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تعديل تشكيل مجلس 
إدارة االحتاد الرياضي 

املدرسي والتعليم العالي
أصــدر وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشــؤون 
الشــباب رئيــس مجلــس إدارة الهيئة العامــة للرياضة 
عبدالرحمن املطيري قرارا بتعديل تشــكيل مجلس إدارة 

االحتاد الرياضي املدرسي والتعليم العالي.
وجاء في القرار:

مادة أولى

يســتبدل بنص املادة ٤ من القرار رقم ١٢ لســنة ٢٠١٨
بشأن إنشــاء االحتاد الرياضي املدرسي والتعليم العالي 

وتعديالته النص التالي:
ُيشكل مجلس إدارة االحتاد الرياضي املدرسي والتعليم 

العالي من أحد عشر عضوا، وذلك من التالية أسماؤهم:
٭ وزارة التربية - السيد/ فيصل عبداهللا املقصيد - رئيسا
٭ ممثل جامعة الكويت - عميد شؤون الطلبة - عضوا

٭ ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - عميد 
شؤون الطلبة - عضوا

٭ ممثل وزارة التربية - عضوا
٭ ممثل وزارة الصحة - عضوا

٭ ممثلة اجلامعات اخلاصة - عضوا
٭ ممثل وزارة التربية - موجه عام التربية بنني - عضوا

٭ ممثل وزارة التربية - موجه عام بنات - عضوا
٭ ذوي اخلبرة واالختصاص

٭ سلمان بدر سلمان املرشود - عضوا
٭ د.سلمان حسني حاجي - عضوا

٭ حصة عبدالعزيز الصانع - عضوا
مادة ثانية

علــى جميع جهات االختصــاص - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة 
الرســمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام 

هذا القرار.

تدريب ميداني لطلبة قسم اإلعالم 
بجامعة الكويت في احلرس الوطني

قام مدير مديرية التوجيه 
املعنوي في احلرس الوطني 
العقيــد د.جدعــان فاضــل 
بتكرمي عدد من طلبة قسم 
اإلعــالم فــي كليــة اآلداب 
بجامعة الكويت الجتيازهم 
فتــرة التدريب امليداني في 

مديرية التوجيه املعنوي.
وأكــد العقيــد د.جدعان 
فاضل، أن استقطاب احلرس 
الوطني لطلبة قسم اإلعالم 
للسنة الثالثة على التوالي، 
بهدف التدريب امليداني في 
التوجيه املعنوي،  مديرية 
يأتــي تفعيــال لبروتوكول 
التعاون املوقع بني احلرس 
الكويت  الوطني وجامعــة 

تأهيــل وتدريــب الشــباب 
لالرتقاء بقدراتهم في مجال 
العمــل اإلعالمي بأقســامه 
املختلفة، ســواء كانت في 

مجــال اإلخــراج واملونتاج 
والتصوير والصحافة وإدارة 
احلسابات اإللكترونية في 
مواقع التواصل االجتماعي 
والعالقــات العامــة، وذلك 
بهــدف حتفيزهــم وصقــل 
مهاراتهم وتشــجيعهم، مبا 
يعــود عليهــم بالنفــع في 

حياتهم املستقبلية.
الطلبــة  أن  وأضــاف 
خضعــوا لتدريبات عملية 
في أقسام مديرية التوجيه 
املعنوي واستمعوا إلى إيجاز 
عن املهام املنوطة بالتوجيه 
املعنــوي ودوره فــي رفع 
الروح املعنوية للمنتسبني 

وتوعيتهم.

العقيد د.جدعان فاضل متوسطاً عدداً من الطلبة املكرمني

بتوفيــر التدريــب العلمي 
والثقافي وتبادل اخلبرات، 
مشــيرا إلى حرص مديرية 
التوجيــه املعنــوي علــى 

تنفيذ «توسعة الربط الكهربائي اخلليجي» ٢٢ اجلاري
رئيــس  رعايــة  حتــت 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح، 
وبحضــور وزيــر اخلارجية 
ورئيس مجلس إدارة الصندوق 
الكويتي للتنمية الشيخ سالم 
العبداهللا، تقيــم هيئة الربط 
الكهربائي لدول مجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربية حفل 
البدء في تنفيذ مشروع توسعة 

اعتماديتها لضمان اســتدامة 
أمن الطاقة الكهربائية وجتنب 

انقطاعها في جميع األوقات.
أكبر  الكويــت  وســتكون 
املســتفيدين مــن املشــروع، 
حيــث ســيتم رفــع الســعة 
االســتيعابية الداعمة لشبكة 
الكهرباء في الكويت إلى نحو 
٣٥٠٠ ميغاواط، ما يرفع كفاءة 
الشبكة الكويتية التشغيلية. 

