك اعتبــارا من تاريــخ ٢٧ نوفمبر، 
موضحة أن استقبال التظلمات سيكون 
الكترونيا عبر املوقع الرســمي لوزارة 

التربية ملدة ٦٠ يوما.

منصور السلطان

أعلن مديــر إدارة وثائق 
عبــداهللا  العقيــد  الســفر 
العمهــوج أنه منــذ انطالق 
خدمــة مشــروع اخلدمــة 
الذاتية لتسليم جوازات سفر 
املواطنني والتــي بدأت منذ 
ما يقارب من األسبوعني مت 
إصدار ١٠ آالف جواز ســفر 
عبــر األجهــزة اإللكترونية 
املنتشــرة في مراكز الهوية 
الوطنية، وذلــك عبر تقدمي 

املعاملة «أون الين».
وأكد العقيد العمهوج أنه 
خالل هذا العام مت استقبال ما 
يقارب ٣٠ ألف معاملة خاصة 
باجلوازات عن طريق الـ «أون 
الين» وإجنازها، موضحا ان 
تقــدمي املعامالت عن طريق 
«أون اليــن» يســهل علــى 
املواطنــني إجنازها دون أي 

روتني او طلب مستندات.
وأضاف العمهوج ان العمل 
اإللكترونــي جــزء من عمل 
منظومة وزارة الداخلية في 
جميع القطاعات، وذلك خلدمة 
املواطنني واملقيمني وتسهيل 

طريق اجلهاز نفسه واملوزع 
في مراكــز الهوية الوطنية، 
ويتســلم اجلــواز اجلديــد 
بعد يومني عن طريق وضع 
بطاقته املدنية في اجلهاز أو 
عن طريق البصمة واجلهاز 
يقوم بقراءة املعلومات ومن 
ثم يصدر لــه اجلواز خالل 

ثوان.
وقــال العقيــد العمهوج 
ان جهــاز صــرف اجلوازات 
يستوعب ما يقرب من ألف 
معاملة لطلب جواز السفر، 
مؤكــدا ان اخلطــة املقبلــة 
هــي زيــادة عــدد األجهــزة 

ووضعها في مواقع التجمعات 
كاألســواق ومراكز التسوق 

واملطار.
من جنابه، أكد مســاعد 
مديــر إدارة وثائق الســفر 
العقيد محمد سالم اخلضير 
ان جميــع موظفــي اإلدارة 
العامة للجنســية ووثائق 
السفر يعملون ضمن فريق 
واحد لتطبيق سياسة وزارة 
الداخليــة خلدمة املواطنني 
من خالل التطور اإللكتروني 
واستقبال وإجناز املعامالت 
«أون الين» دون احلاجة الى 
التوجــه لــإلدارات وتقدمي 
املعامالت يدويــا، مبينا ان 
اخلدمــات اإللكترونيــة ال 
تقبــل اخلطأ نهائيــا، لذلك 
الفترة  استشــعرنا خــالل 
املاضية رضا املواطنني للعمل 

اإللكتروني.
وقال العقيد اخلضير ان 
جميع مراكز الهوية الوطنية 
تعمل خالل الفترة الصباحية 
خلدمة املواطنني، باإلضافة 
إلى عمل مركزين خالل الفترة 
املسائية وهما مركز الشامية 

ومركز جابر العلي.

إجناز ما يقارب ٣٠ ألف معاملة خاصة باجلوازات عن طريق الـ «أون الين»

استقبال تظلمات «األعمال املمتازة» إلكترونياً ملدة ٦٠ يوماً

العقيد محمد اخلضيرالعقيد عبداهللا العمهوج

إجناز املعامــالت، مؤكدا ان 
العامــة للجنســية  اإلدارة 
ووثائق السفر تواكب التطور 
من خالل توفير أجهزة صرف 
اجلوازات التي ساهمت بشكل 
كبير في تقليل االزدحام الذي 
يحدث سنويا خصوصا في 
فتــرة الصيف الذي دائما ما 
تــزداد به الطلبــات لتجديد 

جوازات السفر.
وبني العمهوج ان أجهزة 
صــرف اجلــوازات ال حتمل 
بداخلها جوازات غير مطبوعة 
هي فقط تسهل عملية تقدمي 
الطلب عبر «أون الين» أو عن 

مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل احلكومة ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٦

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي في قصر الســيف 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح. وبعد االجتماع، صرح 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان مبا يلي:

