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»السكنية«: استقبال المواطنين في الفترة المسائية 
للتخصيص في مدينتي جابر األحمد وصباح األحمد

دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية املواطنني 
املتقدمني بطلبات سكن والراغبني في التخصيص على 
القس���ائم على املخططات حسب األولويات التالية: 
مشروع جابر األحمد األولوية 1996/4/30 ومشروع 
صباح األحمد األولوية 2002/12/31 الى مراجعة صالة 
اخلدمة اإلسكانية مببنى املؤسسة )جنوب السرة( 
الدور األرضي، وسيكون استقبال املواطنني من الساعة 
اخلامسة مساء الى الساعة الثامنة مساء. مصطحبني 

معهم املستندات التالية:
1 � شهادة راتب حديثة )اذا كان املتقدم بطلب يعمل 
بالقطاع اخلاص او متقاعدا فعليه إحضار شهادة من 
مؤسس����ة التأمينات االجتماعية تفيد اشتراكه بها، 
وإحضار شهادات دراس����ية لألبناء بالدرجات للعام 

الدراسي احلالي(.
2 � كتاب حديث من بنك التسليف واالدخار )يطلب 
من إدارة خدمة املواطن باملؤسس����ة(، )جلميع أفراد 

األسرة(.
3 � شهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل 

مبينا فيها الرقم املدني )جلميع أفراد األسرة(.
4 � صور البطاقة املدنية ألفراد األس����رة )جلميع 

أفراد األسرة(.
5 � في حالة وفاة أب صاحب العالقة عليه إحضار 
شهادة سجل عقاري حديثة للمرحوم باإلضافة الى 
شهادة حصر الوراثة. مالحظة: في حالة التغيير في 
االس����م يرجى إحضار الكتب باالسم القدمي واجلديد 

بالنسبة للزوج والزوجة.

العدساني: تعزيز الرقابة المالية في الدول العربية 
حرصًا على تطبيق المعايير وتحسين األداء

خاص���ة في ظل وج���ود قوة 
دفع ميكن مالحظتها من خالل 
حرص رؤساء األجهزة العليا 
عل���ى تطبي���ق مه���ام عملهم 

واختصاصاتهم.
وأش���ار رئي���س دي���وان 
الى رضاه  الكويتي  احملاسبة 
الدورة  ف���ي  التام عما حتقق 
العامة  الس���ابقة للجمعي���ة 
وتطلعه الن تضفي رئاس���ة 
اململكة العربية السعودية لها 
في الس���نوات الثالث القادمة 

املزيد من النجاحات.
يذكر أن اجتماعات املجلس 
العربية  التنفيذي للمجموعة 
لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاس���بية الت���ي تعقد في 
الرياض سيعقبها اليوم الثالثاء 
انعقاد الدورة العاشرة للجمعية 
العام���ة للمجموع���ة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبية »أريوساي«. وتهدف 
التنفيذي  اجتماعات املجلس 
للمجموع���ة العربية لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبية 
الى تعزيز دور الرقابة املالية 
العام  القطاع  واحملاسبية في 
العربي سعيا لتعزيز مستويات 
الشفافية وحماية املال العام. 
وكانت الدورة السابقة للمجلس 
برئاس���ة اجلمهورية اليمنية 
وستنتقل رئاسة الدورة القادمة 
ومدتها ثالث سنوات للمملكة 

العربية السعودية.

أنه ملس ذلك من خالل العديد 
من االجتماعات التي ش���ارك 
فيها والتي وجد فيها حرصا 
عل���ى تطبي���ق اختصاصات 
العلي���ا املعني���ة  االجه���زة 
بالرقابة واحملاسبة في الدول 

العربية.
العدساني عن ثقته  وعبر 
بقدرة الدول العربية على حتقيق 
املزيد م���ن التقدم في مجاالت 
الرقاب���ة املالية واحملاس���بية 
وتطبيق اختصاصات أجهزتها 
العليا وفقا لظروف كل دولة 
عربية وعملها املش���ترك من 
أجل تبادل اخلبرات واملعارف 

لتعزيز أداء دورها.
وأك���د أن جمي���ع األجهزة 
الى  العربية املعنية تس���عى 
تطبيق أعلى معدالت ومعايير 
الرقاب���ة املالية واحملاس���بية 

الرياض � كونا: قال رئيس 
ديوان احملاس���بة عبدالعزيز 
العدساني ان تعزيز دور الرقابة 
املالية واحملاس���بية في الدول 
العربية لم يأت بسبب الرد على 
االتهام���ات حول تلك األجهزة 
من قبل منظمات دولية ولكنه 
نابع من حرص قيادات البلدان 
العربية ومسؤولي الرقابة على 
تطبيق تلك املعايير وحتسني 
األداء بهدف حماية املال العام 

