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رئيس احلكومة رفع االستقالة إلى ولي العهد ملا آلت إليه العالقة بني السلطتني

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األســبوعي 
صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، وبعد االجتماع صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء براك الشيتان مبا يلي:
رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه 
أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد مبناسبة 
املبادرة األميرية السامية بصدور املرسوم رقم 
(٨) لســنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٧

بشــأن العفو عــن العقوبة املقيــدة للحرية 
احملكــوم بها على بعض األشــخاص، والذي 

يتماشى مع السياسة احلكيمة والرعاية األبوية 
لسموه ترسيخا ملا جبل عليه أهل الكويت من 
قيم التســامح والتسامي واستقرارا للوحدة 
الوطنيــة، داعيا الباري عــز وجل أن يحفظ 
صاحب السمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
وســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد، 
حفظهما اهللا ورعاهما، وأن يدمي على الكويت 

نعمة األمن واألمان.
من جانبــه، أحاط رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد اجلابر الصباح 
املجلــس علما برفع ســموه كتاب اســتقالة 
احلكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وذلك نتيجة ملا آلت إليه العالقة بني 

السلطتني التنفيذية والتشريعية خالل دور 
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي 
السابع عشر ملجلس األمة، معربا عن حكمة 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد املعهودة 
باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبالد.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء وقف 
إصدار قرارات املعاش االستثنائي وفق أحكام 
املادة (٨٠) من قانون التأمينات االجتماعية 
الصــادر بالقانــون رقــم (٦١) لســنة ١٩٧٦، 
وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون االقتصادية 
مبراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا 
الشــأن ودراسة املوضوع من جميع جوانبه 
ووضــع الضوابط والقواعد الالزمة ملعاجلة 

أي مالحظات قد تتكشف لديها، وذلك بالتنسيق 
مع ديوان اخلدمة املدنية واملؤسســة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على 
توصية جلنة الشؤون االقتصادية الوزارية 
بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية ومشاريع قوانني بربط 
ميزانيات الهيئات امللحقة ومشاريع قوانني 
بربط ميزانيات املؤسســات املستقلة للسنة 
املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وقرر املجلس املوافقة على 
مشروعات القوانني ورفعها لصاحب السمو 
األميــر، حفظه اهللا ورعــاه، متهيدا إلحالتها 

إلى مجلس األمة.

املجلس رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو مبناسبة املبادرة األميرية السامية بصدور مرسوم العفو على بعض األشخاص

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان ود. بدر املال والشيخ سالم العبداهللا خالل اجتماع مجلس الوزراء

وفد االحتاد العربي للمرأة زار «يوم البحار»
تشجيعاً للسياحة وتكريساً لدورها االقتصادي واالجتماعي

جانب من الزيارة

التراثيــة املختلفــة التي تقدمهــا املطاعم 
واملقاهــي في (يوم البحــار)، الذي يعتبر 
من األماكن املثالية في الكويت لقضاء الوقت 

مع العائلة في أجواء هادئة.
يذكر أن االحتاد العربي للمرأة املتخصصة 
هو منظمة عربية تعمــل في إطار مجلس 
الوحدة االقتصادية العربية، ويسعى االحتاد 
إلى دعم ومتكني وتطويــر املرأة العربية، 
من خالل تأهيل الكوادر النسائية ملواجهة 
التحديات املختلفة واملساهمة في بناء الوطن، 
وذلك بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني 
وشركاء التنمية والنقابات املهنية وغيرها.

ويتألف االحتاد من قطاعات كثيرة منها 
اإلعالم، والســياحة، والتعليم، والصحة، 
والثقافة، والبيئة وغيرها. وقد مثل الوفد 
الزائــر لقرية يوم البحار التراثية وفد من 
القطاع السياحي في إطار جذب األنظار إلى 
أهمية الســياحة كمصدر اقتصادي يسهم 
في إعادة توازن ميزان التعامل اخلارجي، 
إضافة إلى كونه مصدر جذب لرؤوس األموال 

لالستثمار فيه.

