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الثالثاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

مجلس الوزراء: تكليف اجلهات املختصة بإعداد أدوات قياس أداء القياديني

مرمي بندق 

يتوجــه رئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح بعد ظهر اليوم 
الثالثاء إلى دولة قطر الشقيقة، 
في زيارة قصيرة تلبية لدعوة 
رســمية مــن رئيس الــوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
بــن خليفــة آل ثاني حلضور 
جانب من مباريات كأس العالم. 
وأعلن نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان 
أنه أصدر قرارا بتكليف صالح 
سليمان املال باإلضافة الى عمله 
بالقيام بأعمال أمني عام مجلس 

الوزراء.
وعلمت «األنباء» أنه سيتم 
نقــل األمــني العــام املســاعد 
للمجلــس األعلــى لشــؤون 
احملافظات الشيخ صباح أحمد 
صباح السالم إلى العمل أمينا 
عاما للجان مبجلس الوزراء، 
وتعيني الشــيخ تركــي جابر 
دعيــج الصبــاح أمينــا عاما 

مساعدا.
وأبدى رئيس مركز التواصل 
احلكومــي والناطق الرســمي 
باســم احلكومة طارق املزرم 
رغبته في عدم التجديد، وقدم 
األمينــان العامان املســاعدان 
املستشار أسامة الدعيج وفواز 
الفضل اســتقالتيهما، أمال في 
التمتع بنسبة الـ ٨٠٪ املقررة 
لبعض املعاشات االستثنائية.
وقالت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن مجلس الوزراء كلف اجلهات 
املختصة بإعداد أدوات قياس 

املشــمولني بالعفــو األميري 
اخلــاص بالقضايــا اخلمــس 
احملــددة. وعلمــت «األنبــاء» 
أن ديــوان اخلدمة املدنية قرر 
فتح شاشات للجهات املعنية 
مبخرجــات التعليــم تتعلــق 
املركــزي  التوظيــف  بنظــام 
التخصصات  لالطــالع علــى 
املرغــوب فيها وغير املرغوب 
فيهــا باجلهــات احلكوميــة، 
هــذا إلــى جانــب أن الديوان 
يقــوم بشــكل دوري مبتابعة 
اجلهات احلكومية بخصوص 
الســنوية مــن  احتياجاتهــا 
التخصصات العلمية املختلفة، 
ودراســة هــذه االحتياجــات 
للتأكد من مــدى مالءمتها مع 
مجال العمل باجلهة، كما يقوم 
مبتابعة التخصصات العلمية 

اســتهل مجلــس الــوزراء 
اجتماعه مبناقشة بند شؤون 
مجلس األمة، حيث استعرض 
ما انتهت إليه جلســة مجلس 
األمة التي عقدت يوم الثالثاء 
املاضي والتي متت فيها مناقشة 
االســتجواب املقدم من عضو 
مجلــس األمــة حمدان ســالم 
العازمي، واملوجه إلى وزيرة 
األشغال ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة د. أمانــي 

سليمان بوقماز.
وضمن هذا السياق، اطلع 
الــوزراء على فحوى  مجلس 
برقيتي التهنئة املوجهتني من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهمــا، إلــى وزيــرة 

اجلديدة، والتي ميكن أن تواكب 
العمــل،  التطــورات بســوق 
ومخاطبــة اجلهــات املعنيــة 
مبخرجات التعليم لتوفير مثل 
هذه التخصصات وللمساهمة 
القرارات املناســبة  في اتخاذ 

نحو هذا املوضوع. 
التزام بالدميوقراطية

الــوزراء قد  وكان مجلس 
عقــد اجتماعــه األســبوعي، 
صباح أمس اإلثنني، في قصر 
الســيف برئاسة سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمــد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء، وبعد 
االجتمــاع صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك 

علي الشيتان مبا يلي:

ليس شرطاً أن يظل املسؤول في منصبه ٤ سنوات حتى يتم تقيمه.. ورئيس الوزراء يزور قطر اليوم

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مترئسا اجتماع املجلس بحضور الشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان

