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 أكد خالل مؤتمر حول مشروع المنحة األميرية أن الـ ٢٤٪ األخرى ستصرف لهم ٢٨ الجاري

 محمد العبداهللا: ٧٦٪ من المواطنين سيتسلمون المنحة األميرية ٢٤ الجاري
 المنحة األميرية لن تشـمل أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي وال يجوز الحجز عليها أو الخصم منها ألي سبب  

(متني غوزال)   الشيخ محمد العبداهللا ومساعد العسعوسي وعبداللطيف السريع خالل املؤمتر الصحافي 

 األنصاري: «العدل» تساند وتدعم جهود الجهات المعنية 
إلطالق سراح المحتجزين الكويتيين في «غوانتانامو»

العــــدل دعمها  أكــــدت وزارة 
الال محدود للجهود املبذولة لإلفراج 
عن احملتجزين الكويتيني في معتقل 
غوانتانامو فايز الكندري وفوزي 
العودة وانها تسعى بالتنسيق مع 
اجلهات املعنية في الكويت وفريق 
الدفاع واملنظمات الدولية لوضع 
حد ملأســــاتهما اإلنسانية. صرح 
بذلك وكيــــل وزارة العدل لقطاع 
تكنولوجيا املعلومــــات د.محمد 
األنصاري عقب مباحثات موسعة 
أجراها بوزارة العدل مع احملاميني 
األميركيني باري وينغارد وكيفن 
بوغوســــكي املكلفني بالدفاع عن 
احملتجزين الكويتيني فايز الكندري 
وفوزي العودة، نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف املستشــــار 
راشــــد احلماد، حيث اطلع فريق 
الوزير احلماد  الدفاع األميركــــي 
على آخر املستجدات والتطورات 
القانونية املتعلقة باحتجاز الكندري 
والعودة فــــي معتقل غوانتانامو 

ونتائج لقاءات الوفد باملسؤولني 
الدولة بذلك  املعنيني في وزارات 

امللف.
  وقال د.األنصاري ان املستشار 
احلماد أبدى اهتماما شديدا وتفهما 
كبيــــرا لهذه القضية وتعاطفا مع 
أهالي احملتجزين الكندري والعودة، 
مؤكدا ان هذه القضية تؤرق الشارع 
ملــــدة االحتجاز  الكويتي نظــــرا 
الطويلة وعدم تقدميهما حملاكمة 
عادلة إلثبات براءتهما أو إدانتهما، 
وأضاف انه مت خالل ذلك االجتماع 
االستماع ملا طرحه فريق الدفاع، 
كما مت شرح اجلهود التي بذلتها 
وزارة العدل لإلفراج عن املعتقلني 
الكويتيني من خالل مشاركتها في 
اجتماعات اللجان التي مت إنشاؤها 
في وزارتي اخلارجية والداخلية 
الكويتيتني ملناقشــــة هذا امللف، 
موضحا ان الــــوزارة قامت بالرد 
على جميع االستيضاحات ومطالب 
وزارة اخلارجيــــة األميركية فيما 
يتصل بالتعامــــل مع احملتجزين 

أال يكــــون هناك نوع من اإلحراج 
السياسي لإلدارة األميركية نظرا 
للعالقــــات اخلاصة املتميزة التي 
تربــــط البلديــــن الصديقني وان 
التعامل مع هــــذه القضية متليه 
جوانب إنسانية واجتماعية بحتة 
خاصة ان الواليات املتحدة األميركية 
والكويت من الدول املصدقة على 
كثير من االتفاقيات الدولية بشأن 
احترام حقوق اإلنسان وحمايتها 
من االعتداء، مشيرا الى ان كل ما 
تأمله الكويت من اإلدارة األميركية 
واجلهات العدلية املعنية ان تتفهم 
أبعــــاد هــــذه املشــــكلة وتأثيرها 
على الشــــارع الكويتي وما متليه 
ضغوط الرأي العام وان تتعامل 
مع احملتجزين الكويتيني اســــوة 
مبا مت التعامل به بهذا الشأن مع 
محتجزي الكثير من الدول العربية 
واإلسالمية وغيرها، حيث مت اإلفراج 
عنهم رغم ان اوضاعهم وظروف 
اعتقالهــــم ال تختلف عن معتقلي 
الكويت وفــــي مقدمتهم محتجزو 