أحاط رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح مجلس الوزراء علما 
بنتائــج الزيارة التــي قام بها 
دولــة رئيس مجلــس الوزراء 
جلمهورية العراق محمد شياع 
السوداني للبالد يوم األربعاء 
املاضي، وفحوى احملادثات التي 
أجراهــا، والتي مــن خاللها مت 
اســتعراض العالقات الثنائية 
القائمة بني البلدين الشــقيقني 
وسبل تنميتها وتطويرها في 
مختلف املجاالت، وكذلك بحث 
آخر املستجدات على الساحتني 
اإلقليميــة والدولية والقضايا 
ذات االهتمام املشترك. وبحث 
مجلس الوزراء شؤون مجلس 
األمة واملوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال اجللسة القادمة، 
واطلع في هذا الصدد على كتاب 
رئيس مجلس األمة املرفق به 
املقــدم بتاريــخ  االســتجواب 
٢٠٢٢/١١/٢١ من العضو حمدان 
العازمــي إلى وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
د.أماني بوقماز والذي سيدرج 
على جدول أعمال أول جلســة 
قادمة، عمال بأحكام املادة ١٣٥ من 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة، 
وقد استعرض املجلس احملور 

الوارد بصحيفة االستجواب.
ومجلس الوزراء إذ يسلم من 
جانبه بأن االستجواب هو حق 
دستوري يكفله الدستور لكل 
عضو في مجلس األمة، ليؤكد من 
جانب آخر ثقته الكاملة بوزيرة 
األشغال العامة ووزيرة الدولة 
لشؤون الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز ويشيد 
بالدور اإليجابي الذي تقوم به 
في عملها الوزاري وعلى رأس 
األجهزة اخلاضعة إلشرافها من 
أجل أداء املسؤوليات امللقاة على 

عاتقها.
وفي هــذا الصدد، اســتمع 
مجلس الوزراء الى ردود الوزيرة 
علــى صحيفــة االســتجواب 

لصالح هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر.

كما ناقش مجلس الوزراء 
توصية جلنة متابعة برنامج 
عمل احلكومة بشــأن العرض 
املرئي بشــأن مسودة برنامج 
للفصــل  احلكومــة  عمــل 
عشــر  الســابع  التشــريعي 
(٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٦)، والذي عكس 

والتشريعية مبا يجسد الشكل 
احلقيقي للنصوص الدستورية 
التنموية  التطلعــات  ويحقق 
للدولة بشكل عام واملواطنني 

بشكل خاص.
وقــد ارتكز برنامــج عمل 
احلكومــة احلالــي على جملة 
مضامني النطق الســامي الذي 
ألقاه ســمو نائب األمير وولي 

التشابه واالختالف بني اخلطة 
وامليزانيــة وبرنامــج العمــل 
مــن حيث مكونــات البرنامج 
ومحاوره، وقرر مجلس الوزراء 
اعتماد برنامج عمل احلكومة 
ـ ٢٠٢٦، وكلــف وزيــر   ٢٠٢٢
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار بإحالة 

البرنامج إلى مجلس األمة.
ثم تدارس مجلس الوزراء 
توصية جلنة اخلدمات العامة 
بشأن تسريع إجراءات التعاقد 
لدى اجلهات احلكومية، وقرر 
مجلس الــوزراء تكليف جهاز 
متابعة األداء احلكومي بالتنسيق 
مع جميــع اجلهات احلكومية، 
واجلهات الرقابية لوضع احللول 
(القانونية والتشريعية، الفنية 
واإلجرائيــة) التي من شــأنها 
تســريع اإلجــراءات املتعلقــة 
بالتعاقد لدى كل جهات الدولة 
وتقليــص الدورة املســتندية 
اخلاصــة بــكل منهــا، ووضع 
املناسبة والكفيلة  التوصيات 
بتسريع تنفيذ املشروعات في 
البالد، وموافاة مجلس الوزراء 
مبا ينتهي إليه األمر وذلك خالل 

شهرين من تاريخه.
كما اطلــع مجلس الوزراء 
علــى توصية اللجنة بشــأن 
توجيهات سمو رئيس مجلس 
الوزراء بشــأن مراجعة صيغ 
عقــود اســتغالل كل أراضــي 
أمــالك الدولة، وقــرر مجلس 
الــوزراء تكليف جهاز متابعة 
األداء احلكومي بالتنسيق مع 
كل مــن: وزارة املاليــة (إدارة 
أمالك الدولــة)، الهيئة العامة 
للصناعة، الهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية، 
الفتــوى والتشــريع  وإدارة 
لإلشراف على متابعة اإلجراءات 
الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل 
اجلهــات املشــار إليها بشــأن 
مراجعة صيغ عقود استغالل 
الدولــة  أمــالك  أراضــي  كل 
(الصناعية، احلرفية، اخلدمية، 
الزراعية، اجلواخير، وغيرها) 
من الناحية القانونية، املالية، 
ووضع التصورات املناســبة 
لالستغالل األمثل لتلك األراضي 
مبــا يلبــي متطلبــات البالد 
احلالية واملستقبلية املتعلقة 
فــي األراضــي االســتثمارية 
والتجارية والسكنية وغيرها، 
ومبا يضمــن تعظيم إيرادات 