وتقييم أداء القياديني سنويا، 
حتــى ال يرتبــط ذلــك عنــد 
نهاية مــدة مرســوم التعيني 
بعد ٤ ســنوات. واســتعرض 
املجلس إجراءات تسهل إيداع 
مبالــغ «كاش» اإلجــازات في 
حسابات جميع اجلهات بنهاية 
األسبوع اجلاري من امليزانية 
املرصودة، حيــث أطلع وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
الرشــيد املجلس  عبدالوهاب 
على إجــراءات وبدائــل إيداع 
املبالغ التي تغطي صرف كاش 
اإلجازات في حســابات جميع 
اجلهات، بعد أن طمأنت الوزارة 
اجلميع بأن املبالغ «مرصودة» 
بالكامــل لــدى وزارة املالية. 
وأفادت مصــادر حكومية في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
بأنه يتم بــذل أقصى اجلهود 
إلجنــاز مراجعــة كشــوفات 
العسكريني املرسلة من وزارة 
الدفاع واحلرس الوطني متهيدا 
ملخاطبة وزارة املالية بامليزانية 
املطلوب إيداعها في حسابات 
هاتني اجلهتني متهيدا للصرف.
وردا علــى ســؤال حــول 
التقديرية املطلوبة،  امليزانية 
أجابــت املصــادر: حتــدد بعد 

املراجعة.
وعلمت «األنباء» أن جلنة 
العفو األميــري اخلاص التي 
يرأســها نائب رئيس الوزراء 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
مجلس الوزراء براك الشيتان 
أحاطت مجلس الوزراء بأبرز 
اخلطوات املنجزة الســتكمال 
عملها نحو حتديد إعالن موعد 
قريــب لإلفراج عن الكويتيني 

٢٢ ألف مواطن تسلموا أذونات البناء في ٣ مشاريع حتى نوفمبر

«الداخلية»: تعديل قرار التراخيص اجلديدة ملركبات التوصيل

حنان عبد املعبود

كشــف نائب املديــر العام 
العامــة  العالقــات  لشــؤون 
والتطوير واملتحدث الرسمي 
باسم املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية عمر الرويح عن إحراز 
عدد من عقود املشاريع تقدما 
في نســب اإلجناز الشــهرية 
بحســب البيانات الواردة من 
قطاع التنفيذ عن شهر نوفمبر 

املاضي.
وأضاف الرويح في تصريح 
إجنــازات  حــول  صحافــي 
املؤسســة عن شــهر نوفمبر 
املاضي، أن «السكنية» سلمت 
٢٢٠٠٣ مواطنني شــهادات ملن 
يهمه األمــر اخلاصة بإصدار 
٣ ضمــن  البنــاء  أذونــات 

علي إبراهيم 

أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالــد، قرارا بتعديل بعض أحكام 
القرار الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٢٠

بشأن األنشطة التجارية ذات الصلة 
باإلدارة العامة للمرور. وقضى القرار 
في مادته األولى بأن يلغى البند رقم 
١٣ من املادة ١ من القرار الوزاري رقم 

٢٧١ لسنة ٢٠٢٠.
وفي املــادة الثانيــة، قضى بأن 
يستبدل بنص املادة (٨) من القرار 
الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٢٠ املشار 

إليه النص التالي: 
يوقف إصــدار تراخيص جديدة 
الشــركات  اآلليــة فــي  للمركبــات 
واملؤسسات التي متارس أو ترغب 
في ممارســة أي من أنشطة (تقدمي 
اخلدمــات اللوجســتية ـ توصيــل 
الطلبات االستهالكيةـ  نقل البضائع).

ويجوز للشــركات واملؤسسات 
التي متارس هذه األنشطة ـ حاليا ـ 
إحالل مركبات آلية جديدة محل التي 

تخرج من اخلدمة.
وأجاز القرار للشركات واملؤسسات 
التي متارس نشاط توصيل الطلبات 
االستهالكيةـ  حالياـ  زيادة مركبات 
آليــة جديدة، كما يجوز للشــركات 
واملؤسســات التي لديها موافقة من 
اإلدارة العامــة للمــرور مبمارســة 
هذا النشــاط قبل صدور هذا القرار 
تسجيل مركبات آلية جديدة وذلك 

وفقا للشروط والضوابط
التالية:

١ ـ أن يكــون لــدى الشــركة أو 
املؤسســة فــرع واحــد ملزاولة هذا 
النشــاط ويكون مبوقع مناسب ال 
يعيق حركة املرور حسب الضوابط 

التي تضعها إدارة هندسة املرور.
الشــركة  ـ يجــب أن متتلــك   ٢
أو املؤسســة على األقــل أحد أعداد 

املركبات التالية:
ـ عدد ١ سيارة خاصة.

