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»الشؤون« 
تكسب 3 

أحكام قضائية

بشرى شعبان

الوكيل املساعد للشؤون  أعلن 
القانونية في وزارة الشــؤون 
صدور 3 أحكام قضائية لصالح 
الوزارة. وذكر شعيب في تصريح 
صحافــي أن احلكم األول هو 
احلكم الصادر في االستئناف 
رقم 2898 /2017 املقام من الوزارة 

طعنا على حكم محكمة أول درجة 
القاضي بإلغاء قرار الوزارة بحل 
مجلس ادارة جمعية الصليبخات 
والدوحة التعاونية وتعيني مجلس 
إدارة مؤقت إلدارة اجلمعية ملدة 
سنة يتم خاللها الدعوة النتخابات 
مجلس ادارة جديد، وقد قضى 
احلكم االستئنافي بإلغاء احلكم 
املســتأنف ورفــض الدعوى 

املرفوعة من املجلس املنحل.
وأوضح أن احلكم الثاني وهو 
احلكم الصادر في االستئناف 
رقم 2231 /2017 إداري املقام من 
الوزارة طعنا على حكم محكمة 
أول درجة القاضي بإلغاء قرار 
الوزارة بســحب صالة أفراح 
احلباج وإســناد إدارة الصالة 
الى وزارة الشؤون االجتماعية 

وبرفض الدعوى الفرعية املقامة 
من الوزارة بإلزام املتبرع بالصالة 
بأن يؤدي للوزارة مبلغ 55800 
د.ك. ولفت الى ذلك احلكم الثالث 
وهو الصادر من احملكمة الكلية 
الدائرة اإلدارية برفض الدعوى 
الوزارة طعنا على  املقامة ضد 
قرارها بفصل منطقة النعيم عن 

جمعية النسيم التعاونية.

ارتفاع معدل اإلقبال على »مكارم«
القاهرة ـ هناء السيد

حققت مبادرة »مكارم« لتعزيز االخالق نتائج مرضية الى حد 
كبيــر، حيث اظهرت نتائج اســتطالع الراي ارتفاع معدل االقبال 
على منصات احلملة في مختلف املواقع االلكترونية اخلاصة بها، 
وذلك وفقا للتقارير الصادرة للمرحلة االولى من انطالق احلملة، 
محققة بذلك اجلزء األكبر من أهدافها وغاياتها في االنتشار والتأثير 
اإليجابي في منطقة اخلليج والعالم العربي بصفة عامة. ومت اطالق 
احلملة مع بداية شهر ترتقبه النفوس كل عام، وتشتاق إليه وهو 

شهر الرحمة والغفران والصيام والقيام شهر رمضان املبارك.

سفير باكستان أقام مأدبة إفطار على شرف الديبلوماسيين
دستجير: ال وجود لقوات باكستانية في الدوحة

»السكنية«: ال شطب طلبات وال بدل
في خيطان وملتزمون بتطبيق القانون

أسامة دياب

أكــد ســفير باكســتان لــدى الكويت غالم 
دستجير على قوة ومتانة العالقات الباكستانية 
- الكويتية والتي وصفها باملتطورة، موضحا 
أن الزيــارة األخيرة لرئيس وزراء بالده نواز 
شــريف الى الكويت قبل اشــهر تعكس عمق 
الروابط بني البلدين، حيث متت خاللها مناقشة 
الكثير من القضايا ذات االهتمام املشترك في  
جميع املجاالت. وأشار دستجير في تصريحات 
للصحافيــني على هامش حفــل اإلفطار الذي 
أقامه على شــرف بعض الســفراء املعتمدين 
لــدى الكويت، إلى دعم وتقديــر بالده جهود 
ومساعي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لرأب الصــدع وحل األزمة اخلليجية، 
الفتا إلى ضرورة ان يكون احلل في إطار دول 
مجلس التعاون، ومشددا على استعداد بالده 
للمساعدة في أي أمر يسهم في حل هذه األزمة.

وردا على سؤال حول إرسال باكستان جنود 

الى الدوحة، قال: »ال جنود لنا في الدوحة وال 
نية لدينا إلرسال جنود هناك، وما يتم تداوله 
في هذا الشأن ال يعدو كونه مجرد شائعات«.
وفيما يتعلق مبشــكلة التأشــيرات ألبناء 
اجلالية الباكستانية، أوضح دستجير ان رئيس 
الوزراء الباكســتاني ناقش هذه املشــكلة مع 
القيادة الكويتية خالل زيارته األخيرة، الفتا 
إلى انهم يعملون حاليا مع اجلهات املختصة 
حلل هذه املشكلة وحصلوا بالفعل على بعض 
التســهيالت لكن املشــكلة مازالت قائمة ولم 

حتل نهائيا.
وذكــر أن الغبقــات الرمضانيــة من أجمل 
العادات في الكويت خالل شهر رمضان، باإلضافة 
إلى ديوانياتها التي تعتبر منابر مميزة للرأي، 
مشــيرا إلى وجــود تقارب كبير فــي العادات 
الرمضانية بني بالده والكويت من حيث وجود 
املجالس التي يجتمع فيها أفراد العائلة، مهنئا 
أبناء اجلالية الباكستانية والشعب الكويتي 

مبناسبة قرب عيد الفطر.