اململكة العربية السعودية الشقيقة. 
وأكد ان وزارة العدل تتفق مع ما 
طرحه فريق الدفاع األميركي في 
ســــعيه لإلفراج عــــن احملتجزين 
الكويتيــــني بالطــــرق الســــلمية 
العالقات اخلاصة مع  واستخدام 
الواليات املتحدة األميركية حلثها 
على إطالق سراحهما، وتتفق أيضا 
مع سعيه في تبني اإلعالم الكويتي 
والشعبي لهذه القضية ودعمهما لها 
إليجاد رأي عام ضاغط وتوصيل 
رسالة لإلدارة األميركية بضرورة 
اإلفراج عــــن املواطنني الكويتيني 
العودة والكنــــدري، خاصة بعد 
استجابة الكويت جلميع املطالب 
األميركية املتصلة بهذا امللف، وان 
وزارة العدل تأمل في اســــتجابة 
الكويت  اإلدارة األميركية ملطالب 
بهذا الشــــأن ووضع حــــد ملعاناة 
املواطنني الكندري والعودة، وان 
اقدامها على تلك البادرة سيكون 
له صدى إيجابي كبير لدى الشارع 

الكويتي والرسمي. 

الكويتيني عند إطالق ســــراحهما 
وعودتهمــــا للبالد مــــن الناحية 
القانونيــــة والترتيبــــات األمنية 
وإنشاء املركز التأهيلي الذي طالبت 
اإلدارة األميركية واإلشــــراف  به 
عليه وتوفير جميــــع اإلجراءات 
الالزمة ملتابعتهما وتأمينهما. وبني 
د.األنصاري ان الكويت في تعاملها 
مــــع هذا امللف كانت حترص على 

 د.محمد األنصاري 

 الخارجية األميركية: حريصون على مكافحة االتجار بالبشر
 بشرى الزين

  في رد على ما ورد في تقرير بثته الـ «بي.بي.سي» قبل 
يومني حول ما يعانيه عمال متعاقدون مع سفارات الواليات 
املتحدة في السعودية والكويت واإلمارات وعمان من تدن 
في رواتبهم ومصادرة جوازات سفرهم واسكانهم في أماكن 
شــــديدة االكتظاظ والقذارة جاء تصريح املتحدث الرسمي 
باسم السفارة األميركية عن ان خارجية بالده تلتزم بشكل 
جدي مبكافحة االجتار بالبشر وتعمل بحزم للتأكد من ان 

جميع الســــفارات والقنصليات األميركية متتثل للقوانني 
واللوائح التي حتظر هذا النوع من النشاط.

  وأضاف ان البعثات الديبلوماســــية حول العالم تعمل 
عن كثب مع مكتب املفتش العــــام، وترحب مبا يقدمه من 
تقارير ومســــاهمات، بل وتقوم بدمج نتائجها في خططها 
االســــتراتيجية. وفي الوقت الراهن نقوم بذلك في منطقة 
اخلليج. وأشار املتحدث الى ان موظفي السفارات والقنصليات 
يقومون مبعاجلة فورية للقضايــــا التي تتعلق بادعاءات 

االجتار بالبشر، كما تقوم سفاراتنا وقنصلياتنا أيضا بدراسة 
القضايا املتعلقة باالجتــــار من خالل مراجعتنا وجتديدنا 
للعقود، مذكرا انه وعالوة على ذلك، فإن موظفي السفارات 
والقنصليات يعملون على التأكد من ان عقود العمل تتوافق 
مــــع املعايير احمللية ان لم تكن تزيــــد عليها في كثير من 
األحيان. كما انهم يعملون بشــــكل متواصل مع احلكومات 
املضيفة فــــي القضايا املتعلقة باالجتار بالبشــــر وحقوق 

العمال والقضايا ذات الصلة. 