ـ عدد ٥ سيارات نقل خاص خفيف 
ال تتجاوز حمولتها عن ٢ طن.

ـ عدد (٦) دراجات آلية باإلضافة 
إلى عدد ١ ســيارة خاصة، أو عدد ١

سيارة نقل خاص خفيف ال تتجاوز 
حمولتها عن ٢ طن.

وفي جميع األحوال يجب أال يزيد 
إجمالي عدد املركبات ســالفة الذكر 
على ٩٠ مركبة للموافقة على مزاولة 

هذا النشاط. 
٣ـ  أال يزيد عمر السيارة اخلاصة 
أو النقل اخلاص اخلفيف عند بداية 
الترخيص ملمارسة النشاط على ثالث 
سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن 
تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 

سبع سنوات من تاريخ الصنع.
٤ـ  أال يزيد عمر الدراجة اآللية عند 
بداية الترخيص ملمارسة النشاط عن 
سنة الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها 

في هذا النشــاط عند ٤ سنوات من 
تاريخ الصنع.

٥ ـ تصــرف لوحــات معدنيــة 
اللــون األصفر (عمومي) ملمارســة 

هذا النشاط.
٦ ـ يلتــزم قائــد املركبة بارتداء 
سديري خاص بالشركة أو املؤسسة 
يتم حتديد مواصفاته من قبل إدارة 
الفحص الفني باإلدارة العامة للمرور.

٧ـ  إضافــة إضــاءة بالصنــدوق 
امللحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة 
للضــوء خلف صناديــق الدراجات 

اآللية.
٨ ـ أن يلتزم قائد الدراجة اآللية 
لتوصيل الطلبات االستهالكية بارتداء 
اخلوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون 
باللون الفســفوري حسبما حتدده 

اإلدارة العامة للمرور.
٩ـ  ال يجوز أن تستخدم الدراجات 
اآللية بالتنقل على الطرق الدائرية 

والسريعة.

تسلم ٣٢٠٤ أذونات في جنوب 
عبــداهللا املبــارك، و١٣٠٤ في 
مشروع خيطان اجلنوبي حتى 

نوفمبر املاضي.
الســكن  وحول مشــروع 
العمودي في مشــروع مدينة 
صباح األحمد السكنية، لفت 
الرويح إلى انتهاء املؤسسة من 
تنفيذ ٧٢٠ شقة في ظل العمل 
على اجناز ٣٩٠ شــقة أخرى، 
حيث بلغــت نســبة اإلجناز 
الفعلية ألعمال املشروع ٩٠٫٧٪.
وتابع: إن نسبة اإلجناز 
الفعلية في مشــروع شرق 
األحمــد  صبــاح  مدينــة 
السكنية بلغت للعقد األول 
الذي يحتوي على ٥٨٧ بيتا 
١٤٫٠٨٪، بينمــا وصلت إلى 
١٤٫٧٥٪ في العقد الثاني الذي 

ســكنية، إضافة إلــى ٢٢١٥٢
قسيمة سكنية و٢٣٥٦ منتجا 

إسكانيا مختلفا.
وذكر الرويح أن مشروع 
جنوب مدينة صباح األحمد 
السكنية يشمل ٢٠٣٨٠ وحدة 
ســكنية، وزع منهــا ١٨٨٠٤

قسائم حتى نوفمبر املاضي، 
بينمــا بلغ معــدل توزيعات 
املشروع الشهر املاضي ٩٨٢

قسيمة سكنية.
ولفــت إلى أن املؤسســة 
تعمــل حاليا على اســتقبال 
الراغبــني فــي التخصيــص 
علــى ١١٤ قســيمة ضمــن 
مشروع مدينة جابر األحمد 
السكنية، حيث حددت األولية 
للمواطنني أصحاب الطلبات 

حتى نهاية ديسمبر ١٩٩٩.