التوجهــات احلكومية اجلادة 
لتفعيل اإلصالحــات اإلدارية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
امللحــة خــالل فتــرة عمــل 
البرنامــج، وذلك بالتوافق مع 
مجلــس األمة مبا يســاهم في 
دفــع عجلة اإلجنــاز التنموي 
ووضع حجر األساس لتعاون 
مستدام بني السلطتني التنفيذية 

العهد، حفظه اهللا، كما احتوى 
على اخلطط اإلمنائية القائمة 
للدولة و«رؤية الكويت ٢٠٣٥» 
مبا يساهم في تعزيزها والعمل 
على حتقيقها من خالل التعامل 
اجلاد مع ما يستجد من حتديات 
ومتطلبــات تنفيذيــة خــالل 
الفصل التشريعي السابع عشر، 
كما تضمن العرض املرئي أوجه 

الدولــة وتعزيــز منظومتهــا 
االقتصادية، وموافاة مجلس 
الوزراء بتقرير متكامل يتضمن 
النتائج والتوصيات التي يتم 
التوصل إليها بهذا الشأن، وذلك 
خالل ثالثة أشهر من تاريخه.
وأحيــط املجلــس علمــا 
باجلهود التنسيقية التي قامت 
بها بلدية الكويت واملؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية 
حلصر أراضي الدولة لتوفير 
الرعاية الســكنية للمواطنني 
بالسرعة املمكنة. والتي أثمرت 
بتوفيــر عــدد ١٩٠٠ وحــدة 
سكنية باملشــاريع اإلسكانية 
القائمــة مبنطقة تيماء، وعدد 
٣٥٠٠٠ وحدة سكنية مبشروع 
توسعه جنوب صباح األحمد، 
وباإلجــراءات املتعلقــة بضم 
ســاحة منطقة الصليبية مع 
منطقة جنوب القيروان لتوفير 
عدد ٣٢٠٠ وحدة ســكنية مع 
التأكيد على ضرورة احملافظة 
على األشجار الواقعة في املوقع.

ومجلس الــوزراء إذ يثني 
علــى تلــك اجلهــود التــي من 
شــأنها تضمن العيش الكرمي 
للمواطنني، مؤكــدا دعمه لكل 
اجلهود احلكومية في هذا الشأن.

وكلــف املجلس املؤسســة 
الســكنية  للرعايــة  العامــة 
بالتنســيق مع بلدية الكويت 
والهيئة العامة للبيئة واجلهات 
التي تراها مناسبة باتخاذ جميع 
اإلجــراءات الالزمة لتذليل كل 
املعوقــات التــي قــد تواجههم 
لتنفيذ املشــاريع اإلســكانية، 
وموافــاة مجلس الــوزراء مبا 
ينتهي إليه األمــر وذلك خالل 

شهر من تاريخه.
ثــم بحث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
آخر املســتجدات الراهنة على 
الســاحتني العربية والدولية. 
وفي هذا الصدد، أعرب مجلس 
الــوزراء عن تعاطــف الكويت 
مــع جمهوريــة  وتضامنهــا 
إندونيســيا إثر الزلــزال الذي 
وقــع في جزيرة جــاوة وأدى 
إلــى مقتــل وإصابة عــدد من 
األشخاص، كما عبر عن خالص 
تعازي ومواســاة الكويت إلى 
جمهوريــة إندونيســيا قيادة 
وحكومة وشــعبا وإلى أســر 
الضحايا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

استمع إلى ردود الوزيرة بوقماز على االستجواب املقدم من النائب حمدان العازمي واطمأن على سالمة موقفها

سمو الشيخ احمد نواف األحمد الصباح وبراك الشيتان ود.بدر املال خالل االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء أمس

واطمــأن على ســالمة موقفها، 
كما يؤكد حرصــه على دعمها 
ملواصلة جهودها خلدمة الوطن 

