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جتديد تعيني البدر مدير ًا عام ًا

للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
صدر مرسوم جاء فيه :يجدد تعيني عبدالوهاب
احمد البدر ـ في وظيفة مدير عام الصندوق الكويتي

للتنمية االقتصادية العربية ـ بدرجة وزير ،وذلك
ملدة اربع سنوات اعتبارا من .2017/5/28

العيسى أمني سر اللجنة العليا
لتحقيق اجلنسية

صدر مرسوم بتعيني احمد عبدالكرمي محمد
العيســى ـ في وظيفة أمني سر اللجنة العليا

لتحقيق اجلنســية الكويتيــة ـ بدرجة وكيل
وزارة مساعد.

االحد  ١١يونيو ٢٠١٧

إضافة نشاط نشر وتوزيع الصحف لألنشطة التجارية
صــدر قــرار وزاري
باإلضافــة الــى األنشــطة
التجاريــة الــواردة ضمــن
اجلدول املعمول به بالدليل

املوحد للتصنيــف الدولي
لألنشطة االقتصادية بدول
مجلس التعاون اخلليجي،
واملعتمــد تطبيــق بالقرار

الوزاري رقم  135لسنة 2016
املشــار اليه ،نشــاط «نشر
وتوزيــع الصحــف» حتت
الرمز رقم .581304

إدارة «الشؤون» لصالة فهد
األحمد

صدر قرار وزاري بسحب

صالة أفــراح الشــهيد فهد
األحمد وإسناد إدارة الصالة
الــى إدارة تنميــة املجتمع
بوزارة الشؤون االجتماعية.

صدور الالئحة التنفيذية إلدارة النفايات اخلطرة والطبية
أصــدر رئيــس الهيئة
العامــة للبيئــة الشــيخ
عبــداهلل األحـــمد قــرارا

تضمـن الالئحـة الـتنفيذية
إلدارة النفايــات اخلطــرة
والطبيـة والبلدية والصلبة

واحلمأة.
وتضمنــت الالئحــة
القواعد التنفيذية ألحكام

املواد من  25وحتى  39من
قانــون حماية البيئة رقم
 42لسنة  2014وتعديالته.

نص مواد الالئحة التنفيذية
على موقع «األنباء»:
www.alanba.com.kw

تشكيل جلنة التأديب االستئنافية مبراقبي احلسابات برئاسة البسام
صدر قرار وزاري بتشكيل
جلنــة التأديب االســتئنافية
اخلاصة مبراقبي احلســابات
املخالفني ألحكام القانون رقم 5
لسنة  1981بشأن مزاولة مهنة
مراقبة احلسابات املنصوص

عليها بالقرار الوزاري رقم 3
لسنة  1986على النحو التالي:
املستشار هشام سليمان بسام
البسام ـ رئيسا ،وعضوية كل
من :فالح راشد سعد العازمي
وخالد ابراهيم الفارس .ويتولى

مهدي عمار كاظم أمانة ســر
اللجنة املنصوص عليها باملادة
الســابقة وال يكون له صوت
معدود في املداوالت ،وتباشر
اللجنة عملها على النحو التالي:
 1ـ جتتمــع اللجنة بدعوة

«تاب» مستمرة في دعمها لبرنامج «البروتيجيز»
فــي إطــار اســتعداداته
للجيل السابع حصل برنامج
البروتيجيز على دعم من «تاب»
للســنة الثالثة على التوالي.
وأكد علي أبواحلســن اعتزاز
«تاب» بدعم البرامج التي من
شــأنها رفعة شــباب الكويت
كبرنامج البروتيجيز.
وقال أبواحلسن« :إن تاب
سباقة في دعم كل ما هو متعلق
بتطوير الشباب واملبادرين،
كنا حريصــن بأن نكون أحد
الداعمني لبرنامج البروتيجيز،
وهــو برنامــج تدريبي يهيئ
الشــباب الطمــوح لتحديات
سوق العمل باحترافية ومهنية
عالية اجلودة .ونحن سعداء
بهذا التعاون الناجح بني تاب
البروتيجيز وأيضا فخورون
بهــذه الكوكبــة من الشــباب
الطمــوح ،ومــن هنا نشــكر
القائمــن على هــذا البرنامج
ونتمنى لهم وللملتحقني في
برنامج البروتيجيز املزيد من
التقدم والنجاح».
بدورهــا ،قالــت املديــر
التنفيــذي فــي البروتيجيــز
إميان الرشيد في كلمتها« :نحن

ســعداء بهذا التعاون مع تاب
للســنة الثالثة علــى التوالي
حيث يحقق مثل هذا الدعم من
تاب األهداف التي يسعى إليها
البرنامج لتحقيقه في موسمه
السابع» .وأعربت عن سعادتها
بهذا التعاون ،موضحة أن مثل
هذا االهتمام سيساعد البرنامج
كثيرا في الوصــول إلى أكبر
عدد من الشباب والشابات في
دولتنا احلبيبة الكويت ،الفتة
إلى أن البرنامج منذ تأسيسه
قبل  7سنوات استطاع تخريج
 6أجيــال مبجموع  ١٥٠شــابا

استطاعوا حتقيق متيز ملحوظ
في مجاالتهم العلمية».
وأضافت الرشيد« :أنشٔانا
برنامــج البروتيجيز انطالقا
من رغبتنا بتوفيــر املهارات
احلياتية وزيادة الوعي الشباب
الكويتــي ،وهي املهارات التي
يحتاجونها ملساعدة املجتمع»،
موضحة أن الهدف الر ٔييســي
يتمثل في البحث عن الشباب
املوهوب ومنحه فرصة للتألق.

من رئيسها.
 2ـ يكــون اجتماع اللجنة
صحيحــا بحضــور كامــل
أعضائها.
 3ـ تصدر قرارات اللجنة
بأغلبية األصوات.

وتعتمد جلســات اللجنة
بتوافــر النصــاب القانونــي
بحضــور األغلبيــة املطلقــة
ألعضــاء اللجنــة وتصــرف
املكافأة املالية ألعضاء اللجنة
وفقا للقرار .2016/41

تعيني  3وكالء مساعدين
في جهاز متابعة األداء احلكومي
صدر مرسوم بتعيني  3وكالء مساعدين في جهاز متابعة
األداء احلكومي  ،وتضمن املرسوم:
يعني بدرجة وكيل وزارة مساعد بجهاز متابعة األداء
احلكومي كل من:
 -1حمود جابر األحمد الصباح.
 -2فؤاد ناصر عباس السلمان.
 -3مشعل يعقوب عبدالرحمن البعيجان.

السجاري والصقعبي نائبني
ألمني عام «األوقاف»
صدر مرسوم يقضي بتعيني كل من :صقر عبداحملسن
السجاري ومنصور خالد الصقعبي نائبني ألمني عام
األمانة العامة لألوقاف بدرجة وكيل وزارة مساعد.

العتيبي وكي ً
ال مساعد ًا في «األوقاف»
«تاب» تدعم برنامج «البروتيجيز»

صدر مرسوم بتعيني بدر تركي العتيبي ـ
بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية.