يحتوي على ٥٩٧ بيتا.
ولفت إلى أن نسب اإلجناز 
الفعلية ملشروع القسائم من 
الضاحية األولى حتى الرابعة 
فــي مدينة املطالع الســكنية 
بلغــت ٩٦٪ دون خزانــات 
الترشيح والتي تشتمل على 

٤٩٩٩ قسيمة سكنية.
التوزيع،  وبشــأن قطاع 
كشــف الرويــح عــن انتهاء 
املؤسسة من توزيع ٢٣٣٩٥

وحدة سكنية حتى نوفمبر 
املاضي ضمن مشروعي جنوب 
صباح األحمد وجنوب سعد 
العبداهللا. وزاد: بلغ إجمالي 
عــدد املخصص لهــم ضمن 
مشروع جنوب سعد العبداهللا 
٤٧٣١ مواطنا، في حني يحتوي 
املشروع على ٢٤٥٠٨ وحدات 

عمر الرويح

مشاريع رئيسية. وأشار إلى 
أن املواطنني أصحاب القسائم 
السكنية ضمن مشروع املطالع 
فــي الضواحــي الواقعــة بني 
N٥،١٢ تسلموا أذونات البناء 
بإجمالي ١٧٤٩٥ شهادة، بينما 

املعتوق: إيرادات الهيئة اخليرية بلغت 
نحو ٣ ماليني دينار في ٢٠٢٢/٢٠٢١

ليلى الشافعي

أكد رئيس مجلــس إدارة الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية د.عبداهللا املعتوق احلرص 
على استقطاب املتطوعني وتدريبهم وتنظيم 
صفوفهم وتوفير املظلة القانونية لهم ودعمهم 
لوجستيا وإعالميا عرفانا بدورهم التطوعي 

النبيل.
وقــال املعتوق في كلمة ألقاها خالل حفل 
مبناســبة اليــوم العاملــي للتطــوع وتكرمي 
املتطوعــني، إن الهيئــة قطعت شــوطا كبيرا 
في ترتيب البيت التطوعي عبر توفير مظلة 
قانونية لـ٤٠ فريقا تطوعيا وأتاحت الفرصة 
لـ٧٨٣ متطوعا ومتطوعة أن ينشطوا في هذا 
املجال ويقدموا خالل مسيرتهم مناذج حتتذى 

في العطاء واإلبداع.
وذكر أن الهيئة اخليرية وانطالقا من رؤيتها 
االستراتيجية تسعى الى تعزيز دور املتطوعني 

والفرق التطوعية وتطوير جهودهم، متطلعة 
بعني األمل والتفاؤل الى مستقبل أفضل للعمل 
التطوعي املؤسسي تخطيطا وتقييما وتنفيذا 

وتعظيما لألثر.
وقال املعتوق إن إيرادات الهيئة خالل عامي 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ بلغت قرابة ٣ ماليني دينار، و٩٤

مشروعا، كان لها كبير األثر في حياة أكثر من 
٤ ماليني ونصف املليون شخص و٢٢ دولة.

مــن جهته، قال مديــر عام الهيئــة م.بدر 
الصميــط إن الهيئة اخليريــة حريصة على 
استثمار هذه الطاقات التطوعية وإدارتها بشكل 
مؤسســي، فقد أنشأت إدارة للعمل التطوعي 
لتنظيم عالقة شراكة فعالة مع الفرق واملبادرات 
التطوعيــة العاملــة حتت مظلتهــا من خالل 
مجموعة من اإلجراءات والسياسات اإلدارية 
واإلعالميــة واملاليــة التــي حتقــق التواصل 
املؤسســي الفعــال، وتكفــل ممارســة العمل 

التطوعي وفق أسس علمية واحترافية.

خالل تكرمي ٢٠٠ متطوع من ٤٠ فريقاً في اليوم العاملي للتطوع

(محمد هاشم) د.عبداهللا املعتوق مكرماً أحد الفرق التطوعية  

«الكهرباء» تنسق الختبارات «اإلشرافية»
دارين العلي

اجتمعــت جلنــة اختبــارات الوظائف 
اإلشرافية في وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة امس برئاسة وكيل الوزارة املساعد 
مها العسعوسي حيث متت مناقشة األمور 
املتعلقــة باألماكن الشــاغرة في الوظائف 

اإلشرافية.
وقالت مصــادر مطلعة إن هذه اللجنة 

ســتعمل على حصــر وحتديــد الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة واستقبال طلبات التعيني 
وإجراء االختبارات وفق اللوائح والقوانني 

متهيدا لتسكني الشواغر في الوزارة.
وأضافــت أن هنــاك عــددا كبيرا من 
اإلدارات فــي الوزارة والتي تتم إدارتها 
بالتكليف أو الندب، مشيرة إلى أن التوجه 
هو لتسكني الشواغر باألصالة لدفع عجلة 

العمل في اإلدارات.

