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سفيرنا بالقاهرة أقام حفاًل على شرفها وأشاد بجهود لجنة األم المثالية

فريحة األحمد بحثت مع سوزان مبارك دعم التعاون في قضايا المرأة واألسرة
 القاهرة ـ هناء السيد

التقت قرينة رئيس جمهورية 
العربية س���وزان مبارك  مصر 
الشيخة فريحة االحمد والوفد 
املرافق لها وس���فيرنا بالقاهرة 
د.رشيد احلمد، حيث بحثا معا 
قضايا املرأة العربية واالس���رة 
والطفولة وكذلك قضايا املعاقني، 
وتطرق اللقاء لسبل دعم التعاون 
البلدين للنهوض باالسرة،  بني 
وقد اقام س���فيرنا ف���ي القاهرة 
د.رش���يد احلمد حفل استقبال 
تكرميا للشيخة د.فريحة االحمد 
رئيسة اللجنة العليا لالم املثالية 
واالسرة املتميزة وذلك في اطار 
زيارتها ملصر مبناسبة حصولها 
على لقب »اميرة العرب املثالية« 
من منظمة الكتاب االفرو آسيوية 
ملس���يرتها وقيادتها لرعاية االم 
املثالية واالسرة املتميزة، باالضافة 
الى دورها االجتماعي الرائد لنبذ 
العنف والتطرف ورفض الفنت وما 
يفسد املجتمعات، حضر احلفل 
اعضاء الس���لك الديبلوماس���ي 

بسفارتنا في القاهرة.
واعربت الشيخة فريحة االحمد 
عن تقديرها حلفاوة االستقبال 
من قبل املس���ؤولني املصريني، 
واصفة ذلك بأنه ليس بالغريب 
على الشعب املصري املضياف، 

واشارت الى ان تكرميها في مصر 
من قبل منظم���ة الكتاب االفرو 
آس���يوية يعد تكرميا للكويت، 
مؤكدة انه برعاية صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناص���ر احملمد جنحت 

املثالية،  ل���الم  العليا  اللجن���ة 
واشارت الشيخة فريحة الى ان 
جتربة اللجنة استعان بها عدد 
من ال���دول العربية واخلليجية 
واالجنبية مثل كوريا واستفادت 
منه���ا واصبحت م���ن التجارب 
الرائ���دة في مج���ال تكرمي االم 
واالس���رة، وشددت االحمد على 

العنف والطائفية  ضرورة نبذ 
من مجتمعاتنا العربية ألن الفنت 
عادة ما تكون الس���بب في فناء 

الشعوب واملجتمعات.
واعلنت الش���يخة فريحة ان 
اجلديد في  املس���ابقة هذا العام 
هو منح جائزة لألسرة املتميزة، 
ودعت الشيخة فريحة االحمد الى 

العادات والظواهر الغريبة  نبذ 
على مجتمعاتنا العربية والتمسك 
بتقاليدن���ا وهويتن���ا العربية، 
مش���يرة ال���ى ان اللجنة تتبني 
رصد الظواهر وتقوم بعقد دورات 
ولقاءات وورش في املدارس لنشر 
الوع���ي بأهمية موروثاتنا التي 

تعد جزءا مهما من تراثنا.

من جانبه، اشاد سفيرنا في 
القاه���رة د.رش���يد احلمد بدور 
اللجنة ومتابعة االسرة واالبناء 
باالسرة والفقر ورعاية املعاقني، 
وق���ال: نفخر ان لدينا نخبة من 
سيدات الكويت يقمن بهذا العمل، 
مؤكدا ان اللجنة اصبحت تنقل 
الدول  خبرتها لعدد كبي���ر من 

مما يؤكد جناح جتربة الكويت 
فيما تقدمه لالس���رة واملعاقني 

والطفل.
وقامت الشيخة فريحة االحمد 
بإهداء درع تكرميية لس���فيرنا 
د.رشيد احلمد واملستشار عمر 
الكندري الذي اعرب بدوره عن 
تقدي���ره لدور اللجن���ة واهمية 

التي هي  النه���وض باالس���رة 
اساس تقدم املجتمعات. حضر 
اللقاء اعض���اء البرملان العربي 
االنتقالي واعضاء مجلس االمة 
الدقباسي  الغامن وعلي  مرزوق 
ومبارك اخلرينج ومخلد العازمي 
املشاركني في اجتماعات البرملان 

باجلامعة العربية.

الشيخة فريحة األحمد تقدم درعا تذكارية إلى د.رشيد احلمد   )ناصر عبدالسيد(الشيخة فريحة األحمد تقدم هدية تذكارية إلى سوزان مبارك

ترجمتها اإلحصائيات الرقمية بدءاً من تطبيقها

خالل محاضرة في معهد األبحاث

»العدل«: تزايد إقبال المتقاضين 
على خدمة الدفع اإللكتروني

قطريب: خلق تواصل بين مجالي 
البحث العلمي والتطبيقات الصناعية

أكد وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون اإلدارية واملالية عبدالعزيز 
املاجد تزايد االقبال على خدمة الدفع االلكتروني التي دشنتها الوزارة 
عبر بوابتها الرئيسية ابتداء من اول ديسمبر اجلاري، وقال ان هناك 
تفاعال مع تلك اخلدمة وهذا ما أكدته االحصائيات الرقمية التي رصدتها 
الوزارة ابتداء من تطبيق اخلدمة حتى اآلن، وذكر املاجد ان هذه اخلدمة 
جاءت استجابة للرغبة األميرية السامية الرامية الى انتهاج سياسة 
التطوير واالستفادة من التقنية العلمية احلديثة واألخذ بكل ما انتجته 
التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية واتساقا مع توجهات احلكومة بشأن 
تبسيط االجراءات وسرعة اجناز اخلدمات مبا يخدم مصلحة املواطنني.