 في رد على تقرير الـ «بي.بي.سي» حول إساءة سفارات أميركية في الخارج لعمال آسيويين

 دانيا شومان
العليا لإلشراف  اللجنة    أكدت 
على صرف املنحة األميرية ان نحو 
٧٦٪ من املواطنني ستصرف لهم 
املنحة في يوم ٢٤ اجلاري في حني 
ستصرف ملن ليس لديهم حسابات 
بنكية في ٢٨ اجلــــاري وميثلون 

نسبة ٢٤٪.
  وقال رئيس جهاز متابعة األداء 
احلكومي الشيخ محمد العبداهللا 
في مؤمتر صحافــــي عقده مبقر 
«كونا» امس بشــــأن آلية صرف 
املنحة االميرية ان القرار الصادر 
بصرف مكرمة اميرية في القانون 
رقم ٣ لســــنة ٢٠١١ ينص على ان 
«تصرف لكل فرد كويتي مكرمة 
أميرية ملــــرة واحدة مقدارها ألف 
دينــــار كويتي» وال يجوز احلجز 
على هذه املكرمة أو خصم أي قدر 

منها ألي سبب من األسباب.
  وأوضح الشيخ محمد العبداهللا 
ان عدد املواطنني املستحقني للمنحة 
يبلــــغ ١١٤٦٣١٢ مواطنا مقســــمني 
الى فئتني االولى مشمولة بجهات 
ولديها حساب بنكي ومتثل ٧٥٫٩١٪ 
واألخــــرى متثل نســــبة ٢٤٫٠٩٪ 
باقــــي املواطنني  ويندرج حتتها 
الذيــــن ال ميلكون حســــابا بنكيا 
ونسبتهم ١٧٫٤٩٪ فيما بلغت نسبة 
من ميلكون حســــابات بنكية ولم 

الكبير صاحب السمو األمير الذي 
يتابع كل تفاصيــــل هذه املكرمة 
بشكل شبه يومي ولكل مجريات 
عملية صرف املنحة»، مثمنا دور 
ســــمو رئيس مجلس الوزراء في 
متابعتــــه لعملية صــــرف املنحة 
وبتذليله كل العقبات التي تواجه 

االجهزة املعنية بصرف املنحة.
  وأفاد بأن اللجنة قامت بتوفير 
عدة طرق للتواصل مع اجلمهور 
وتشمل نظام الرد اآللي على الرقم 
(١٣٣) ونظام الرد الشخصي على 
الرقــــم (١٤٥) الى جانــــب املوقع 
الرســــمي للمنحة وحسابني على 
موقعي التواصــــل االجتماعي الـ 

(فيس بوك وتويتر).
  مــــن جهته قال مديــــر اجلهاز 
املركــــزي لتكنولوجيا املعلومات 
عبداللطيف السريع ان دور اجلهاز 
في املشروع الوطني لصرف املنحة 
االميرية هو تسخير كل امكاناته 
الفنية سواء من خالل شبكة الكويت 
للمعلومات او املوقع االلكتروني 

الرسمي للكويت.
  واضاف انه مت تشكيل فرق عمل 
فنية ملراقبة الشبكة صباحا ومساء 
فضال عن توفير الدعم الفني في 
ديــــوان اخلدمة املدنية الى جانب 
البوابة االلكترونية للدولة  ربط 

مع املوقع اخلاص باملكرمة. 

املقبل. وأكد ان املنحة يستحقها كل 
مولود ولد حتى الساعة ١١:٥٩ من 
مساء يوم الثالثاء املاضي املوافق 
١ فبراير، مضيفا ان الرقم االجمالي 
للمستحقني في ازدياد بسبب تلقي 

بالغات الوالدة.
  واستعرض خالل املؤمتر ملخصا 
يوضح خطوات العمل التي قام بها 
فريق العمل على املنحة وشملت ٢٠ 
خطوة، موضحا انه مت اجتياز ١٧ 
خطوة حتى اآلن وان مراحل التنفيذ 
تشــــمل ٤ خطوات تبدأ بتجميع 
البيانات ومراجعتها وحتليلها ثم 
صرفها وحتويلها للبنوك احمللية 

ومن ثم متابعتها.
  وقــــال ان عمليــــة التحويــــل 
التي ســــتتم في يــــوم ٢٤ فبراير 
املقبــــل تعتبر «عمليــــة ضخمة 
جــــدا وتؤكد للجميع مبا ال شــــك 
الكويت تكنولوجيا  فيه جاهزية 

