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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في حديث باسم مع الشيخ ناصر صباح األحمد قبيل مغادرته

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه جان ايف لودريان بحضور الشيخ صباح اخلالد
ومحمد شرار والشيخ محمد العبداهلل  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

استبدال املقرات املؤجرة وغير املناسبة بأخرى تابعة للوزارة

ولي العهد بدأ زيارة خاصة إلى الواليات املتحدة

العزب: نعمل على حل مشكلة تأخر
رواتب ومكافآت موظفي مراكز الرؤية

بحفظ اهلل ورعايته، غادر سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد أرض الوطن صباح أمس 
متوجهــا إلى الواليات املتحــدة األميركية في 

زيارة خاصة.
وقد كان في مقدمة مودعي سموه على أرض 
املطار رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، والشيخ 
فيصل السعود، ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشــيخ مشعل األحمد، ووزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح األحمد، ورئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد، ونائــب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد، وأحمد فهد 
الفهد مدير مكتب صاحب الســمو، واملستشار 
بديوان سمو ولي العهد د.حمود العتيبي ومحافظ 
حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، 
ورئيس الهيئة العامة للطيران املدني الشــيخ 
سلمان احلمود، ورئيس املراسم والتشريفات 
بديوان ســمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح 
السالم، ووكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون 
احمللية الشــيخ أحمد جابر العبــداهلل، وكبار 

املسؤولني بديوان سمو ولي العهد.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د. فالح العزب أن هدفه األساسي مواجهة 
معوقات العمل في قطاعات وزارة العدل والدفع 
قدما في اجتاه تطويره على شتى املستويات 
خلدمة املراجعني، مشــيرا إلى أهمية اجلانب 
اإلعالمي فــي إيصال أدوار قطاعــات الوزارة 
للمجتمع ومن بينها دور إدارتي االستشارات 

األسرية والتوثيقات الشرعية.
جاء ذلك خالل لقاء العزب مبوظفي إدارتي 
االستشارات األســرية والتوثيقات الشرعية 
في مكتبه مبعهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونيــة بحضــور وكيــل وزارة العــدل 
عبداللطيف الســريع ووكيل الوزارة املساعد 
لشؤون التســجيل العقاري والتوثيق محمد 
احلماد ومستشار الوزير فيصل الغريب ومدير 

إدارة مكتب الوزير عيسى البشر.
ودعا العزب إلى ضرورة طرح كل أنشطة 
وخدمــات وبرامج وإحصائيــات اإلدارتني في 
وسائل اإلعالم واحلرص الكامل على التواصل 
مع املجتمع وتبيان احلقائق املوثقة له ملواجهة 

أي محاوالت للبلبلة.
وطــرح العــزب فكــرة دراســة اإلمكانية 
القانونيــة لتعديل مســمى مراقبة )تســوية 
النزاعات( في إدارة االستشــارات األسرية إن 
انطــوى األمر على أي نظرة ســلبية من قبل 
بعض األطراف، الفتا إلى أنه سيدرس مقترح 
عقــد مؤمتــر خليجي شــامل لقضايا األحول 
الشخصية في الكويت وذلك لتبادل اخلبرات 
بــني العاملني في هذا املجــال في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربي.

ووعد العزب بالعمل على حل مشكل تأخر 
رواتب ومكافآت موظفي مراكز الرؤية والتي 
لم تصرف منذ 9 شهور، حيث أجرى اتصاالته 
املباشــرة باملســؤولني إلنهاء معانــاة هؤالء 

املوظفني وإيجاد احللول املناسبة ملشاكلهم.
ووجه إلى ضرورة حل مشكلة نقص العمالة 
املتخصصة من الباحثني النفسيني واالجتماعيني 
في مراكز الرؤية وتعيني موظفني جدد للعمل 
في هذه املراكز ومعاجلة اخللل، مطالبا بسرعة 
الربــط اإللكتروني بني نظامــي وزارة العدل 

ومكتب اإلمناء االجتماعي.
وأكد أنــه ال يرغب في تبعية مراكز خدمة 
أو مجمعات أو مقرات غير مالئمة لعمل وزارة 
العدل، كاشفا عن خطة شاملة الستبدال املقرات 
املؤجرة وغير املناسبة بأخرى تابعة للوزارة 
لتوفير النفقات وتهيئة أجواء مناسبة لعمل 

