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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفه���د اهمية دور املرأة الكويتية ف���ي دفع عجلة التنمية 
مبختلف املجاالت خاصة بعد النجاحات واإلجنازات احلضارية 
التي حققتها خالل السنوات املاضية والتي متكنها من القيام بدور 

رئيسي وفاعل في اخلطة التنموية للدولة.
وق���ال الفهد عبر بيان عن املركز اإلعالمي ملكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 

ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان أن املرأة الكويتية على اختالف 
املس���تويات والقطاعات أثبتت قدرتها على التفوق في مختلف 
مجاالت العمل واحلياة واستطاعت أن تقدم منوذجا مثاليا للمرأة 

العملية الناجحة.
ومن هذا املنطلق وفي إطار اهتمام الوزير الشيخ احمد الفهد 
بقضايا املرأة واحتاللها مكان���ة متقدمة في أجندة أولوياته اكد 
البيان ان الفهد اصدر تعليماته الى بنك التسليف والهيئة العامة 
للرعاية الس���كنية بتقدمي جميع التس���هيالت إلى نواب املجلس 

للعبور باملقترح النيابي إلنشاء مشروع صندوق املرأة الى واقع 
التنفيذ، وموافاته بكل ما من ش���أنه عرقلة هذا املشروع الوطني 

إليجاد احللول السريعة له.
واضاف البيان أن الفهد أوضح أن أمام املرأة الكويتية الكثير 
من الطموحات الت���ي تتطلع الى حتقيقه���ا والقيام بدورها في 
املجتم���ع خالل املرحلة احلالية واملقبل���ة والتي تتناغم فيها كل 
اجلهود لتحقيق الهدف املنشود بتحويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري مبا يتناسب مع امكاناتها وقدراتها.

وأش���اد في هذا املجال باالهتمام الذي توليه احلكومة للمرأة 
الكويتية وتقدمي الدعم املتواصل لها من أجل مواصلة دورها في 

خدمة الوطن.
ودعا الفهد م���ن خالل البيان الى دعم اجلهود التي تتقدم بها 
امل���رأة الكويتية وإزالة املع���وق���ات التي تعترض طريقها حتى 
تس���تطيع الوصول الى حتقيق االهداف التي ننش�����دها جميعا 
مش���يرا الى أن املرأة تخطت الكثير م���ن العقبات التي واجهتها 

خالل مسيرتها.

محمد الرومي

الشيخ أحمد الفهد

أكد أن المرأة عنصر فعال في منظومة التنمية الشاملة

الفهد لـ »التسليف« و»السكنية«: التعاون مع النواب وتذليل 
العقبات للعبور بمقترح إنشاء صندوق المرأة إلى واقع التنفيذ

سنغافور � كونا: أكد وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد 
الرومي امس حرص الديوان على اتباع واستخدام أحدث 
النظم واخلدمات االلكترونية بهدف تسهيل وتبسيط 
االجراءات واخلدمات احلكومية املقدمة للجمهور. وقال 
الرومي على هامش مشاركته في مؤمتر خدمات احلكومة 
االلكترونية ان هن���اك العديد من اخلدمات احلكومية 
االلكتروني���ة في الكويت تخ���دم القطاعني احلكومي 
واخلاص والعاملني ف���ي وزارات الدولة. وأضاف ان 
الزيارات امليدانية ألبرز املؤسسات والهيئات والوزارات 
السنغافورية ذات اخلبرة والتجربة املميزة في مجال 
اخلدمات احلكومة االلكترونية تتيح اكتس���اب خبرة 
عملية للمشاركني من خالل احلوار واملناقشة واالطالع 
العملي الكتساب خبرات جديدة تنعكس على التخطيط 
السليم وتقدمي أفضل اخلدمات االلكترونية. وأوضح ان 
النظام اآللي املطبق حاليا بالديوان يتضمن معلومات 
متكاملة عن اخلدم���ات املقدمة للمواطنني من اجلهات 