ترسيخا لدوره في تنمية مهارات املرأة 
العربية نحو النهوض بالنشاط السياحي 
الداخلــي واخلارجي، قام وفد من عضوات 
االحتاد العربي للمرأة املتخصصة، بزيارة 
إلى قريــة يوم البحار فــي الكويت، حيث 
اطلع علــى املعالم التراثيــة اخلالبة التي 
تبــرز التاريخ الشــهير والعميق اخلاص 

مبدينة الكويت.
وتألف وفد االحتاد العربي للمرأة الزائر 
ليــوم البحار من كل مــن العضوات: كفاح 
عثمان، وهــدى املطيــري، وفاتن معرفي، 
وشذا الفايز، وفاتنة أبوعمر، وعبير العطار. 
وقد أبدى الوفد إعجابه الشديد بهذه القرية 
التراثية التي تستحضر نحو ٢٠٠ عام من 
تاريخ مدينة الكويت، التي كانت من أشهر 
املناطق بتجارة اللؤلؤ والكثير من املنتجات 

التجارية األخرى.
وجتول الوفد في أنحاء القرية التراثية، 
واســتمتع بزيــارة العديــد مــن املتاجــر 
املتخصصة ببيع الهدايا والتحف الصغيرة 
التذكارية، ناهيك عن تذوق بعض األطباق 

وزير اخلارجية: دعم املساعي الدولية الرامية إلى وقف 
إطالق النار وإيجاد حّل سلمي لألزمة األوكرانية

«الشؤون» حتّدد شروط التقدم 
لوظيفة مراقب مالي وإداري في «التعاونيات»

الرئيس والشعب األوكراني إلى 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا، 
معربا عن تقدير وامتنان بالده 
ملوقف الكويت حيال األزمة في 
أوكرانيا، مشيدا بدعم الكويت 
للشعب األوكراني خاصة على 
الصعيد اإلنساني ودعمها كذلك 
لكل اجلهود الدولية الرامية إلى 
تخفيف املعاناة اإلنسانية التي 
يعيشها جراء األزمة وملساعيها 
احلميــدة في ترســيخ دعائم 
حفظ السلم واألمن الدوليني.

في أقرب وقت.
وشدد خالل االتصال على 
أهمية دعم املســاعي الدولية 
الرامية إلى وقف إطالق النار 
وخفض التصعيد إليجاد حل 
سلمي لألزمة التزاما مببدأ حل 
النزاعات بالطرق والوسائل 
السلمية عن طريق احلوار مبا 
الدولي  القانــون  يتوافق مع 

وميثاق األمم املتحدة.
مــن جانبــه، نقــل وزير 
خارجيــة أوكرانيــا حتيــات 

الــدول واســتقاللها ووحدة 
وسالمة أراضيها وفق حدودها 

املعترف بها دوليا.
كمــا بحــث مــع نظيــره 
إيصــال  آليــة  األوكرانــي 
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
املقدمة من الكويت إلى الشعب 
األوكرانــي الصديــق عبــر 
التنســيق مع الهــالل األحمر 
الكويتي واجلهات املعنية في 
أوكرانيا لضمان وصول تلك 
املساعدات اإلنسانية حملتاجيها 

بحــث وزيــر اخلارجيــة 
الشــيخ ســالم العبداهللا في 
اتصــال هاتفــي مــع وزيــر 
خارجية أوكرانيــا الصديقة 
دميترو كوليبا تطورات األزمة 

في أوكرانيا.
وجــدد وزيــر اخلارجية 
التأكيد علــى موقف الكويت 
حيــال هــذه األزمــة والداعي 
إلى ضرورة االلتزام مببادئ 
القانون الدولي وميثاق األمم 
املتحدة وتأكيد مبدأ ســيادة 

بشرى شعبان

وزارة  وكيــل  أصــدر 
الشــؤون بالتكليف ســالم 
الرشــيدي قرارا اداريا نظم 
مبوجبه الشروط واملستندات 
املطلوبة للمتقدمني لشــغل 
مراقــب مالي ومراقب اداري 
من ادارة الرقابة والتفتيش 
التعاوني في وزارة الشؤون 
وتضمن ٧ مواد حتدد العمل 
ودور الــوزارة. وجــاء فــي 
القرار، الذي حصلت «األنباء» 

