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أبو الغيط بحث مع بهبهاني القضايا اإلعالمية
رئيس حترير «اخلليج» شارك في «اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» 

أحمد بهبهاني وسفراء بعض الدول في القاهرة وممثال األزهر والكنيسة أمني عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مستقبال أحمد إسماعيل بهبهاني

القاهرة - ناهد إمام 

استقبل األمني العام جلامعة الدول 
العربيــة أحمد ابو الغيط مبكتبه في 
جامعة الدول العربية أحمد اسماعيل 
بهبهانــي رئيس مجموعــة اجلابرية 
ورئيس حترير «اخلليج الكويتية»، 
وذلك خالل زيارته إلى جمهورية مصر 

العربية.
وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية الســيما ما يتعلــق بالقضايا 

اإلعالمية ذات االهتمام املشترك.
وفــي نهاية اللقاء تقــدم بهبهاني 

بالشكر إلى أحمد ابو الغيط على حفاوة 
االستقبال، متمنيا له التوفيق ودوام 

الصحة والعافية.
كما استقبل الســفير أحمد رشيد 
خطابــي األمني العام املســاعد رئيس 
قطاع شؤون اإلعالم واالتصال مبكتبه 
في جامعة الدول العربية أحمد اسماعيل 
بهبهاني بحضور الوزير املفوض في 
جامعة الدول العربية جيهان اشكناني 
ومديــر حترير «اخلليــج» الكويتية 

نشأت الدبيس.
وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية الســيما ما يتعلــق بالقضايا 

اإلعالمية ذات االهتمام املشترك.
من جانب آخر، شارك بهبهاني في 
فعاليات «اليوم العاملي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني» والتي استضافتها 
األمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك 
بحضور أبــو الغيط ووزير خارجية 
فلســطني رياض املالكــي، وممثلون 
عــن األمم املتحدة واألزهر الشــريف 
والكنيســة املصرية واملندوب الدائم 
جلمهورية مصر العربية لدى اجلامعة 
ومندوبي الدول العربية وممثلي السلك 
الديبلوماسي األجنبي بالقاهرة وعدد 

من الشخصيات العامة.

«الداخلية» افتتحت املخيم الربيعي لضباط الشرطة
برعاية النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد، وبحضور 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنور البرجس، ووكيل وزارة 
الداخليــة ورئيــس مجلــس 
إدارة نــادي ضباط الشــرطة 
الفريق الشيخ سالم النواف، 
وأعضاء مجلــس إدارة نادي 
ضباط الشرطة، افتتحت وزارة 
الداخلية أمس املخيم الربيعي 
لنادي ضباط الشرطة مبنطقة 
صبحان. ويضم املخيم العديد 
مــن اخلدمــات الترفيهية من 
ألعاب لألطفال ومسرحا لتقدمي 
الفعاليات واملسابقات وكذلك 
مخيمــات للتأجيــر، ويفتــح 
املخيم أبوابه من الســاعة ١٢

ظهرا حتى ١٠مساء.
اجلدير بالذكر أن الراغبني 
في احلجز باملخيم من ضباط 
الشــرطة ولديهم عضوية 
ســارية بنــادي الشــرطة، 
عليهم مراجعة موقع املخيم 

.www.policeclubkw.org
ويأتي افتتاح املخيم انطالقا 
من اســتراتيجية املؤسســة 
األمنية ممثلة في نادي ضباط 
العــبء  الشــرطة لتخفيــف 
االجتماعي واألسري، وتعزيز 
التفاعــل فيمــا بــني الضباط 
وترسيخ العالقات االجتماعية، 

كما ميكن للضبــاط املنتهية 
عضويتهــم مراجعــة املخيم 
الربيعي خــالل أوقات العمل 
من الساعة ١٢ ظهرا وحتى ٤
عصرا لتجديــد عضوياتهم، 
حتى يتمكنوا من حجز املخيم 
من خالل املوقع اإللكتروني أو 
من خالل مكتب احلجز باملخيم.

الفريق أنور البرجس والفريق الشيخ سالم النواف وعدد من قيادات «الداخلية» خالل جولة في املخيم

مبنطقة صبحان من ١٢ ظهرا 
حتى ٤ عصرا من األحد إلى 
اخلميــس من كل أســبوع، 
وتيســيرا وتســهيال على 
الضبــاط مت تدشــني موقع 
إلكترونــي خــاص للحجز 
والتسجيل حسب الشروط 
واألحكام املوجودة باملوقع 

العتل: تنفيذ مبادرة تعيني «املهندسني» في «التربية» 
التزام حكومي بالنهج اجلديد لالعتماد على الكويتيني

عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
حــول رفــع وزارة التربيــة 
احلظر عن تعيني املهندسني 
الكويتيني في املواد العلمية 
كمعلمني في املــدارس، ثمن 
املهندســني  رئيــس جمعية 
م.فيصل العتل عاليا تعاون 
وزارة التربية وإطالق تعيني 
املهندسني الكويتيني مدرسني 
للمواد العلمية في مدارسها، 
الــوزارة  بــدء  مضيفــا أن 
وتنسيقها مع ديوان اخلدمة 
في تطبيق مبادرتنا املقدمة 
منــذ أكثــر من عــام يعكس 
التزامــا بالنهج اجلديد الذي 

خاص لـ«األنباء»، إلى أن هذه 
املبادرة من اجلمعية جاءت 
بناء علــى رغبة أبداها نحو 
٢٠٠ مهندس ومهندســة من 
حديثي التخــرج للعمل في 
مجال التدريــس على الرغم 
من افتقادهم كادر املهندسني 
بــكادر املعلمني،  واالكتفــاء 
أنه ميكن االستفادة  مضيفا 
من هؤالء الزمالء في تدريس 
جميــع املــواد العلمية التي 
تواجــه الــوزارة نقصا فيها 
العلوم  الفيزيــاء،  الكيمياء، 
والرياضيــات والكمبيوتــر 
وغيرها. وأضاف أن انطالق 
تنفيــذ هــذه املبــادرة ميثل 
بالنســبة للجمعيــة خطوة 

جــادة علــى طريــق تعديل 
التركيبة السكانية وتكويت 
املهن من خالل فتح آفاق لعمل 
املهندسني وكل أبناء الكويت 
في مختلــف املهن، الفتا إلى 
أن املهندســني قادرون على 
العمل في الكثير من املجاالت 
اإلدارية والفنية وإدارة املرافق 
واســتثمارها وغيرهــا مــن 
املهن املســاندة في القطاعني 
العام واخلاص. ووجه العتل 
الشكر إلى فرق عمل املبادرة 
باجلمعية والذي ضم الزمالء، 
م. يوسف حمزة الشريف وم. 
فهد غنيــم الزعبي، م. غنام 
ظافر العجمي وأمني السر م. 

فهد ارديني العتيبي.

م.فيصل العتل

أعلنته احلكومة وبدأنا ككل 
أبنــاء الكويــت نتطلــع إلى 

إجنازاته في الفترة املقبلة.
وأشار العتل في تصريح 

اجلامعة تفتح مجال التوظيف لطالبها:
٤٠ ساعة أسبوعيًا مقابل ١٠٠ دينار

«التشــغيل الطالبــي» جتربة مثمرة 
تتيحها جامعة الكويت لطلبتها لالستفادة 
مــن وقــت فراغهم بنشــاط نافــع يزيد 

معارفهم.
وقالت رئيسة قسم علم النفس باإلنابة 
فــي اجلامعة د.هدى جعفــر في لقاء مع 
«كونا» أمس إن «التشغيل الطالبي» خدمة 
تقدمها اجلامعة عن طريق عمادة الشؤون 
الطالبية وفقا لشروط محددة مثل املعدل 

العام وعدد الساعات اليومية التي ميكن 
أن يشتغل بها الطالب.

مــن جهته، قــال مديــر ادارة الرعاية 
االجتماعية في جامعة الكويت وائل العبيد 
فــي تصريح مماثل أن قســم التشــغيل 
الطالبي ينسق مع مراكز العمل احملددة 
من خالل مخاطبتها لطلب توفير فرص 

عمل داخل مرافق اجلامعة.
وبني أنه يسمح للطالب بالعمل بجميع 

االقســام العلمية واملختبرات واملكتبات 
وأيضا االقسام اإلدارية بالكليات وباإلدارات 
املختلفة في عمادة شؤون الطلبة ومكتبة 
الطالب، موضحا انه يتم التشغيل يكون 
بحد أقصى ٤٠ ســاعة بالشهر مبعدل ١٠
ساعات أســبوعيا وثالث ساعات يوميا 
ويتقاضى الطالب مبلغ (دينارين ونصف) 
مقابل كل ساعة عمل مبجمل (١٠٠ دينار) 

كحد أعلى للساعات بالشهر الواحد.

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير 
األوقاف ووزير الدولة لشؤون 
تعزيــز النزاهــة عبدالعزيز 
املاجد قرارا وزاريا بتفويض 
وكيــل وزارة العــدل عمــر 
الشــرقاوي ووكيلي الوزارة 
املســاعدين للشــؤون املالية 
واإلدارية والشؤون القانونية 
بعــدد كبير من اختصاصات 
الوزيــر. وجــاء فــي قــرار 
التفويــض، الــذي حصلــت 

«األنباء» على نسخة منه:
٭ مــادة أولى: يفــوض وكيل 
مباشــرة  فــي  الــوزارة 
االختصاصات التالية بالنسبة 
ملجموعــة الوظائــف العامة 
والفنية واملساعدة واملعاونة 