السفير الباكستاني غالم دستجير متوسطا مجموعة من السفراء واإلعالميني عقب مأدبة اإلفطار

عادل الشنان 

نفت املؤسسة العامة للرعاية السكنية ما مت تداوله في وسائل 
التواصل االجتماعي بشأن شطب عدد من طلبات املواطنني أصحاب 
الطلبات اإلسكانية املتقدمة للتخصيص على مشروع قسائم خيطان 
وغيرها من املشاريع بسبب عدم تواجدهم داخل البالد او غيره.

كما نفت املؤسسة ما مت تناقله أيضا بشأن وجود جلنة لدراسة 
طلبــات البــدل بــني اصحاب األراضــي في مدينة صبــاح االحمد 
الســكنية او غيرها من املشاريع وإعادة الدخول في التخصيص 
علــى مشــروع خيطان اجلديد، مؤكدة أن جميــع االجراءات التي 
يتم اخلوض فيها للتخصيص تسير وفق القانون وعلى مسطرة 

واحدة من جميع املواطنني.
واكدت املؤسسة أن جميع ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل 
االجتماعي حول الســماح بنقل ملفات او السماح ملن حصل على 
قســائم واراض في مناطق اخرى بالتنازل عنها مقابل احلصول 
على قسائم في خيطان غير صحيح، حيث ان القانون مينع ذلك 
وال يسمح به مادام صاحب األولوية السكنية قد حصل على بطاقة 
قرعة وحصل على قسيمة ضمن مشاريع املؤسسة التي مت توزيعها.
وأوضحت املؤسسة أن جميع املطالبات وطلبات التبديل التي 
تصل الى مكتب وزير الدولة لشؤون اإلسكان ومدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية يتم حتويلها الى اللجنة القانونية املعنية 
ويتم دراســتها والرد باتخاذ اإلجراء الــالزم حولها دون اإلخالل 

بحقوق املواطنني اصحاب طلبات الرعاية السكنية.

يسعى إلى دفع العالقات الثنائية بني البلدين إلى األمام

العبادي: ملف التعويضات
على جدول زيارتي إلى الكويت األربعاء

بغــداد - »كونــا«: أكــد 
رئيــس الــوزراء العراقــي 
العبــادي أن زيارته  حيدر 
الكويت خالل  إلــى  املقررة 
األسبوع اجلاري هدفها الدفع 
بالعالقــات بني البلدين إلى 

األمام.
وقال العبادي خالل لقاء 
مع جمع من الصحافيني مساء 
أمس األول مبناسبة اجلولة 
التي سيبدأها اليوم االثنني 
على عدد من دول اجلوار من 
بينها الكويت أن عالقة بالده 
مع الكويت تطورت بشكل 
كبير وأن حكومته تســعى 
للحفاظ على هذا املستوى من 
التقدم مؤكدا أن جزءا كبيرا 
من الزيارة يتعلق بتحقيق 

هذه األهداف.
ولفت إلى أن هناك عددا 
من امللفات التي سيتم بحثها 
خالل الزيارة من بينها مسألة 
التعويضــات التــي طالبت 
بالده بتأجيل دفعها أكثر من 
مرة وقد اســتجاب اجلانب 

الكويتي.
وحــول ملــف مؤمتــر 
املانحني للعراق والذي كان 
مقررا إقامته فــي الكويت، 
أوضح العبادي أن انخفاض 
أســعار النفط في األشــهر 
األخيــرة تســبب بإرجــاء 
املؤمتر عن موعده املفترض 

في شهر أغسطس املاضي.
وبــني ان حكومــة بالده 
حتاول اليــوم إعادة النظر 
بالفكرة مبجملها ألن إيجاد 
مانحني فــي الظرف الراهن 

أمر ليس بالسهل.
ومــن املقــرر أن يــزور 
العبادي الكويت يوم األربعاء 
املقبل في ختام جولة تشمل 

كذلك السعودية وإيران.
وقال العبادي في اللقاء 
مع الصحافيني: إن اجلولة 
كانت مقررة منذ فترة طويلة 
مبينــا أن الهــدف منها هو 
بناء عالقات جديدة مع دول 
اجلوار مبنية على االلتقاء 
وليس العداء مؤكدا ان بالده 
باتت اليــوم محط اجتماع 
بعــد أن كانت محط صراع 

مختلف القوى اخلارجية.

بــالده  الــى أن  وأشــار 
ماضية في سياسة االبتعاد 
عن احملاور ولن تصطف مع 
جهة ضد أخرى ولن تسمح 
باستخدام أراضيها للعدوان 

على اي من دول اجلوار.
وجــود  الــى  ولفــت 
مشتركات بني العراق ودول 
اجلــوار تتعلــق معظمهــا 
بضــرورة محاربة اإلرهاب 
مؤكــدا ان معظم تلك الدول 
لديها مخــاوف حقيقية من 
امتداد اإلرهــاب اليها األمر 
الــذي يســتدعي تعاونــا 

مشتركا ملواجهته.
وذكــر العبادي ان بالده 
تعيش مرحلة االنتصارات 
وحتريــر األرض وهي أمام 
عهد جديد مختلف متاما عما 
كانت عليه بعد عام ٢٠٠3.

وأشــار الــى ان شــعار 
املرحلــة املقبلــة حلكومته 
ســيكون التنمية ومحاربة 
الفساد وعدم السماح بعودة 

»اإلرهابيني« من جديد.
ورأى »ان هذا الهدف لن 
يتحقــق اال بالقضــاء على 
جميــع حواضــن اإلرهــاب 
املواطنــون  يشــعر  وأن 
بأنهم متساوون امام الدولة 
فضــال عن تفعيــل اجلانب 

االستخباري«.

حيدر العبادي