احلكومية، مؤكدا أهمية االستفادة من اخلبرات املتميزة 
السنغافورية في مجاالت احلكومة االلكترونية وتقنية 
االتصاالت بعد ان وقعت الكويت سابقا مذكرات تفاهم 
مع سنغافورة في هذا املجال. وقال الرومي ان تطوير 
اخلدمات االلكترونية وتبسيط االجراءات في الديوان 
لهما انعكاس ايجابي كبير على تقدمي اخلدمات االدارية 
في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة املختلفة، مؤكدا 
حرص الديوان على ان تكون انظمته متكاملة وشاملة 
لتخدم املوظف واالدارة والقطاع الذي يعمل فيه ولتخدم 
الدولة في تقدمي اي بيانات عن اي موظف. ولفت الرومي 
الى مش���روعات ديوان اخلدمة املدنية اآللية املطبقة 
والتي تش���مل مختلف الوزارات واجلهات احلكومية 
مثل نظام التوظيف املركزي الذي يقوم بدور الترشيح 
للوظائف احلكومية وصرف الرواتب من خالل النظام 
اآللي بالديوان وغيرها من اخلدمات االلكترونية عبر 

شبكة االنترنت.

قال نائب مدير ادارة التحكيم القضائي 
في وزارة العدل طارق الشميمري ان االدارة 
تس���عى الى التح���ول الى نظ���ام امليكنة 
بشكل كامل باس���تخدام آخر ما توصلت 
الي���ه التكنولوجيا في مج���ال احلكومة 

االلكترونية.
وأوضح الش���ميمري ف���ي تصريح ل� 
)كونا( على هامش مش���اركته في مؤمتر 
خدمات احلكومة االلكترونية املنعقد في 
سنغافورة ان معظم املعامالت تتم حاليا 
عن طريق احلاسب اآللي وشبكة االنترنت 
بهدف تبس���يط االجراءات وتوفير اجلهد 

والوقت.

وأشار الى ان مشاركة وفد وزارة العدل 
في املؤمتر تأتي في اطار حرص الوزارة على 
االستفادة من خبرة سنغافورة الرائدة في 
مجال احلكومة االلكترونية بهدف تطوير 
االنظم���ة واليات العم���ل وفق التوجهات 
احلكومية ملشروع احلكومة االلكترونية.
وق���ال الش���ميمري ان ادارة التحكيم 
القضائي تقوم بتسجيل اجللسات وطلبات 
التحكيم آلي���ا اضافة الى دعوة اخلصوم 
ف���ي القضايا التجارية عن طريق االمييل 
مع تطبيق نظام التراسل االلكتروني مع 
وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات 

املدنية.

وأع���رب ع���ن أمله ف���ي ان تعود هذه 
الزيارة بالنفع على املش���اركني واكتساب 
خبرات جديدة في مجال خدمات احلكومة 
االلكترونية تنعكس عل���ى تقدمي افضل 

اخلدمات في الكويت.
وتهدف زيارة الوفد الذي ميثل مجموعة 
كبي���رة م���ن القياديني واملس���ؤولني في 
مختلف اجلهات احلكومي���ة من وزارات 
ومؤسس���ات وهيئات الدولة الى التعرف 
عل���ى جترب���ة احلكوم���ة اإللكتروني���ة 
السنغافورية وتطبيقاتها اضافة الى شرح 
اخلطط الرئيس���ية املختلفة لتكنولوجيا 

املعلومات.

ليلى الشافعي
نظمت جمعي���ة مقومات 
حق���وق االنس���ان بالكويت 
ندوة اقليمية مل���دة يوم���ني 
بالتعاون مع من���ظمة األمم 
املتح���دة للعل���م والتربي���ة 
والثقافة )اليونسكو( � مكتب 
الدوحة ومع قس���م احلريات 
العام���ة وحق���وق االنس���ان 
بش���بكة اجلزي���رة وكان من 
الراعاة األوائل للندوة جريدة 
»األنباء« وش���ملت الندوة 6 
جلس���ات مكثفة عل���ى مدار 
يومني نوقشت فيها البحوث 
املقدمة من 40 ش���خصية من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