على نسخة منه:
املــادة األولــى: يجب أن 
تتوافــر في املتقدم لشــغل 
وظيفــة مراقــب مالــي أو 
مراقب إداري بإدارة الرقابة 
والتفتيش التعاوني بوزارة 
الشؤون االجتماعية الشروط 

التالية:
١ ـ أن يكــون حاصــال علــى 
شهادة بكالوريوس بتقدير 
عام ال يقل عن «جيد» أو ما 
يعادلــه بنظــام النقاط، من 
الكويــت أو إحدى  جامعــة 
اجلامعات املعتمدة من وزارة 

التعليم العالي.
٢ ـ أال يتجــاوز عمر املتقدم 
٣٥ سنة في تاريخ اقفال باب 

التقدم.
٣ ـ أن تكون لديه خبرة في 
العمل احلكومي بعد املؤهل 
اجلامعي املتخذ اساسا لشغل 
وظيفة الرقابة التعاونية ال 
تقل عن ســنتني فــي املجال 
املالــي او احملاســبي أو في 
القانوني، ويستثنى  املجال 
مــن ذلــك احلاصلــون على 
أو  املاجســتير  شــهادة 
الدكتــوراه في التخصصات 

املطلوبة.
٤ ـ أن يكــون آخر تقريرين 
حصل عليهما املتقدم بتقدير 
ممتاز ويعتد بفترة التجربة 

املادة الثالثة: يقدم طلب 
الترشــيح لشــغل الوظيفة 
إلى إدارة الرقابة والتفتيش 
الشــؤون  التعاوني بوزارة 
االجتماعية وفق منوذج معد 
لذلــك، على أن يرفق الطلب 

باملستندات التالية:
١ ـ املؤهل الدراســي كشــف 
الدرجات (معادلة من وزارة 
التعليم العالي لغير خريجي 

جامعة الكويت).
٢ ـ صــورة البطاقة املدنية 
بعــد  الصالحيــة  ســارية 

مطابقتها باألصل.
٣ ـ السيرة الذاتية.

٤ ـ صورة شخصية.
٥ـ  شهادة ملن يهمه األمر من 
جهة العمل تفيد بأنه مازال 

على رأس عمله.
٦ـ  شهادة توضح مدة اخلبرة 
شــهادة التــدرج الوظيفــي 

صادرة من جهة العمل.
٧ ـ كتــاب موافقــة من جهة 
االلتحــاق  علــى  العمــل 
بالبرنامج التدريبي واملوافقة 
على الندب والنقل في حالة 
اجتيــاز البرنامج التدريبي 

بالنسبة املطلوبة.
٨ـ  إقرار باالطالع على القرار 
الوزاري املنظم آللية وشروط 

الترشح للوظيفة.
٩ـ  تعهد باالنتظام في حضور 

املقبول للمشاركة بالدورة.
٭ حتديــد تاريــخ إجــراء 
االختبــار في نهايــة الدورة 
التدريبيــة، علــى أن تعقــد 
الدورة التدريبية بعد مواعيد 
العمل الرسمية وملدة ال تقل 

عن شهرين.
السادســة: تقوم  املــادة 
الــوزارة باتخــاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة نحو تسكني 
الذيــن اجتــازوا  املوظفــني 
الدورة التدريبية مبجموعة 
التعاونية  الرقابــة  وظائف 
التخصصيــة املتدرجة فنيا 
وفقا للشروط الواردة بقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٣٤
لسنة ٢٠١٦ املشار إليه أعاله.

املادة السابعة: يتم تسكني 
التاليــة مبجموعــة  الفئــات 
التعاونية  الرقابــة  وظائــف 
التخصصية املتدرجة فنيا وفقا 
الواردة  للشروط والضوابط 
بقراري مجلس اخلدمة املدنية 
رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٦، ١ لسنة 
٢٠١٨ خــالل شــهر من صدور 

هذا القرار.
١ـ  املوظفني شاغلي الوظائف 
املالية واحملاسبية والقانونية 
واملتدرجة فنيا الذين سبق أن 
شغلوا وظيفة مراقب إداري 

أو مراقب مالي.
٢ ـ املوظفني شاغلي الوظائف 
املالية واحملاسبية والقانونية 
واملتدرجة فنيا الذين يعملون 
الرقابــة والتفتيــش  بــإدارة 
التعاونــي قبــل صــدور هذا 

القرار.
ويتعــني علــى املوظفــني 
أعــاله  املشــمولني بالفئــات 
أن يجتــازوا قبل تســكينهم 
بوظائــف الرقابــة التعاونية 
التخصصيــة املتدرجــة فنيا 
اختبارا حتريريا يشرف عليه 
ذوو اخلبرة واالختصاصات 

بالوزارة.