ومعلوماتيا».
العبداهللا    وأفاد الشيخ محمد 
بأنه طلب من نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
ترشيح ٣ قضاة ليقوموا بتشكيل 
جلنة حلــــل النزاعات على املنحة 

قبل وصولها الى احملاكم.
  وتقدم بالشكر «لصاحب القلب 

يتم التعرف عليهم ٦٫٦٠٪.
  وأفاد بأن آخر يوم إلغالق النظام 
هو ١٤ فبراير اجلاري مما يعني عدم 
صرفها في موعدها احملدد يوم ٢٤ 
فبراير ملن لم يحدث بياناته مهيبا 
باملواطنني ملراجعــــة احد البنوك 
التجاريــــة لفتح حســــاب بنكي 
جديد خاص بهم قبل هذا التاريخ 
للتمكن من حتويل املكرمة االميرية 

حلساباتهم مباشرة.

  واضاف أنه مت حتديد فترة ٦ 
أشــــهر من بعد الـ ٢٤ من فبراير 
للتقدم لتسلم املنحة حيث يسقط 
حــــق من لــــم يتقدم الــــى اجلهة 
املختصة بالصرف قبل ذلك التاريخ 
ويســــتثنى من ذلك قيمة املكرمة 
التي تودع في ادارة التنفيذ لوجود 
نزاع قضائي عليها الى ان ينتهي 

النزاع القضائي.
  وذكر الشيخ محمد العبداهللا ان 

نحو ٤٠ الفا و٦٠٠ مواطن لم يتم 
حتديث بياناتهم بعد ومنهم من لم 
تتوافر بياناته مما يترتب عليه عدم 
صرف املنحة لهم في وقتها، مناشدا 
اياهم اإلســــراع في حتديثها لدى 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية.

  وقال ان من لديهم أحكام قضائية 
تخص احلضانــــة مت متديد فترة 
مراجعتهــــم إلدارة تنفيذ األحكام 
في وزارة العدل حتى يوم االربعاء 

 اإلرشادات العامة لصرف المنحة األميرية
 ١- متنــــح املكرمة بقيمة ١٠٠٠ دينــــار لكل فرد 
كويتي له رقم مدني ايا كان عمره أو جنسه او حالته 

االجتماعية في ٢٠١١/٢/١.
  ٢- تصرف املكرمة مباشــــرة ملســــتحقيها من 

األشخاص البالغني ٢١ سنة.
  ٣- تصرف املكرمة من احلساب البنكي للزوج عن 
نفسه واوالده وبناته االقل من ٢١ سنة ما عدا املتزوج 

منهم او الذي يعمل فيتم الصرف لهم مباشرة.
  ٤- يكون صرف املكرمة ملستحقيها او من يقوم 
مقامهم كما في حاالت (الولي – الوصي – القيم) حسب 
االحوال كما تصرف املكرمة ملن بلغ من القصر سن 
الثامنة عشرة وكان ملتحقا بعمل وكذلك للحاضنة 
عــــن االوالد املوجودين في حضانتها مبوجب حكم 
قضائي أيا كانت صفتها، كما تصرف للزوجة احلاصلة 
على حكم قضائي بنفقة لألوالد وكذلك التي تصرف 

عنهم عالوة اجتماعية.
  ٥- في حالة وجــــود خالف على صرف املكرمة 
بني مستحقيها بسبب ســــقوط احكام احلضانة او 
النفقة مبوجب احكام نهائية ولم يتم اخطار اللجنة 
املشرفة على الصرف بذلك قبل ٢٠١١/٨/١ يرجع األمر 

في ذلك الى القضاء حلسمه.
  ٦- تصرف املكرمة للسجني الكويتي في حساب 
االمانات باالدارة العامة للمؤسسات العقابية وتصرف 
املكرمة االميرية املقررة البناء السجني لزوجته ان 
كانت بعصمته لتنفقها على االبناء املذكورين، وفي 

حالة طالق الزوجة تصرف للحاضنة مبوجب احلكم 
الصادر لها بحضانة ابنائها.