واملواطنني.
ثم أحيــط مجلس الوزراء 
علما بتوصية جلنة الشــؤون 
االقتصاديــة بشــأن التقريــر 
السنوي احلادي عشر عن أعمال 
وأنشطة وإجنازات هيئة أسواق 
املال للسنة املالية ٢٠٢١ـ  ٢٠٢٢.
كما أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية اللجنة بشــأن 
التقريــر نصف الســنوي عن 
أعمــال قطــاع رقابة شــؤون 
التوظف بديوان اخلدمة املدنية 
عــن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى 
٢٠٢١/١٢/٣١ بشأن ما مت رصده 
من مالحظات في اجلهات التي 
مت تطبيق نظام رقابة شؤون 
التوظف عليها، وقرر مجلس 
الوزراء تكليــف كل الوزارات 
واإلدارات احلكومية واجلهات 
امللحقة بالتنســيق مع ديوان 
اخلدمة املدنية لتسوية وتالفي 
مالحظــات مراقبــي شــؤون 
التوظــف أوال بأول، وذلك مبا 
يساهم في ضبط منظومة العمل 

اإلداري.
وناقــش مجلس الــوزراء 
توصية اللجنة بشأن طلب هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر نقل 
كامل اختصاصات وزارة املالية 
التجارية  اخلاصة بالقســائم 
إلــى الهيئــة، وقــرر مجلــس 
الــوزراء املوافقــة علــى نقل 
كامل اختصاصات تخصيص 
وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود 
وحتصيل الثمن مقابل االنتفاع 
بالقسائم التجارية املنصوص 
عليها في املادة ١٨ من املرسوم 
بقانون رقم ١٠٥ لســنة ١٩٨٠
بشــأن نظام أمالك الدولة من 
وزارة املالية إلى هيئة تشجيع 
االســتثمار املباشــر، على أن 
يكــون تخصيــص القســائم 
بآليــة املزايــدة عــن طريــق 
األظرف املغلقة وفقا لألحكام 
املنصوص عليهــا بهذا القرار 
وما يقرره مجلس إدارة الهيئة 
فــي هذا الشــأن مــن ضوابط 
وأسس ومعايير خاصة بآلية 
تخصيص القسائم التجارية.

وكلف املجلس بلدية الكويت 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو 
تخصيص القســائم التجارية 
فــي جميــع مناطــق الكويت 

نقل تخصيص «القسائم التجارية» إلى هيئة االستثمار.. واآللية عبر املزايدة عن طريق األظرف املغلقةتكليف الوزارات واإلدارات احلكومية لتسوية وتالفي مالحظات مراقبي شؤون التوظف أوًال بأول
تكليف «السكنية» و «البلدية» و«البيئة» باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتذليل املعوقات أمام املشاريع اإلسكانيةتكليف «متابعة األداء احلكومي» مبراجعة صيغ عقود استغالل األراضي من الناحيتني القانونية واملالية

دعوة أمير قطر لطالب ثانوية «بالط الشهداء» حلضور
 إحدى مباريات كأس العالم ُجتّسد مشاعر أبوية صادقة

«جلنة العفو» عقدت اجتماعها الثاني 

أعرب مجلس الوزراء في مســتهل اجتماعه عن بالغ 
شــكره وتقديره باســم دولة الكويت حكومة وشــعبا 
للمبادرة الكرمية التي تقدم بها صاحب الســمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثانيـ  أمير دولة قطر الشقيقة بتوجيه 
الدعوة لطالب ثانوية «بالط الشهداء» بنني في الكويت 
حلضور احــدى مباريات كأس العالــم املقامة في دولة 
قطر الشــقيقة بعد انتشــار ڤيديو لطالبها الذين قاموا 
باالحتفــال عند بــدء فعاليات كأس العالــم، معربا عن 

خالص تقديره واعتزازه لهذه الدعوة وما جتســده من 
مشاعر أبوية صادقة وإضافة لسجل إجنازات دولة قطر 
الشقيقة بكرم الضيافة وحسن التنظيم املشهود في هذه 
البطولة العاملية، ومجلس الوزراء إذ يســتذكر املواقف 
األخوية التي جتمع البلدين وشــعبيهما الشــقيقني من 
روابط األخوة وأواصر املودة والعالقات الطيبة احلميمة، 
ســائال املولى عز وجل لدولة قطر الشــقيقة املزيد من 

اإلجنازات والتوفيق والنجاح.

عقدت اللجنة املشــكلة مبوجب املرسوم األميري رقم 
٢١٨ لســنة ٢٠٢٢ بشــأن العفو اخلاص عن جرائم محددة 
اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وقال رئيس مركز التواصل احلكومي الناطق الرسمي 
باســم احلكومة طــارق املزرم، في تصريــح صحافي، إن 

اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة الوزير الشيتان وعضوية 
كل من النائب العام املستشار سعد الصفران ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق أنور البرجس وبحضور عدد من مستشاري 
النيابة العامة. وأضاف املزرم أن اللجنة واصلت أعمالها 
لتنفيذ املهمة املكلفة بها بإعداد كشــوف احملكومني الذين 
تنطبق عليهم أحكام املادة األولى من املرسوم املشار إليه.