فيما لم يرد به نص خاص:
١ـ  تعيــني املوظفــني فــي 
درجات مجموعــة الوظائف 

العامة.
٢ـ  ترقية املوظفني باالختيار.
٣ـ  نقــل ونــدب املوظفني 
داخل قطاعات وإدارات الوزارة 
أو إلــى اجلهــات احلكوميــة 
األخــرى، وتغييــر املســمى 
وتعديل األوضاع وفقا للقواعد 
املنظمة لذلك ماعدا شــاغلي 

الوظائف اإلشرافية.
٤ ـ إعارة املوظفني للعمل 
باجلهات األخرى وفقا للقواعد 

املنظمة لذلك.
٥ ـ وقــف املوظفــني مــن 
شــاغلي مجموعــة الوظائف 
العامــة عن العمــل ملصلحة 
التحقيق أو للمصلحة العامة 
مــا عــدا شــاغلي الوظائــف 

اإلشرافية.
٦ـ  إحالــة املوظفــني مــن 
شــاغلي مجموعــة الوظائف 
العامــة الــى التحقيق ما عدا 
شاغلي الوظائف اإلشرافية.

٧ ـ توقيع عقوبة الفصل 
من اخلدمة على املوظفني من 
شــاغلي مجموعــة الوظائف 

العامة.
٨ـ  استبقاء املوظف احملكوم 
عليه بعقوبة مقيدة للحرية في 
اخلدمة وذلك في حالة احلكم 

بوقف تنفيذ العقوبة.
٩ـ  االختصاصات الواردة 
في قانون حــق االطالع رقم 
والئحتــه   ٢٠٢٠ لســنة   ١٢

التنفيذية.
١٠ـ  املوافقة عند االقتضاء 
الســكن  تخصيــص  علــى 
احلكومــي أو االســتمرار في 
شــغله وفقا للمــدة احملددة 

الوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية في مباشرة 
االختصاصات التالية املتعلقة 
باجلهــات املعاونــة للقضاء 
والنيابة العامة وكادر اخلبراء:

١ـ  صــرف املبالــغ املالية 
املستحقة عن سنوات سابقة 
في حدود االعتمادات املالية 

بامليزانية.
٢ـ  حتديد األعمال اإلضافية 
التي مينح عنها تعويضات 
من حيث املدة اســتثناء من 
قــرار مجلس اخلدمة املدنية 

رقم ٢٠١٢/١٢ وتعديالته.
٭ مادة خامسة: يفوض وكيل 
الوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية في مباشرة 
االختصاصات التالية بالنسبة 
املوظفــني مبختلــف  لــكل 

املجموعات الوظيفية:
١ـ  منح االجازات وقطعها 
فيمــا عدا شــاغلي الوظائف 

القيادية.
٢ ـ تطبيق أحكام نظامي 
الدوام الرسمي ونظام التغيب 
اجلزئي الواردة بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٢٠٠٦/٤١

بشأن قواعد وأحكام وضوابط 
العمل الرسمي وتعديالته.

القواعــد  وضــع  ـ   ٣
واإلجراءات اخلاصة بتقرير 
الصالحيــة لفتــرة التجربة 
للموظفني اخلاضعني لها وفقا 
لإلجراءات والضوابط املقررة.

٤ ـ إصــدار قــرار فصــل 
املوظــف مــن اخلدمــة عند 
حصوله علــى ثالثة تقارير 
نهائية بدرجة ضعيف وفقا 

للقانون
٥ـ  منح املوظف من شاغلي 
الوظائــف العامــة والفنيــة 
املساعدة واملعاونة إذنا كتابيا 
لتأدية أعمال للغير مبرتب أو 
مبكافــأة أو بدونهما في غير 

أوقات العمل الرسمية.
رواتب املوظفني

٭ مادة سادسة: يفوض وكيل 
الــوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية في مباشرة 
االختصاصات املقررة للوزير 
باعتماد الشــيكات واألوراق 
اخلاصــة بالشــؤون املاليــة 

املتعلقة باألمور اآلتية:
١ ـ رواتــب ومســتحقات 
املوظفني علــى الصناديق أو 

البنوك.
٢ ـ املبالــغ التــي تدفــع 
للوزارات واجلهات احلكومية 
واخلاصة مبقابل خدمات تؤدى 

للوزارة.
٣ ـ املبالغ التي حتول إلى 
الوزارات واجلهات احلكومية 
كاســتقطاعات مــن رواتــب 

املوظفني.
٤ ـ التوقيــع علــى أوامر 

وعقود الشراء.
الشؤون القانونية

٭ مادة ســابعة: يفوض وكيل 
الــوزارة املســاعد للشــؤون 
مباشــرة  فــي  القانونيــة 
التالية فيما  االختصاصــات 

