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االحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

ولي العهد بعث ببرقية تهنئة لرئيس الواألمير هّنأ رئيس الو بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
ثونغلــون سيســوليث 
رئيــس جمهوريــة الو 
الدميوقراطية الشــعبية 
الصديقــة، عبــر فيهــا 
سمــوه عـــــن خـالــص 
تهانيه مبناسبة الـعـيــد 
الوطني لبالده، متمـنـيــا 
سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية الو 
الدميوقراطية الشــعبية 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
ثونغلــون سيســوليث 
رئيــس جمهوريــة الو 
الدميوقراطية الشــعبية 
الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
راجيــا له وافــر الصحة 

والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هّنأ 
رئيس الو بالعيد الوطني

بعــث رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمــد نواف األحمــد الصباح ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس ثونغلون سيســوليث رئيس جمهورية 
الو الدميوقراطية الشــعبية الصديقة مبناســبة 

العيد الوطني لبالده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

محافظ األحمدي: املزيد من الرفعة 
لدولة اإلمارات في ظل قيادتها امللهمة

تقدم محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
بأســمى آيات التهاني القلبية والتبريكات إلى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة قيادة 
وحكومة وشــعبا فــي ذكرى اليــوم الوطني 
احلادي واخلمســني، مســتحضرا في كلمة له 
بهذه املناســبة السعيدة مآثر املغفور له بإذن 
اهللا تعالى القائد املؤســس سمو الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، ومواقفه 

اخلالدة وأهل إمارات احملبة جتاه الكويت والتي 
لن متحى من ذاكرتنا جميعا.

وابتهل اخلالد إلى املولى جل وعال ان يدمي 
إمــارات اخليــر والتســامح واحة أمــن وأمان 
واستقرار ويحقق لها املزيد من الرفعة والتقدم 
والرخاء، في ظل القيادة امللهمة لصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وحاكم إمارة أبوظبي.

الشيخ فواز اخلالد

صدور مرسوم بتعيني ٥ سفراء غير مقيمني
صدر مرسوم بتعيني ٥ سفراء غير 

مقيمني. وتضمن املرسوم:
مادة أولى: ُيعني كل من:

١ - غــامن صقر الغامن - ســفير دولة 
الكويــت لدى جمهورية مصر العربية 
واملنــدوب الدائم لدولــة الكويت لدى 
جامعة الــدول العربيــة - القاهرة - 
باإلضافــة الــى عمله - ســفيرا لدولة 
الكويت لدى جمهورية القمر املتحدة.

٢ - أحمد سالم الوهيب - سفير دولة 

الكويــت لدى نيوزيلنــدا - باإلضافة 
الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدي 

جزر كوك.
٣ - يعقوب يوســف الســند - سفير 
دولة الكويت لدى االحتاد السويسري 
- باإلضافة الى عمله - ســفيرا لدولة 

الكويت لدى كل من:
أ - إمارة خلتنشتاين.

ب - دولة الكرسي الرسولي.
٤ - عمر أحمد الكندري - سفير دولة 

الكويت لدى جمهورية كازاخستان - 
باإلضافــة إلــى عمله - ســفيرا لدولة 

الكويت لدى اجلمهورية القيرغيزية.
٥ - صالح ســليمان احلداد - ســفير 
دولة الكويت لدى الواليات املكسيكية 
املتحدة - باإلضافة إلى عمله - سفيرا 
لدولة الكويت لدى جمهورية نيكاراغوا.

مادة ثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ 
هــذا املرســوم، وُيعمل به مــن تاريخ 
صدوره، وُينشر في اجلريدة الرسمية.

تعديل تشكيل املجلس األعلى للمرور 
أدنــى وكلمــا دعــت احلاجة 
الى ذلك، بدعوة من رئيســه 
ويكــون اجتمــاع املجلــس 
صحيحا بحضــور األغلبية 
من أعضائــه، على ان يكون 

من بينهم رئيس املجلس.
وتصدر قرارات وتوصيات 
املجلــس بأغلبيــة أصــوات 
األعضــاء احلاضريــن فــإذا 
تســاوت األصــوات يرجــح 
اجلانــب الــذي فيــه رئيس 

املجلس.
مــادة ٣: على وكيــل الوزارة 
تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 
اعتبــارا مــن تاريخ صدوره 

وينشر باجلريدة الرسمية.

٦ - مدير عام الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري.

٧ - مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور.

٨ - مدير مركز النقل والسالمة 
املروريــة - كلية الهندســة 
والبترول - جامعة الكويت.

٩ - العقيــد حقوقي ســالم 
محمد دغش العجمي - أمينا 

للسر.
املــادة ٢: تعدل املــادة ٣ من 
القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٢٥٤

املشار إليه لتصبح على النحو 
التالي:

يعقــد املجلــس األعلى ٤
اجتماعــات في الســنة كحد 

٤ - وكيل الوزارة املســاعد 
لشؤون املرور والعمليات.

٥ - مدير عام بلدية الكويت.

أصدر النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
قرارا وزاريا بتعديل تشكيل 
املجلــس األعلــى للمــرور. 

وتضمن القرار:
مادة ١: تعدل املادة ١ من القرار 
الوزاري رقم ٢٠٢٢/٢٥٤ املشار 
إليــه لتصبــح علــى النحو 
التالي: يشكل املجلس األعلى 
للمرور برئاسة وكيل وزارة 
الداخلية - وعضوية كل من:

١ - وكيــل وزارة األشــغال 
العامة.

٢ - وكيل وزارة التربية.
٣ - وكيل وزارة اإلعالم.