كما ســيمكن املشــروع هيئة 
الربــط الكهربائــي من تزويد 
الطاقــة الكهربائيــة من دول 
مجلس التعــاون إلى جنوب 
العــراق، إذ ســيتم تزويدهــا 
بقــدرة كهربائيــة تبلــغ ٥٠٠

ميغــاواط. فضــال عــن ذلك، 
سيسهم املشروع في حتقيق 
عدد مــن األهداف املســتدامة 
مبجال الصحة البيئية والرفاه.

املشروع يرفع السعة االستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى نحو ٣٥٠٠ ميغاواط

الربط الكهربائي اخلليجي مع 
الكويت، ضمن مشروع توسعة 
الربط اخلليجــي، وذلك يوم 

اخلميس املقبل ٢٢ اجلاري.
إلــى  ويهــدف املشــروع 
تعزيز نقــل وتبــادل الطاقة 
الكهربائيــة بــني دول مجلس 
التعاون، وسيســهم املشروع 
كذلك بشــكل كبير في تقوية 
شبكة كهرباء الكويت وزيادة 

١٤ إجنازًا للحكومة خالل ٦٠ يومًا من تشكيلها
مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن احلكومــة ملتزمــة التزامــا 
تاما بنصوص الدستور والذي 
تنــص املادة ٥٠ منــه على «أن 
نظام احلكم على أســاس فصل 
الســلطات مــع تعاونهــا وفقا 
الدســتور». وأكــدت  ألحــكام 
املصــادر أن احلكومــة تنفيــذا 
لذلك متد يد التعاون مع مجلس 
األمة الستمرار التعاون الالفت 
بني الســلطتني دعما ملؤشرات 
اإلصالح احلكومية والستكمال 
إجناز تشريعات خطة التنمية 
الثالثة وبرنامج عمل احلكومة، 
مثمنــة اخلطــوات االيجابيــة 
املضيئــة التــي متت علــى هذا 
الصعيد. واســتذكرت املصادر 
١٤ إجنــازا للحكومــة اجلديدة 
خالل الفتــرة املضيئــة والتي 
بلغت ٦٠ يوما منذ تشــكيلها، 
اعتمدت في إجنازها على حتقيق 
مبادئ العدالة واملساواة وتكافؤ 
الفرص ملصلحة جميع املواطنني، 

ومن هذه اإلجنازات:
٭ زيادة مخصصات الطلبة في 

الصغيــرة واملتوســطة مــن 
املبادرين احلاصلني على قروض 

من الصندوق.
٭ تقدمي برنامج عمل للحكومة 
متميــز زمنيا وماليا نص على 
تشــريعات حتقــق إصالحــات 
شاملة في مختلف مجاالت الدولة

٭ إسراع خطوات تكويت القضاء 
وإحلاق ١٥ قاضية كويتية بسلك 

العدالة.
٭ مراسيم التصويت باستخدام 
البطاقة املدنية وتعديل جداول 

الناخبني وفق العناوين.
٭ فتــح منافذ بيع تســويقية 
ضمــن احليــازات الزراعية في 
مناطــق الصليبيــة والعبدلي 

والوفرة.
٭ مترير املداولة االولى لكل من 
مشــروع قانون حظر تعارض 
املصالح ومشروع قانون جترمي 

الشخصية االعتبارية.
٭ في الطريق مشاريع قوانني 
بنــك االئتمان وشــركات املدن 
اإلســكانية والتمويل العقاري 
وانشــاء مفوضية االنتخابات 
الوظائــف احلكومية  وتكويت 
القطاع  وجترمي الرشــوة فــي 

اخلاص.

اعتماداً على قواعد ومبادئ حتقيق العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص ملصلحة جميع املواطنني

اخلارج ٥٠٪ الذي يستفيد منه 
١٩ ألف طالب.