ومتابعة الــدورة التدريبية 
املتخصصة املنظمة من قبل 
الرقابــة والتفتيــش  إدارة 
الشــؤون  التعاوني بوزارة 
االجتماعيــة، وال يقبــل أي 
طلب ترشــيح يقدم قبل أو 
بعــد انتهاء الفتــرة احملددة 

باإلعالن.
املادة الرابعة: تتولى إدارة 
الرقابة والتفتيش التعاوني 
بوزارة الشؤون االجتماعية 
دراسة وفرز طلبات املتقدمني 
بأســماء  كشــف  وإعــداد 
املرشحني املستوفني الشروط 
الواردة باملادة األولى من هذا 
القرار، وتتم إحالة الكشــف 
للوكيــل املســاعد لشــؤون 
التعاون العتمــاده ومن ثم 
دعــوة املرشــحني املقبولني 
إلجراء اختبار حتريري أولي 
ومقابلة شــخصية كشــرط 
لاللتحاق بالدورة التدريبية 
املتخصصة املنظمة من قبل 
الرقابــة والتفتيــش  إدارة 

التعاوني.
املادة اخلامســة: تشــكل 
بقرار إداري من وكيل الوزارة 
جلنة برئاســة وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية تختص 

بالتالي:
٭ فــرز ودراســة طلبــات 
الترشــيح وإعــداد كشــف 
بأســماء املتقدمني املقبولني 
إلجــراء االختبار التحريري 
األولــي وضبــط محتــوى 

البرامج التدريبية.
٭ اعتماد نتائج االختبارات 
واملقابــالت  التحريريــة 
الشــخصية وإعداد الكشف 
النهائــي للمقبولــني إلجراء 

دورة تدريبية متخصصة.
٭ حتديــد مواعيــد تنظيم 
الدورة التدريبية وفق جدول 
زمني مفصل يعلن عنه ضمن 
كتاب الدعوة املوجه للمرشح 

بحث هاتفياً مع وزير خارجية أوكرانيا آلية إيصال املساعدات اإلنسانية واإلغاثية إلى الشعب األوكراني

أن يكون حاصالً على بكالوريوس بتقدير ال يقل عن «جيد» وال يتجاوز عمره ٣٥ سنة

الشيخ سالم العبداهللا

سالم الرشيدي

املجتازة بنجاح بغض النظر 
عن درجة تقييم الصالحية 
خاللها عوضا عن احلصول 
علــى تقرير كفــاءة بدرجة 

ممتاز في ذات العام.
٥ـ  أن يكون حاصال على كتاب 
من جهة العمل باملوافقة على 
التحاقه بالبرنامج التدريبي 
والنــدب والنقــل فــي حالة 

القبول بالوظيفة.
٦ ـ أال يكون عضوا مبجلس 
إدارة جمعيــة تعاونيــة أو 
صاحــب شــركة جتاريــة 
أو شــريكا بهــا أو مفوضــا 

بالتوقيع.
الثانيــة: يتم فتح  املادة 
باب الترشح لشغل وظيفة 
مراقب مالي أو مراقب إداري 
عن طريق إعالن داخلي وفقا 
للنظم واللوائح املعمول بها 
وذلك بناء على طلب من إدارة 
الرقابة والتفتيش التعاوني، 
علــى أن يتضمــن اإلعــالن 

وجوبا ما يلي:
ـ مــكان تقــدمي طلبــات   ١
الترشــيح لشــغل الوظيفة 
وتاريــخ فتح بــاب التقدمي 
لشــغل الوظيفــة وتاريــخ 