تقدير ميزانية «أمامية» العسكريني في «الدفاع» واحلرس الوطني بعد مراجعة كشوفات األسماءقرب إعالن موعد اإلفراج عن املشمولني بالعفو اخلاص وجلنة الشيتان حتيط املجلس باملنجز
ربط «ديوان اخلدمة» باجلهات املعنية مبخرجات التعليم لتوفير احتياجات سوق العملإجراءات تسهل إيداع مبالغ «كاش» اإلجازات في حسابات اجلهات بنهاية األسبوع من امليزانية 

األشــغال ووزيــرة الكهربــاء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة، 
واللتني تضمنتا إشادة سموهما 
بأداء الوزيرة خالل مناقشــة 
االســتجواب املقدم لها، وبهذا 
الصــدد نوه مجلــس الوزراء 
بأجــواء الدميوقراطيــة التي 
اتسمت بها تلك اجللسة، وما 
أبداه االخــوة أعضاء مجلس 
األمة أثناء مناقشة االستجواب 
من روح املسؤولية والتعبير 
الدميوقراطية  عن ممارستهم 
وقناعاتهم وفقا ملواد الدستور، 
مؤكدا التزام احلكومة املطلق 
بالدميقراطية التي تصب في 
مصلحة الوطن العليا وتؤدي 
إلى حتقيق الغايات الوطنية 
الســامية، وعلى ضرورة بذل 
املزيد من التعاون للعمل على 

كل ما من شــأنه رفعة الوطن 
وخدمة املواطنني.

ثم تدارس مجلس الوزراء 
الشــؤون  جلنــة  توصيــة 
الوزاريــة بشــأن  القانونيــة 
مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقيــة بني حكومــة الكويت 
واملنظمــة العربيــة للتنميــة 
الزراعية، وقرر املجلس املوافقة 
على مشــروع القانون ورفعه 
إلى صاحب السمو، حفظه اهللا 
ورعاه، متهيدا إلحالته ملجلس 
األمة. كما أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية جلنة الشؤون 
االقتصاديــة الوزارية بشــأن 
التقرير الســنوي الثاني عن 
أعمال وأنشطة وإجنازات وحدة 
تنظيم التأمني للســنة املالية 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
تأبني العدساني 

هذا، وقد أّبن مجلس الوزراء 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى، 
رئيس مجلس األمة األســبق 
ووزير التخطيط األسبق ووزير 
األشغال العامة األسبق محمد 
يوسف العدساني، والذي انتقل 
إلى جــوار ربه يــوم األربعاء 
املاضي، مشيدا مبناقب الفقيد 
وجهوده املخلصة وإسهاماته 
الوطنية العديدة في مختلف 
املجاالت وامليادين أثناء تبوئه 
بكل جداره واقتدار العديد من 
املناصب الرفيعة، سائال املولى 
عز وجــل أن يرحمه بواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تهنئة دولة اإلمارات

ثم بحث مجلــس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 

املتعلقــة مبجمــل  التقاريــر 
علــى  الراهنــة  التطــورات 
العربية والدولية،  الساحتني 
ومبناسبة الذكرى (٥١) للعيد 
الوطني لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة والتي صادفت 
يــوم اجلمعة املاضــي، يتقدم 
مجلس الوزراء بخالص التهنئة 
والتبريكات إلى صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة الشــقيقة، 
وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي وألعضاء املجلس 
األعلى لالحتاد وإلى الشــعب 
الشــقيق، ســائال  اإلماراتــي 
اهللا العلــي القديــر أن يــدمي 
علــى دولة اإلمــارات العربية 
الشــقيقة نعمة األمن واألمان 
وأن يســدد خطاهــا ملزيد من 
التطور والتقدم والرخاء على 
مختلف األصعــدة وامليادين. 
ثم أعــرب مجلس الوزراء عن 
إدانة واستنكار الكويت للهجوم 
املسلح الذي استهدف سفارة 
جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقــة، ومحاولــة اغتيال 
القائــم بأعمــال الســفارة في 
العاصمــة األفغانيــة كابول، 
مشــددا على موقــف الكويت 
املناهــض للعنــف واإلرهاب، 
الكويــت  ومؤكــدا تضامــن 
ووقوفها إلى جانب جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة 
وتأييدها في كل ما تتخذه من 
خطــوات للحفاظ علــى أمنها 

واستقرارها.