  ٧- تصرف املكرمة االميرية لالسير الذي لم يثبت 
وفاته بحساب األمانة العامة ملجلس الوزراء (اللجنة 
الوطنية لشــــؤون األســــرى واملفقودين) وتصرف 
املكرمة اخلاصة بأوالده اقل من ٢١ ســــنة املستحق 
عنهم للوصــــي ان وجد او لزوجته احلاضنة ما لم 

تقرر اللجنة خالف ذلك.
  ٨- يسقط حق من لم يتقدم الى اجلهة املختصة 
بالصرف قبل ٢٠١١/٨/١ ويستثنى من ذلك قيمة املكرمة 
التي تودع بادارة التنفيذ لوجود نزاع قضائي عليها 

الى ان ينتهي النزاع قضائيا.
  وبهذه املناســــبة يرجى من اإلخــــوة واالخوات 
املواطنني الذين ليس لديهم حساب بنكي ان يقوموا 
مبراجعة احد البنوك التجارية لفتح حساب بنكي 
جديد خاص بهم وذلك قبل تاريخ ٢٠١١/٢/١٤ للتمكن 

من حتويل املكرمة االميرية حلساباتهم مباشرة.
  اما الذين لن يتمكنوا من فتح احلساب قبل التاريخ 
اعاله فيجب عليهم مراجعة اللجنة في ارض املعارض 
حسب االعالن الذي سيتم نشره بهذا اخلصوص. اما 
الذين لديهم احكام قضائية تخص احلضانة او النفقة 
فعليهم مراجعة ادارة التنفيذ بوزارة العدل بالفترة 
املســــائية بحد اقصاه ٢٠١١/٢/١٠ لتحديث بياناتهم، 
علما بان اللجنة ستتواجد في ارض املعارض صالة 

رقم ٨ اعتبارا من ٢٠١١/٢/٢٨. 

 العسعوسي: «المعلومات المدنية» تعمل مساء 
الستكمال نواقص صرف المكرمة األميرية

 أسامة دياب
  صرح مديـــر عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية مســـاعد 
العسعوســـي بأنه بنـــاء على قرار مجلس الـــوزراء املوقر رقم 
٢٠١١/١٥٣ بشأن قواعد واجراءات صرف املكرمة االميرية، قامت 
الهيئة بتنفيذ االجراءات املطلوبة بتزويد ديوان اخلدمة املدنية 
بالبيانات الالزمة لصرف املكرمة االميرية اال انه مت مؤقتا استبعاد 
ما يقارب ١٤ ألف حالة والتي متثل ١٪ من اجمالي الكويتيني حلني 

استكمال بياناتهم لدى الهيئة.
  لذا تدعو الهيئة هؤالء املواطنني الى مراجعة الهيئة الستكمال 
بياناتهم وذلك خالل الفترة املسائية والتي تبدأ من الساعة ٤:٣٠ 
الى الســـاعة ٧:٣٠ مساء باالضافة الى الفترة الصباحية في مقر 

الهيئة الرئيسي مبنطقة الوزارات ـ جنوب السرة.
  كما اوضح العسعوســـي أنه للتأكد من موقف صرف املنحة 
www. االميرية ميكن للمواطنني الدخول على املوقع االلكتروني

menha.gov.kw والذي ســـيبني احلاجة الى مراجعة الهيئة من 
عدمها، كما ميكن االتصال على اخلط الساخن للمنحة ١٣٣ او مركز 
االتصال اخلاص باملنحة ١٤٥ او ارســـال بريد الكتروني للمنحة 
www.twitter.com/ او على موقع التويتر ingo@menha.gov.kw
menha٢٠١١. كما يتقدم مدير عام الهيئة مســـاعد العسعوســـي 
بجزيل الشكر والتقدير الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على هذه املكرمة السامية، رافعا الى سموه أطيب التهاني 

مبناسبة االعياد الوطنية. 