االنتهاء.
٢ ـ عــدد الوظائف املطلوبة 
(عدد املراقبني املاليني وعدد 

املراقبني اإلداريني).
٣ ـ شــروط الترشح لشغل 
واملســتندات  الوظيفــة 

املطلوبة.
٤ ـ تاريخ إجراء االختبارات 
واملقابالت الشخصية لدخول 

الدورات التدريبية.
٥ـ  محتوى البرامج التدريبية 
ومواعيد تنظيمها وفق جدول 

زمني مفصل. 
٦ـ  نظام احلضور بالدورات 
التدريبية والدرجة املطلوبة 
الجتياز االختبارات في نهاية 

هذه الدورات.

وقـف إصـدار قـرارات املعـاش االسـتثنائي وتكليف اللجنـة الوزاريـة للشـؤون االقتصاديـة مبراجعة وفحـص جميـع القرارات الصـادرة بهذا الشـأن

املوافقة على مشـاريع قوانني بربـط ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسـات املسـتقلة للسـنة املاليـة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

حرق نسخة 
من املصحف الشريف 
في ستوكهولم استفزاز 

ملشاعر املسلمني 
بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية 
املتعلقــة مبجمــل  التقاريــر  فــي ضــوء 
التطورات الراهنة في الســاحة السياسية 
علــى الصعيدين العربــي والدولي، وبهذا 
الصدد أعــرب مجلس الــوزراء عن إدانته 
واستنكاره الشديدين لقيام أحد املتطرفني 
بحرق نســخة من املصحف الشريف أمام 
مبنى سفارة اجلمهورية التركية في العاصمة 
السويدية ستوكهولم والذي يشكل استفزازا 
ملشاعر املسلمني حول العالم، داعيا املجتمع 
الدولي إلى حتمل مسؤولياته لوقف مثل هذه 
األعمال املرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية 
والتطرف ومحاسبة مرتكبيها والعمل على 
عدم الربط بني السياسة والدين ونشر قيم 
احلوار والتســامح والتعايش السلمي بني 
الشعوب ومنع أي شكل من أشكال اإلساءة 

لكافة األديان السماوية.

محطة كبد

العازمي لـ «األنباء»: نسعى  لالستفادة
من املياه املعاجلة لدعم األمن الغذائي

عاطف رمضان

قال نائب مدير مشروع مراكز التحكم 
باملياه املعاجلة في وزارة االشغال العامة 
م.أحمد العازمــي ان اجمالي كمية املياه 
املعاجلة التي تنتجها الوزارة يوميا أكثر 
مــن ٩٠٠ ألف متر مكعــب فيما بني مياه 
معاجلة رباعية وثالثية من خالل ٧ محطات 
تنقيــة في الكويت، منهــا محطة واحدة 

رباعية و٦ محطات ثالثية.
وأضــاف العازمــي، فــي تصريــح لـ 
«األنبــاء»، ان لــدى الــوزارة محطة قيد 
التنفيــذ هي محطة أم الهيمان، وهي من 
اكبر املشاريع املوجودة في الدولة سعتها 

تصل الى ٤٠٠ ألف متر مكعب.

ولفــت العازمــي الــى ان املزارعــني 
يســتفيدون من املياه املعاجلة الرباعية 
التــي تنتجها الوزارة عبر ٣٢٠ ألف متر 
مكعب منها ١٦٠ ألــف متر مكعب ملزارع 
الوفــرة و١٦٠ ألف متر مكعب الى مزارع 

العبدلي.
وزاد: بلغ عدد العدادات للمستفيدين 
فــي الوفرة اكثر من ٣٨٠٠ عداد، في حني 
بلغ عدد العدادات للمستفيدين في العبدلي 
اكثر من ٢٦٥٠ عدادا، كاشفا عن زيادة عدد 
العدادات خالل الفتــرة املقبلة وذلك مبا 
يتماشى مع توجه الوزارة لالستفادة من 
املياه املعاجلة التي تنعكس ايجابا لدعم 
االمــن الغذائي في الكويــت وفق «رؤية 

كويت جديدة ٢٠٣٥».

م.أحمد العازمي

أكد أن «األشغال» متد املزارعني بـ ٣٢٠ ألف متر مكعب منها