اخلميس: فعاليات جائزة الكويت لإلبداع تنطلق ١٢ اجلاري
العــام للملتقى  أكد األمني 
ماضــي  العربــي  اإلعالمــي 
اخلميــس أن «جائزة الكويت 
لإلبداع العاشرة» التي ستنطلق 
فعالياتها في ١٢ اجلاري حترص 
على رفع معايير صناعة اإلعالن 

في الكويت والعالم العربي.
وقال اخلميــس، في بيان 
صحافي، إن اجلائزة تتماشى 
مــع املعايير الدوليــة لصقل 
مهــارة العاملــني فــي مجــال 
صناعــة اإلعالن عبــر إيجاد 
إبداعية تسهم  روح تنافسية 

في تطوير اإلمكانــات الفنية 
واملهاريــة إلــى جانب ترويج 
األفــكار اإليجابيــة والبنــاءة 
املستخدمة في املواد اإلعالنية.
«جائــزة  أن  وأضــاف 
الكويــت» التــي تنظمهــا كل 
مــن هيئــة امللتقــى اإلعالمي 
الكويتية  العربي واجلمعيــة 
لالعــالم واالتصال وأكادميية 
اإلعالم املتكامــل ونادي رقي 
لدعــم الثقافة واإلعالم اضافة 
إلــى عدد من اجلهات اخلاصة 
سيشارك بها نحو ١٠٨١ مشاركا 

باجلائزة. وأوضح أنه مت هذا 
العام وضع معايير جديدة في 
اختيار اإلعالنات الفائزة وفق 
فريق من احملكمني، مضيفا أن 
اجلائزة تضم هذا العام عددا 
مــن الفئات التنافســية التي 
جتمع بني التميز في العالقات 
العامة واملسؤولية االجتماعية 
واإلبــداع والعالمة التجارية 
التلفزيونيــــة  والبرامـــــج 
واإلذاعية وبرامــج اليوتيوب 
والتواصـــــل االجتماعــــــي 

واإلعالنات العربية.

من مختلف الدول العربية.
وأفــاد بأن جلنة التحكيم 
باجلائزة تتمتع مبستوى عال 
من املهنية واخلبرة والتنوع 
وتضم عشرة أعضاء إعالميني 
وأكادمييني ومتخصصني في 
صناعــة اإلعــالم، مبينــا أن 
تقييم املشــاركات ســيكون 
عبــر مرحلتني يتــم باألولى 
تصفيــة األعمــال وتقييمها 
واختيار أفضلها لتتأهل إلى 
املرحلة الثانية والنهائية التي 
يعلن فيها عن األعمال الفائزة 

ماضي اخلميس

«نزاهة»: منتدى «التحول الرقمي» ينطلق اخلميس
حنان عبداملعبود

تنظم الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) 
منتدى اليوم العاملي ملكافحة الفســاد الثاني 
حتت عنوان «التحول الرقمي ودوره في تعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد»، وذلك مبشاركة عدد 
من املؤسسات احلكومية واخلاصة واألكادمييني 
واخلبراء احملليني والدوليني وممثلي املجتمع 

املدني.
وأوضحت «نزاهة» في بيان لها أن املنتدى 

سيقام يوم اخلميس، مبقر الهيئة تزامنا مع 
مرور ٢٠ عاما على توقيع االتفاقية، ومبناسبة 
إحياء اليوم العاملي ملكافحة الفساد في التاسع 
من ديسمبر من كل عام، مبشاركة مكتب األمم 
 «UNODC» املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد باململكة العربية 
الســعودية، واجلهاز املركــزي لتكنولوجيا 
املعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
«KFAS»، واجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات، 

إضافة جلهات أخرى.

تكليف صالح املال بأعمال أمني عام «الوزراء» ونقل صباح السالم من «األعلى للمحافظات» 
إلى أمني عام جلان مجلس الوزراء وتعيني تركي الصباح أمينًا مساعدًا