٭ صدور مرسوم أميري بالعفو 
اخلاص عن املواطنني يشمل ٥
جرائــم من ١٦ نوفمبر ٢٠١١ إلى 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٭ حتديد موعد افتتاح جامعة 
عبــداهللا الســالم في ســبتمبر 

املقبل.
٭ التوافق على ميزانية الدولة 
وميزانيــات اجلهــات امللحقــة 

واملستقلة.
امليزانيــة  املوافقــة علــى  ٭ 
االضافية لصرف كاش اإلجازات.
٭ املوافقة على تغطية مكافأة 
الصفوف األمامية للعسكريني 

عالية اخلطورة.
٭ اضافة ٣ فئات من املواطنات 
إلــى قانــون التأمــني الصحي 

«عافية».
٭  وافــق مجلس الوزراء على 
تأجيل أقساط قروض صندوق 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ملدة عام بدءا من أكتوبر املاضي 
للذين يصل عددهم تقريبا إلى 

٩٠٠ مبادر.
٭ تخصيص محالت في سوق 
يوم البحار ألصحاب املشروعات 

مصادر لـ «األنباء»: سلم جديد للرواتب يحقق املساواة 
والعدالة ويختلف عن البديل اإلستراتيجي املعلن سابقًا

مرمي بندق

أكدت مصــادر مطلعة في 
لـ «األنباء»  تصريحات خاصة 
الســلطتني  التوافــق بني  أن 
التنفيذية والتشــريعية أساس 
السياســية  تنفيذ اإلصالحات 
واالجتماعية واالقتصادية، الفتة 
إلى أن هذا التوافق يدعم استمرار 
دوران عجلة التنمية والتطوير 
التنموية  وإجناز املشــروعات 
الكبرى التي ادرجتها احلكومة 
في برنامج عملها، والتي حتقق 
مصلحة الكويت وأهلها الكرام.

وثّمنت طلب رئيس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 

يومي تساؤالت املواطنني.
وشــددت املصادر على أن 
جتديــد دعم البيئــة الصحية 
بني الســلطتني مرهــون اآلن 
بتسريع احلكومة إعالن زيادة 
ليكون احلد  املتقاعدين  رواتب 
األدنى بــني ١٠٠٠ و١٢٠٠ دينار 
مع زيادة وفق نظام «الشرائح» 
ملن تزيد معاشــاتهم على ذلك، 
إلى جانب إعالن موعد اإلفراج 
بالعفو األميري  عن املشمولني 
اخلاص وتعديل رواتب املوظفني 
لم  املنخفضة والذين  احلاليني 
يحصلوا على أي كوادر، والتي 
ستشــمل التعيينات اجلديدة، 
وزيادة املساعدات االجتماعية 

شكاوى بعض املواطنني من عدم 
إجناز معامالتهم، متسائلة: هل 
فقط النواب هم الوحيدون الذين 
تصلهم هذه الشــكاوى وتاليا 
يصبحون فــي موقف محرج 

أمام ناخبيهم؟
وطالبت بإعــالن قرارات 
لتصويب مسار أي جهة حكومية 
ال يلتزم قياديوها بتعليمات فتح 
األبواب أمام املواطنني، الفتة إلى 
ضرورة حتديث اللوائح والقوانني 
والقرارات املعمول بها، والتي قد 
تعوق إجنــاز بعض املعامالت، 
على أن يبدأ ذلك في الوزارات 
واجلهات اخلدماتية التي لها تعامل 

مباشر مع املراجعني.

لربــات البيوت. هــذا، وقالت 
مصادر رفيعــة لـ«األنباء» إن 
احلكومة ســتعلن سلما جديدا 
للرواتب يحقق املساواة والعدالة 
ويختلف عن البديل االستراتيجي 
املعلن سابقا. وثّمنت املصادر 
الوزراء  أيضا حرص رئيــس 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح على تأصيل العدالة عند 
إجناز معامالت املواطنني املتمثل 
في إعفاء النواب من حتمل هذه 
املعضلة، مطالبة بتفعيل أدوات 
معاجلة الروتني والبيروقراطية 
التي تعــوق املواطن عن إجناز 
معاملته، مشــيرة إلى ضرورة 
ايجاد وســائل جديدة لتالفي 