لم يرد فيه نص خاص:
١ـ  إبالغ اجلهات القضائية 
عن جرائم إهانة املوظف العام 

بسبب تأدية وظيفته.
٢ ـ تكليــف مــن ميثل 
اإلدارة  أمــام  الــوزارة 
العامــة للخبراء والنيابة 
العامــة واإلدارة العامــة 
واإلدارة  للتحقيقــات 
العامة للتنفيذ ومخاطبة 
الفتوى والتشريع وتلك 
اجلهــات وذلــك فــي كل 
القضايــا املرفوعة من أو 
ضد الوزارة وترشيح من 
ميثل الوزارة في اللجان 

القانونية.
٣ ـ اقتراح كل التدابير 
الكفيلــة  واالســتعدادات 
مبواجهــة أي ممارســات 
تستهدف اإلضرار باملصالح 
احليوية للبالد وتعطيل 
مصالح املواطنني وأعمالهم 
وذلك مبا يضمن تسيير 
العمل وعدم تعريض هذه 
املصالح للتأخير والضر.

٭ مــادة تاســعة: يجــوز 
لوكيل الوزارة أن يفوض 
وكالء الوزارة املساعدين 
ورئيــس اإلدارة العامــة 
للتنفيــذ ورئيس اإلدارة 
العامة للخبراء في بعض 
االختصاصــات املفوض 
فيها الواردة في هذا القرار.

٭ مادة عاشــرة: يجوز لوكيل 
الــوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية ووكيل الوزارة 
املساعد للشــؤون القانونية 
تفويض مديري اإلدارات في 
بعض االختصاصات املفوضني 

فيها الواردة في هذا القرار.
مادة حادية عشرة: تلغى كل  ٭ 
القرارات فيمــا يتعارض مع 
هذا القرار، ويعمل به اعتبارا 

من تاريخ صدوره.
٭ مادة ثانية عشرة: على جميع 
جهــات االختصاص كل فيما 

يخصه تنفيذ هذا القرار.

املاجد يفّوض ٣ وكالء في «العدل» بعدد من اختصاصاته
تشمل تعيني املوظفني والترقية باالختيار والنقل والندب واإلعارة وتوقيع العقوبات

بالتعليمات املنظمة بالنسبة 
للسادة القضاة وأعضاء النيابة 

العامة.
٭ مادة ثانية: يفوض وكيل الوزارة 
فــي مباشــرة االختصاصات 
التالية بالنسبة لكادر اخلبراء:
١ ـ إحالــة اخلبــراء الــى 
التحقيــق مــا عــدا شــاغلي 

الوظائف اإلشرافية.
٢ ـ وقــف خبــراء اإلدارة 
العامــة للخبراء عــن العمل 

ملصلحة التحقيق.
٣ ـ توقيــع عقوبة اإلنذار 
واخلصم مــن الراتب ملدة ال 
تزيد على خمسة عشر يوما 
بالنسبة خلبراء اإلدارة العامة 

للخبراء.
٤ـ  منح إذن كتابي للخبير 
لتأدية عمل للغير مبرتب أو 
مبكافــأة أو مــن دونهمــا في 
غير أوقات العمل الرســمية 
بعــد احلصول علــى إذن من 
مجلس شؤون خبراء اإلدارة 

العامة للخبراء.
الســيد  مادة ثالثة: يفوض  ٭ 
وكيــل الوزارة في مباشــرة 
االختصاصــات التالية فيما 
يتعلــق باجلهــات املعاونة 
العامــة  للقضــاء والنيابــة 
بالنسبة ملجموعة الوظائف 
العامــة والفنيــة املســاعدة 
واملعاونــة والعقود (الثاني 
والراتــب املقطــوع) وكادر 

اخلبراء:
١ ـ االعتــداد باخلبرة في 
الوظيفــة املطلــوب  مجــال 
التعيني عليها كشرط للتعني 

بالدرجة الثامنة عامة.
إلــزام  ـ اإلعفــاء مــن   ٢
املوظفني املعينني بأعلى من 
الدرجات املقــررة ملؤهالتهم 
بالعمل في مجال التخصص 
املنصــوص عليــه ألســباب 

صحية.
الشؤون املالية

مادة رابعة: يفــوض وكيل  ٭ 

عبدالعزيز املاجد

مدرسة الكويت النموذجية نظمت «ال للعنف»
الكويت  نظمت مدرســة 
النموذجيــة، وهــي إحــدى 
املــدارس التابعــة ملجموعة 
القابضــة، نــدوة  اجلــري 
توعوية ثقافية حتت عنوان 
«ال للعنــف» بالتعــاون مع 
وزارة الداخليــة، حضرهــا 
مديــرو املدرســة والطالب، 
حيث قام بإلقاء الندوة املالزم 
املالزم أول حقوقي حسني العنزي واحلضور خالل الندوةأول حقوقي حسني العنزي.