 «المطاحن»: مخزوننا 
اإلستراتيجي للمواد 

التموينية سيلبي طلبات 
التعاونيات لتوزيع المكرمة

  الكويت ـ كونا: أكدت شركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 
امس ان مخزونها االستراتيجي 
للمواد التموينية سيلبي جميع 
طلبات اجلمعيات التعاونية مهما 
كبر حجمها. وقالت الشركة في 
بيان صحافي ان الشركة اتخذت 
كل االستعدادات وسخرت جميع 
االمكانيات الكفيلة بتنفيذ املكرمة 
االميرية السامية اخلاصة باملواد 
التموينية بصورة متميزة ترقى 

الى تطلعات احلكومة. 
  واضافـــت انهـــا قامت في 
ســـبيل ذلك بزيادة مخزونها 
املـــواد  االســـتراتيجي مـــن 
التموينيـــة وفتحـــت ابوابها 
لتسليم اجلمعيات مخصصاتها 
التموينية من الساعة اخلامسة 

فجرا حتى التاسعة مساء.

 اإلحصائيات حسب فئات الصرف 

 الوصف 
 العدد 
الكلي 

 إجمالي 
قيمة المنح 

 ٣٤٦٦٤٣٠٠٠  ٣٤٦٦٤٣  جهات مشمولة بالنظم املتكاملة 

 ٢٢٥٣٥٠٠٠  ٢٢٥٣٥  جهات غير مشمولة بالنظم املتكاملة 

 جهات غير حكومية 
 ٣٤٦٤١٠٠٠  ٣٤٦٤١   (قطاع خاص) 

 ١٣٠٦٧٩٠٠٠  ١٣٠٦٧٩  تأمينات / متقاعدون 

 ٢٨٤٣٢٠٠٠  ٢٨٤٣٢  تأمينات / أنصبة معاشات 

 ٦٩٧٠٠٠  ٦٩٧  إعادة هيكلة / بحث عن عمل 

 ٧٨٣٨٠٠٠٠  ٧٨٣٨٠  إعادة هيكلة / عالوة اجتماعية 

 ١٤٦٥٨٠٠٠  ١٤٦٥٨  الشؤون االجتماعية / مساعدات بنوك 

 الشؤون االجتماعية 
 ٩٠٠٠  ٩    نزالء الرعاية 

 ٦٦١٩٢٠٠٠  ٦٦١٩٢  الداخلية / عسكري 

 ٧٦٣٦٩٠٠٠  ٧٦٣٦٩  الدفاع / عسكري 

 ٢٩٧٤٥٠٠٠  ٢٩٧٤٥  حرس وطني / عسكري 

 ٢٢٢١٣٠٠٠  ٢٢٢١٣  أحكام قضائية / للحضانة والنفقة 

 ١٠٣٣٠٠٠  ١٠٣٣  أحكام قضائية / الداخلية 

 ١٠٠٠٠  ١٠  استثناء أحكام ١٥ سنة 

 ٥٩١٠٠٠  ٥٩١  أم تتقاضى عالوة أوالد 

 شؤون اجتماعية / مساعدات منازل 
 ١٣٥٢٠٠٠  ١٣٥٢ / بدون حساب بنكي 

 أحكام ق / قصر املسجونني / بدون 
 ٢٠٠٠  ٢ مدني 

 أحكام قضائية / للحضانة / بدون 
 ١٨٤٠٠٠  ١٨٤ مدني / 

 ١٦٧٠٠٠  ١٦٧  شؤون اجتماعية / بنك مركزي 

 ١١٤٠٠٠  ١١٤  مجلس األمة / األعضاء 

 ١٠١٠٠٠  ١٠١  مجلس األمة / عسكريني 

 ١٠٦٠٠٠  ١٠٦  نزالء الطب النفسي 

 ٢٠٠٥١٤٠٠٠  ٢٠٠٥١٤  باقي املواطنني بدون حساب بنكي 

 ٥٠٢٦٠٠٠  ٥٠٢٦  إعادة هيكلة / تدريب 

 ١٠١٤١٠٠٠  ١٠١٤١  شؤون القصر / بيت التمويل 

 ١٢٨٠٠٠  ١٢٨  أحكام قضائية / قصر املسجونني 

 ٧٥٦٤٥٠٠٠  ٧٥٦٤٥  باقي املواطنني لديهم حساب بنكي 

 ٥٠٠٠  ٥  أحكام قضائية / حكم حجر 

 ١١٤٦٣١٢٠٠٠  ١١٤٦٣١٢  اإلجمالي 