ومن فرنسا وسويسرا.
حيث تناول املشاركون في 
الي���وم االول »حرية االعالم 
من منظور حقوق االنسان« 
و»قضاي���ا حقوق االنس���ان 
واحلريات في وسائل االعالم 
العربي���ة � الواقع والطموح« 
و»أث���ر النظ���م السياس���ية 
العربية على مضمون الرسالة 
اإلعالمي���ة«، أما اليوم الثاني 
فتناولت اجللسة األولى »حرية 

الرأي والتعبير والسياسات 
الدس���اتير  ف���ي  االعالمي���ة 
االعالمي���ة  والتش���ريعات 
ف���ي دول اخللي���ج العربية« 
»جتربة ثالث دول خليجية« 
كما تن���اول الضيوف »كيف 
نؤس������س ملعايي���ر عاملية 
ضامنة حلماية الص�حافيني« 
و»مقومات حتقيق الش���راكة 
االس���تراتيجية بني وس���ائل 
االعالم وامل���راكز احلقوقية« 
وقد اوصى املش���اركون مبا 

يلي:

الدعوة لتحويل اخلطاب 
االعالم���ي ع���ن احلري���ات 
العامة وحقوق االنس���ان من 
اخلطاب النظري الى اخلطاب 

العملي.
العمل على رصد االنتهاكات 
والدفاع عن حقوق الصحافيني 

واالعالميني.
الدع���وة إلنش���اء نقابات 
صحافية مستقلة تدافع عن 
حقوق الصحافيني، وتفعيل 
دور النقابات القائمة لتحقيق 

اهدافها.
تعزيز التعاون بني منظمات 
ومؤسس���ات حقوق االنسان 
من جانب ووسائل االعالم من 

جانب آخر.
الدعوة الى انش���اء اقسام 
خاص���ة للحري���ات العام���ة 
وحقوق االنسان في وسائل 

االعالم املختلفة.
الكوادر االعالمية  تدريب 
على معرفة مواثيق واتفاقيات 
حقوق االنسان وكيفية االلتزام 

بها وتطبيقها.
املطالبة بأن تكون البنود 
املفروضة على حرية االعالم في 

التشريعات الوطنية واضحة 
ودقيقة ومتوائمة مع مبادئ 
الشريعة االسالمية والصكوك 

الدولية ذات الصلة.
الدعوة الن يك��ون عنوان 
الن���دوة السن���وية الق���ادمة 
هو »الق���وانني وسياس���ات 
االع���الم ف���ي دول اخللي���ج 

العربي«.
جمع كل االوراق التي متت 
مناقش���تها خالل هذه الندوة 
وطباعتها في كتاب وتوزيعها 

على املختصني.
تكليف فريق عمل مبتابعة 
توصيات هذه الندوة والعمل 

على تنفيذها.
الدعوة الن يك���ون عنوان 
الن���دوة السن��وية الق���ادمة 
هو »القوانني وسياسات االعالم 

في دول اخلليج العربي«.
جمع كل االوراق التي متت 
مناقش���تها خالل هذه الندوة 
وطباعتها في كتاب وتوزيعها 

على املختصني.
تكليف فريق عمل مبتابعة 
توصيات هذه الندوة والعمل 

على تنفيذها.

أكد الحرص على استخدام أحدث النظم والخدمات اإللكترونية

الرومي: تبسيط اإلجراءات في ديوان الخدمة
يسهل تقديم الخدمات اإلدارية بالجهات الحكومية

الشميمري: إدارة التحكيم القضائي
تسعى إلى التحول نحو الميكنة بشكل كامل 

الشيخ محمد السلمان

تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لمصلحة مجموعة توراس

السلمان: »الفتوى والتشريع« استرجعت 41 مليون دوالر 
في قضايا مكتب االستثمار الكويتي بإسبانيا

للمحكوم ضدهم في القضايا التي 
رفعها مكتب االستثمار الكويتي 
وشركاته التابعة في كل من لندن 

واسبانيا وسويسرا.
واوض���ح ان ه���ذه االصول 
تنوعت على النحو التالي: اوال 
مبالغ مالية قدرها 8 ماليني فرنك 