وأداء دور هذه األجهزة.
العدس���اني في  وأض���اف 
كلمة له خالل مش���اركته في 
التنفيذي  اجتماعات املجلس 
ال���� 43 للمجموع���ة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبية امس أن املجموعة 
العربية تسعى الى االستفادة 
من ق���درات املنظمات الدولية 
واالقليمية املختصة مبجاالت 
الرقاب���ة واملتابعة بهدف رفع 
مستويات الشفافية والنزاهة 
في بلدانه���ا وتطوير القدرات 
الذاتية العربية واالستفادة من 
اخلبرة الكبيرة التي متتلكها 

السعودية في هذا املجال.
وأوضح أن الدول العربية 
الطريق الصحيح  متضي في 
لتطبيق اختصاصات ومعايير 
املراقبة املالية واحملاسبية في 
القطاع العام آخذة في االعتبار 
التشريعات واالهداف املتباينة 
بني دولة عربية وأخرى مبنيا 

عبدالعزيز العدساني

الظفيري والحافظ بحثا دور »الهالل األحمر« في مساعدة المنكوبين
اكد س����فيرنا لدى بنغالديش عل����ي الظفيري ان 
العمل االنساني الكويتي يأتي في اطار التزام الكويت 
باالتفاقيات واملعايير الدولية فيما يتعلق بالتعاون 
الثنائي والتسهيالت االنسانية وانطالقا من حرص 
قيادتنا العليا على دعم االعمال االنسانية في شتى 
بقاع األرض. وقال الظفيري في تصريح صحافي عقب 
لقائه مدير عام جمعية الهالل األحمر الكويتي نبيل 
احلافظ ان ه����ذا ليس بغريب على الكويت وقيادتها 
التي تولي مساعدة االنس����ان احملتاج واملنكوب في 
كل م����كان اهتماما كبيرا وتبادر الى اغاثة احملتاجني 

واعانة ضحايا في اي بقعة في االرض.
واشاد باجلهود التي تبذلها جمعية الهالل األحمر 
الكويت����ي الغاثة املنكوبني في ش����تى بق����اع العالم، 
مش����يرا الى ان هذا الدور يعد مث����اال يحتذى به في 
خدمة االنسانية. من جانبه تطرق احلافظ الى الدور 
الذي لعبته اجلمعية في تعزيز اواصر الصداقة بني 

الش����عبني الكويتي والبنغالديش����ي من خالل تقدمي 
املساعدات لبنغالديش حني ضربها اعصار سيدر في 
عام 2007، مشيرا الى ان اجلمعية سيرت حمالت اغاثة 
وجندة محملة باملس����اعدات االنسانية للمتضررين 

من االعصار.
واشاد بالدور الذي تقوم به البعثات الديبلوماسية 
الكويتية باخلارج من ناحية دعم جهود جمعية الهالل 
األحمر اليصال املساعدات االنسانية للمنكوبني جراء 
الكوارث الطبيعية. واشار احلافظ الى ان الهالل االحمر 
احدى القنوات املهمة التي تتولى تقدمي املس����اعدات 
لل����دول املتضررة جراء الك����وارث الطبيعية ايا كان 
نوعها مثل الزالزل والفيضانات واجلفاف والتصحر 
وغيرها. واكد ان جمعية الهالل األحمر ماضية في عملها 
ملساندة املنكوبني واملتضررين معربا عن سعادته ملا 
حققته اجلمعية من اجنازات انسانية امتدت الى كل 

علي الظفيري ونبيل احلافظ خالل اللقاءبقاع املعمورة واستفاد منها ماليني البشر.

مجلس الوزراء: تعيين 3 قياديين بدرجة وكيل وزارة و7 بدرجة وكيل مساعد
استعرض توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالترخيص بإنشاء الجامعة األميركية للعلوم الطبية

د.فاضل صفر ود.هالل الساير ود.بدر الشريعان سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا اجتماع مجلس الوزراءد. محمد البصيري وأحمد الهارون وروضان الروضان والشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد الفهد 

هشام الوقيان منصور املنصور عواطف القطان نادية اجلندل خالد باقر م. أحمد الصبيح فواز الفرح

رئيس الوزراء استقبل وزير الشباب 
اليمني والسفير الڤنزويلي

اس��تقبل س��مو رئيس مجلس الوزراء الش��يخ ناصر احملمد في قصر 
الس��يف أمس وبحضور وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر وزير الشباب والرياضة باجلمهورية اليمنية الشقيقة حمود 
عباد والوفد املرافق له، وذلك مبناس��بة زيارت��ه للبالد. حضر املقابلة وكيل 
ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد وسفير اجلمهورية 
اليمنية لدى الكويت د.خالد راجح ش��يخ، والوكيل املس��اعد بديوان س��مو 
رئيس مجلس الوزراء الش��يخ فهد جابر املبارك. كما اس��تقبل سموه ايضا 
س��فير جمهورية ڤنزويال البوليفارية لدى الكويت الس��فير الوي فرنانديز 
مبناس��بة انتهاء مهام عمله. حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش��يخة اعتماد اخلالد والوكيل املساعد بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.