يعقد ٤ اجتماعات في السنة كحد أدنى وكلما دعت احلاجة إلى ذلك

العويهان لـ «األنباء»: االستعراف اجلنائي ساهم 
في التعرف على رفات ٢٩٥ أسيرًا ومفقودًا بالعراق

منصور السلطان

أكد مديــر عــام اإلدارة 
العامــة لألدلــة اجلنائيــة 
اللــواء عيــد العويهان أن 
الكويتيــة فــي  التجربــة 
عمليــة االســتعراف عــن 
رفات األسرى واملفقودين 
الكويتيني في العراق جعل 
الدوليــة للصليب  اللجنة 
األحمر تقيم حلقة نقاشية 
حــول التجربــة الكويتية 
مجلــس  دول  مبشــاركة 
التعاون اخلليجي لالستفادة 

من اخلبرات الكويتية.
وأوضح اللواء العويهان 
في تصريح لـ «األنباء» أنه 
بفضــل اخلبــرة الكويتية 
متمثلة باإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية في االستعراف عن 
رفات األسرى واملفقودين 
باإلضافــة  الكويتيــني، 

مت تشكيلها وانتقاؤها عن 
طريق املختصني بهذا العلم، 
ومن خــالل هذه املجموعة 
نتوصل إلــى عمل برنامج 
دراسي أكادميي يوثق باللغة 
العربية للمســتفيدين في 

هذا املجال.
وأكد أن الكويت أنشأت 
أرشــيفا خاصــا بالبصمة 
الوراثيــة لذوي األســرى 
واملفقوديــن من خالل أخذ 
عينات دم منهم ملساعدتنا 
خالل البحث عن األســرى 
واملفقوديــن فــي العــراق 
وللتعرف عليهم، وقد ساعد 
أرشــيف البصمة الوراثية 
خــالل دخولنــا للعــراق 
والبحث في املقابر اجلماعية 
عن األســرى واملفقودين، 
وقد استطعنا التعرف على 
٢٩٥ من أصل ٦٠٥ أســرى 

ومفقودين.

وبني العويهان أن هناك 
نواقــض علمية في املجال 
األكادميــي لذلــك ال بد من 
دمج اخلبرة مع الدراســة، 
وتكثيف وتبادل اخلبرات 
والدراسات على أرض الواقع 
للنهــوض بالعمل اخلاص 
باالستعراف اجلنائي الذي 
نحتــاج لــه في اكتشــاف 
اجلرائــم وحتديــد هويــة 

الضحايا في الكوارث.
وأضاف اللواء العويهان 
أن االســتعراف اجلنائــي 
علم لــه دور كبير ويخدم 
فــي الكثيــر مــن القضايا 
اإلنسـانـيــــة والـكـــوارث 
الطبيعية، وقد طــبـق في 
الكويت منذ سنــوات، وقد 
ســاهم فــي حتديــد هوية 
ضحايا حريق اجلهراء الذي 
راح ضحيته ٥٦ امرأة، خالل 

أقل من ٢٤ ساعة.

أكد أنه علم يسّخر خلدمة القضايا اإلنسانية.. والكويت أنشأت أرشيفاً خاصاً بالبصمة الوراثية

اللواء عيد العويهان

الشيخ طالل اخلالد

الى اكتشــاف عــدة قضايا 
معقدة جعل اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر تعمــم 
اخلبرة الكويتية وتدرسها 

في اجلامعات.
وبـيــــن أن املجـمـوعــة 
املشتـركـــة هـــي جـهـــــة 
متخـصـصـة فــــي عـلـــم 
االستعراف اجلنائي، وقـــد 

«الداخلية» حتدد رسوم التظلمات من قرارات 
وحدة الشراء: ٥٠٠ دينار لطلبات التأهيل

أصدر النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الشــيخ طالل اخلالد 
قرارا بتحديد قيمة الرســوم اخلاصة 
بالتظلمات من قرارات وحدة الشــراء 

وجلنة الشراء. وتضمن القرار:

مــادة ١: حتــدد قيمة رســوم طلبات 
التظلــم من قرارات وحدة الشــراء او 

جلنة الشراء كما في اجلدول.
مادة ٢: يحق للمتظلم استرداد الرسوم 
التي قام بسدادها وفقا ألحكام املادة ١

من هذا القرار، وذلك متى تقرر قبول 
تظلمه شكال وموضوعا.

مــادة ٣: على من يعنيهم األمر تنفيذ 
هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.

ً يحق للمتظلم استرداد الرسوم عند قبول التظلم شكالً وموضوعا

الرسمملخص اخلدمةاخلدمةم

٥٠٠ دينارجميع ما يتعلق بإجراءات التأهيلطلبات التظلم اخلاصة بالتأهيل١

طلبات تظلم على املناقصات٢
أو املمارسات احملدودة

تظلم إلضافة اسم شركة على املناقصة/ املمارسة 
١٥٠ دينارااحملدودة

طلبات التظلم اخلاصة٣
٥٠ دينارامبا ال يتجاوز ٥ آالف ديناربإجراءات استدراج العروض

طلبات التظلم اخلاصة بإجراءات املناقصة/ املمارسة ٤
العامة تبعا للقيم التقديرية لكل مناقصة

قيمة املمارسة او املناقصة ما يزيد على ٥ آالف دينار 
٥٠٠ دينارالى ٧٥ ألف دينار

٧٥٠ ديناراما يزيد على ٧٥ ألف دينار

طلبات التظلم٥
اخلاصة بتنفيذ العقود

٥٠ ديناراالعقود التي ال تتجاوز ٥ آالف دينار

العقود التي تزيد
٥٠٠ دينارعلى ٥ آالف دينار إلى ٧٥ ألف دينار

٧٥٠ ديناراالعقود التي تزيد على ٧٥ ألف دينار