وقال املاجد ان تطبيق الوزارة خلدمة الدفع االلكتروني بدأت بالنفقات 
الصادرة لصاحلها احكام قضائية كخطوة اولى استهدفت التخفيف 
والتيسير على جمهور املواطنني واملقيمني من تكبد عناء الذهاب الى 
االدارة العامة للتنفيذ وفروعها لدفع النفقة املستحقة بصورة شهرية 
وتوفيرا جلهدهم ووقته����م، هذا الى جانب ضمان وصول النفقة الى 
مستحقيها في وقتها احملدد واحليلولة دون تأخيرها عن موعدها جتنبا 
لرفع قضايا اخرى ناجتة عن ذلك التأخير، اضافة الى تخفيف الضغط 
عل����ى االدارة العامة للتنفيذ واداراتها الفرعية، وتنفيذا للسياس����ات 
العامة التي تنتهجها الدولة باجتاه تبسيط اجراء املعامالت وسرعة 
االجناز مبا يضمن تكاملها مع منظومة احلكومة االلكترونية، مشيرا 
الى ان الوزارة لم تتوقف عند هذه اخلدمة فقط بل ستتلوها خدمات 
اخرى يجري تنفيذها في وقت الحق تشمل حتصيل الرسوم القضائية 
والكفاالت وغرامات البلدية وااليجارات وغيرها من املبالغ التي يتم 

حتصيلها عبر االدارة العامة للتنفيذ.
وأفاد املاجد ب����أن توفير تلك اخلدمة من خالل بوابة وزارة العدل 
االلكترونية س����يتضمن وصول النفقة ملستحقيها في الوقت احملدد 
لس����دادها، حيث يس����تطيع املواطن او املقيم بس����هولة ويسر سداد 
ملغ النفقة في موعد اس����تحقاقها من خالل موقع الوزارة على شبكة 
االنترنت )www.moj.gov.kw( سواء كان حينها متواجدا بالكويت او 
كان متواجدا خارجها، مش����يرا الى ان هذه اخلدمات جميعها مجانية 
تتم دون حتمل تبعات اي رس����وم فيه����ا، وذكر انه ضمانا للتأكد من 
امتام عملية الدفع فإن بإمكان املستفيد استخراج ايصال فوري في اي 
وقت يشاء مبا يفيد سداد قيمة مديونيته سواء كانت متعلقة بالنفقة 

أو اي متحصالت مالية مستحقة أخرى.

 دارين العلي
نظم مركز ابحاث ودراسات 
البترول التاب����ع ملعهد الكويت 
لالبحاث العلمية محاضرة علمية 
للدكتور علي قطريب في مجال 
املواد احلف����ازة وتطبيقاتها في 
صناعة البترول، وذلك بعنوان 
»املادة احلفازة اجلديدة من مادة 
املوليبدنيوم لرفع عدد االكتان 
للمركب����ات الهيدروكربوني����ة 
النافثا  اخلطية املوجودة ف����ي 
اخلفيفة«. وتطرق د.قطريب خالل 
محاضرته ال����ى مقدمة واهداف 
ونتائ����ج االبح����اث االيجابية، 

وكيفية اس����تثمارها في املستقبل واكد على ضرورة خلق تواصل بني 
مجالي البحث العلمي والتطبيقات الصناعية في مجال تكرير النفط، 
وقد حضر عدد كبير من املختصني والباحثني في مركز ابحاث ودراسات 
البترول، وجامعة الكويت ومن القطاع النفطي شركة البترول الوطنية 
الكويتية ومن الشركات االهلية شركة بوبيان للبتروكيماويات والشركة 
الكويتية لصناعة املواد احلفازة.ومن اجلدير بالذكر ان د.علي حسن 
قطريب يعمل استاذا في قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت 
وه����و حائز على جائزة الكويت املقدمة من مؤسس����ة الكويت للتقدم 

العلمي لعام 2008 في العلوم التطبيقية »البتروكيماويات«.
من جهة اخرى شارك معهد الكويت لالبحاث العلمية ممثال باملركز 
الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية في معرض الكتاب الذي اقيم 
في اجلامعة االميركية بالكويت حتت شعار »بناء جسور املعلومات«. 
وقام املركز الوطني خ����الل املعرض بتقدمي وعرض جلميع اصدارات 
املعهد املطبوعة وااللكترونية جلمهور املستفيدين وخاصة للمتخصصني 
وطلب����ة اجلامعات واملهتمني بالبحث العلمي واملكتبات، كما مت تكرمي 
املركز الوطني ملش����اركته الفعالة باملعرض ودوره الريادي في اجناح 

االنشطة املعلوماتية.

د. علي قطريب