واشار الى ان مجموع قيمة 
ما مت اس���ترجاعه خالل الفترة 
االخيرة بلغ ما يعادل 41 مليون 

دوالر تقريبا.
الفريق سيتابع  ان  واضاف 
القضائية السترجاع  اجراءاته 
املبالغ املب���ددة تنفيذا لالحكام 
النهائي���ة الص���ادرة ملصلحة 
مجموع���ة ت���وراس والتي بلغ 
مجموع م���ا مت حتصيله منها 
ال���ى اآلن ما يقارب 650 مليون 
الى خزينة  اعادتها  دوالر متت 

الدولة.
واكد الشيخ محمد السلمان 
ان الفتوى والتشريع ستواصل 
دعمها للفريق الستكمال مهامه 
ف���ي مالحق���ة املعتدي���ن على 
االموال العامة وحماية اخلزانة 
العامة س���واء داخل الكويت او 
خارجها في ضوء اختصاصاتها 

الدستورية.

سويسري تقريبا تعود للمحكوم 
ضده بول دوس���ن املشارك في 
واقعة اكس���ا، وهي من وقائع 
الدعوى اجلنائية التي رفعت في 
اسبانيا، وثانيا مبالغ مالية قدرها 
مليون يورو تقريبا تعود لورثة 
احملكوم ضده دمير املشارك في 
واقعة اكثورن وهي من وقائع 
الدعوى اجلنائية التي رفعت في 
اسبانيا وثالثا عقار في مدريد 
تقدر قيمته ب� 1.4 مليون يورو 
تعود ملكيت���ه للمحكوم ضده 
مانويل ديب���رادو عن واقعتي 
بنسينكو ووردبيس من وقائع 
الدع���وى اجلنائية االس���بانية 
ورابعا عقاران في جنوب اسبانيا 
تقدر قيمتهما ب� 22.8 مليون يورو 
وتعود ملكيتهما ملانويل ديبرادو 
املش���ارك بواقعتي بنس���ينكو 
ووردبيس م���ن وقائع الدعوى 

اجلنائية االسبانية.

اعلن رئيس الفتوى والتشريع 
املستشار الشيخ محمد السلمان 
ان الفتوى والتشريع استطاعت 
ان تسترجع خلزينة الدولة خالل 
الفترة االخيرة ما يعادل 41 مليون 
دوالر تنفي���ذا للحك���م الصادر 
ملصلح���ة مجموعة توراس في 
قضايا مكتب االستثمار الكويتي 

في اسبانيا.
واضاف الشيخ محمد السلمان 
ان الفريق القانوني املتابع لقضايا 
مكتب االستثمار الكويتي برئاسة 
وكي���ل االدارة املستش���ار فؤاد 
جاسم املاجد وعضوية الوكالء 
عبدالرحيم العوضي وس���عود 
القمالس متكن خالل الشهرين 
املاضيني من انهاء مجموعة من 
التنفيذية لالحكام  احلجوزات 
الصادرة ملجموعة توراس التابعة 
ملكتب االستثمار الكويتي في لندن 
وذلك على اصول تعود ملكيتها 

الندوة اإلقليمية و»حرية اإلعالم« في دول الخليج العربي أصدرت توصياتها

 الدمخي: ننتظر المزيد من األنشطة لتعزيز حقوق اإلنسان

د.عادل الدمخي

المرأة الكويتية على اختالف المسـتويات والقطاعات أثبتت قدرتها على التفوق في مختلف مجاالت العمل والحياة
أمام المـرأة الكثير من الطموحات التي تتطلع الـى تحقيقها والقيام بدورها في المجتمع خـالل المرحلة الحالية

جميع اأع�ضاء جمل�س الإدارة

ونواب املدير العام ومديرو الإدارات

وكافة العاملني

بالهيئة العامة ل�ضئون الزراعة

والرثوة ال�ضمكية

لوفاة املغفــور له بـــاإذن اهلل تعاىل 

يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�ضاة اإىل

رئي�س جمل�س الإدارة - املدير العام

�ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان

والـــــــده

املهند�س/ جا�ضم حممد حبيب البدر