توافق السلطتني مرهون بتسريع احلكومة إعالن قرارات زيادة رواتب املتقاعدين ليكون احلد األدنى بني ١٠٠٠ و١٢٠٠ دينار

الصباح لقاء رئيس مجلس األمة 
أحمد السعدون ونواب، واصفة 
ذلك بأنه خطوة جوهرية مطلوبة 
ملواصلة احلوار بهدف دعم التقاء 
خطى املجلس واحلكومة في نقطة 
االرتكاز املتفق عليها الستمرار 
اإلجناز. وأهابت باحلكومة إلى 
اإلسراع بترجمة تعهداتها - في 
عدة قضايا على سبيل املثال - 
إلى قــرارات على أرض الواقع 
بصفة عامــة، وبصفة خاصة 
قرارات حتسني معيشة املواطنني 
التي وعدت بها، الفتة إلى أن بطء 
صدور قرارات حتسني معيشة 
املواطنني يخلق تلقائيا فجوة مع 
النواب الذين تصل لهم بشكل 

مترير املداولة األولى ملشروعي قانوني تعارض املصالح وجترمي الشخصية االعتبارية مت.. وفي الطريق ٦ مشاريع قوانني جديدة لتفكيك األزمة اإلسكانية وتغطية جميع الطلبات

مصادر لـ «األنباء»: تطبيق نسب العمالة الوطنية اجلديدة
بالقطاع اخلاص خالل النصف األول من ٢٠٢٣

بشرى شعبان

توقعــت مصادر خاصة 
فــي الهيئة العامــة للقوى 
العاملة ان تدخل نسب دعم 
العمالــة الوطنية اجلديدة 

ادراج الدليل املهني اخلليجي 
املوحد في انظمتها.

وأكدت املصادر ان النسب 
تشــمل جميــع القطاعــات 
املستهدفة وفقا لقرار مجلس 
الــوزراء اخلــاص بنســب 

العمالــة الوطنيــة، الفتــة 
الى ان النســب التي سيتم 
اعتمادهــا جاهزة وســيتم 
االعــالن عنها فــور انتهاء 
اجلهات املعنيــة من إدراج 

الدليل في أنظمتها.

اإلعالن عنها فور انتهاء «التجارة» من إدراج الدليل املهني اخلليجي املوحد

حيــز التنفيذ فــي النصف 
االول من العام املقبل.

لـــ  املصــادر  وقالــت 
«األنباء» ان الهيئة مستعدة 
للعمل بالنسب املستحدثة 
فور انتهاء وزارة التجارة من 

«الكهرباء» تقطع التيار عن ٣ شركات 
في «الشويخ الصناعية» لتعديها على الشبكة

دارين العلي

الضبطيــة  فريــق  نفــذ 
القضائية التابع لوزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة حملة 
واســعة على منطقة الشويخ 
الصناعيــة لرصــد التعديات 
على الشبكة الكهربائية اسفرت 
عن قطع التيار عن ٣ قســائم 

مخالفة.
وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري، ان احلملة ضمن 
اســتراتيجية الفريــق لرصد 

التعديــات ومتابعة البالغات 
للكشف عن حقيقة املخالفات، 
مؤكدا ان القسائم التي مت القطع 
عنها تابعة لشــركات خالفت 
القانــون فــي التمديــدات، ما 
يعرض العاملني فيها للخطر 
كما يعرض الشبكة للضغوط.

من جهة أخرى، قال الشمري 
ان الفريق قام بقطع التيار عن 
احدى القسائم في اجلهراء وأحد 
ابــراج االتصــاالت ملخالفتها، 
مؤكدا ان الــوزارة لن تتوانى 
او تتهاون في رصد املخالفات 

التي تعرض الشبكة للخطر.
وقــال ان حصيلة الشــهر 
اجلاري حتى اآلن للمخالفات 
بلغت ١٨ محضر مخالفة واثبات 
حالــة في محافظــات اجلهراء 

والعاصمة والفروانية.
ودعا الشمري الى التعاون 
وجتنــب ارتــكاب املخالفات، 
معلنا عن البدء بحمالت واسعة 
علــى احليــازات الزراعية في 
املنطقة الشمالية التي مت رصد 
عدة حاالت لســرقة تيار فيها 

في وقت سابق.

الشمري أعلن عن حمالت موسعة في احليازات الزراعية في املنطقة الشمالية

أحمد الشمري