مس�اعدون وكالء  والدرب�اس  والوقي�ان  والمنص�ور  والقط�ان  واليوح�ة  والجن�دل  وباق�ر  وكالء  والصبي�ح  وبوطيب�ان  الف�رح 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االس����بوعي مساء أمس في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وق����ال وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع 
ان املجلس اطلع في مستهل اعماله 
على الرسالة التي تلقاها صاحب 
السمو األمير البالد الشيخ صباح 
األحمد من رئيس جمهورية الغابون 
بونغوا وندميبا املتضمنة قبول 
الدعوة املوجهة له لزيارة الكويت 
والتي ستسهم في تعزيز أواصر 
التعاون املش����ترك ب����ني البلدين 

الصديقني.
ثم استعرض املجلس توصية 
جلنة الشؤون القانونية باجتماعها 
رقم )15/ 2010( بش����أن مشروع 
مرسوم بالترخيص بانشاء اجلامعة 
األميركية للعل����وم الطبية وقرر 
املجل����س املوافقة من حيث املبدأ 
على مشروع املرسوم واحالته الى 
ادارة الفتوى والتشريع ملراجعته 
القانونية  وإفراغ����ه بالصيغ����ة 

املناسبة.
كما استعرض املجلس توصيات 
جلنة الشؤون القانونية باجتماعها 
رقم )17 � ب/ 2010( وقرر املوافقة 
على مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاق تعاون بني حكومة الكويت 

وحكومة اجلمهورية الفرنسية من 
اجل تطوير االستخدامات السلمية 
النووية ورفعه لصاحب  للطاقة 
السمو األمير متهيدا إلحالته ملجلس 

األمة.
ثم اطلع املجلس على مشروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاق انشاء 
جلنة مشتركة للتعاون بني حكومة 
الكويت وحكومة جمهورية تشيلي 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة الكويت وحكومة 
اجلمهوري����ة االيطالية في مجال 
البيئة والتنمية املستدامة ومشروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاق بشان 
انشاء جلنة مشتركة للتعاون بني 
حكومة الكويت وحكومة جورجيا 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 

وحكوم����ة جمهوري����ة أرميني����ا 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
اتفاق انشاء جلنة مشتركة للتعاون 
الثنائ����ي ب����ني حكوم����ة الكويت 

وحكومة اجلمهورية اللبنانية.
املوافقة على  وقرر املجل����س 
مش����روعات املراس����يم ورفعها 

حلضرة صاحب السمو األمير.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
االم����ة واطلع به����ذا الصدد على 
املدرجة على جدول  املوضوعات 

اعمال جلسة مجلس االمة.
ثم بح����ث املجلس الش����ؤون 
السياس����ية في ض����وء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
الس����احة السياس����ية على  على 

الصعيدين العربي والدولي.

اتفاقية للتعاون في مجال الثقافة 
والفن����ون بني حكوم����ة الكويت 
الليبية  العربي����ة  واجلماهيرية 
الش����عبية االش����تراكية العظمى 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
اتفاق تعاون امن����ي بني حكومة 
الكوي����ت وحكوم����ة اجلمهورية 
العربي����ة الس����ورية ومش����روع 
مرسوم باملوافقة على اتفاقية بني 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية 
س����يراليون للتعاون االقتصادي 
والفني ومشروع مرسوم باملوافقة 
اتفاقية تعاون سياحي بني  على 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية 
الفلبني ومشروع مرسوم باملوافقة 
على اتفاقي����ة التعاون التعليمي 
والعلم����ي بني حكوم����ة الكويت 

وق����ال وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
ان مجلس الوزراء وافق على عدد 
من مشاريع املراسيم بتجديد تعيني 
ثالثة قياديني في جهات حكومية 
بدرجة وكيل وزارة وسبعة قياديني 
في وزارات وجهات حكومية بدرجة 

وكيل وزارة مساعد.
وق����ال الوزي����ر الروضان في 
تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع 
األس����بوعي ملجلس ال����وزراء ان 
الفرح  الثالثة هم فواز  القياديني 
العام����ة للطيران  رئيس االدارة 
املدني بدرجة وكيل وزارة بالدرجة 
املمتازة وب����در عبداهلل بوطيبان 
مدير عام االدارة العامة للطيران 
املدني بدرجة وكيل وزارة وأحمد 

حم����د الصبيح مدير ع����ام بلدية 
الكويت بدرجة وكيل وزارة.

وأضاف الروضان ان القياديني 
السبعة الذين مت جتديد تعيينهم 
بدرجة وكيل وزارة مس����اعد هم 
خالد محمد باقر في وزارة الكهرباء 
واملاء ونادية س����الم اجلندل في 
العام����ة للمجلس األعلى  األمانة 
للتخطيط والتنمية وعلي حسني 
اليوحة في املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب وكل من عواطف 
عبدالرحم����ن القط����ان ومنصور 
محمد املنصور في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وكل من هشام 
ابراهيم الوقيان وحمد س����ليمان 
الكويتي  الدرباس في الصندوق 

للتنمية االقتصادية العربية.