املوظفني وإجناز معامالت املراجعني.
وطالــب العزب بالدفــع قدما في محاوالت 
مشاركة املراجعني في إجناز معامالتهم إلكترونيا 
ومنح مكافآت للمشــاركني في ذلك كإعطائهم 
أولوية في إجناز معامالتهم عند مراجعة مرفق 
اخلدمات التابع للوزارة الستكمال معامالتهم، 
مشددا على ضرورة السرعة في ميكنة العمل 
في قسمي املواريث والقسام الشرعي، باإلضافة 

إلى الربط اآللي مع نظام السجل العقاري.
وأشاد بفكرة تخصيص باركود للمعامالت 
في قسم احلفظ لتسهيل الوصول للمعامالت 
واحلفاظ على سريتها وحمايتها من الضياع، 
داعيا إلى التنسيق بني القسم وقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واإلحصاء في الوزارة في هذا الشأن.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا اللواء الشيخ فيصل النواف ويبدو الشيخ فيصل السعود

د. فالح العزب خالل لقائه موظفي إدارتي االستشارات األسرية والتوثيقات الشرعية

اعتماد اإلستراتيجية العربية لالتصاالت
القاهــرة ـ »كونــا«: قالت 
املواصــالت  وزارة  وكيلــة 
بالتكليــف بثينة الســبيعي 
إن املكتــب التنفيذي ملجلس 
الــوزراء العــرب لالتصاالت 
واملعلومــات اعتمــد بلــورة 
العربيــة  »االســتراتيجية 
لالتصاالت وتقنية املعلومات«. 
وقالت السبيعي التي ترأست 
وفد الكويت إلى االجتماع الـ 
4١ للمكتب التنفيذي في ختام 
أعماله في تصريح لـ »كونا« 

أمس إن االجتماع اعتمد بلورة 
االستراتيجية في ضوء نتائج 
وتوصيات فرق متخصصة.

املكتــب  أن  وأوضحــت 
التنفيذي ناقش أهمية املشاركة 
العربيــة في هذا الصدد فيما 
كلــف األمانة العامــة ببحث 
إمكانيــة االســتعانة بخبراء 
للمساعدة في صياغة البلورة 
العامة لالستراتيجية اخلاصة 
باالتصاالت واملعلومات حتى 

بثينة السبيعيعام ٢٠٢4.

أكدت خالل استقبالها وفد »النجاة« أن الوزارة تدعم وبقوة العمل الخيري المؤسسي المنظم

الصبيح: يحق لكل كويتي الفخر بحملة #أبشروا_ باخلير
أشادت وزيرة الشؤون 
ووزيرة الدولة للشــؤون 
االقتصادية هند الصبيح 
الرائد  بالدور اإلنســــاني 
الذي تقــوم به جمــــعية 
النجــاة اخليريــة داخــل 
الكويت وخارجها، مثمنة 
الرمضانيــة  حملتهــا 
حتــت  أطلقتهــا  التــي 
شعار#أبشــروا_ باخلير 
والتــي تهتم بتوفير قيمة 
اإليجارات لألسر املتعففة 
الدراسية  الرسوم  وسداد 
لطــالب العلم املعســرين 
داخل الكويت، مؤكدة أنه 
يحــق لكل كويتــي الفخر 
بهذه احلملة التي استطاعت 
في ١٢ ساعة فقط أن جتمع 
مبلغ 4 ماليــني دينار من 
قرابة 85 ألــف متبرع من 

46 دولة.
جاء ذلك خــالل زيارة 
وفد جمعية النجاة اخليرية 
لوزارة الشؤون والذي ضم 
كال من مدير عام اجلمعية 
د.محمد األنصاري ونائبه 
د.جابر الوندة والناشط في 
العمل اخليري واإلنساني 
محمد احلصينــان ومدير 
املــوارد  تنميــة  إدارة 
والتسويق باجلمعية عمر 

الثويني.
ورحبت الصبيح بوفد 

النجاة اخليرية وأعربت عن 
ســعادتها العارمة بالدور 
الفعال الذي حققته حملة 
#أبشــروا_ باخلير، حيث 
رسمت البسمة والسعادة 
للمستفيدين داخل الكويت، 
مؤكــدة أن الــوزارة تدعم 
العمــل اخليــري  وبقــوة 
املؤسســي املنظــم الــذي 
يرفع اســم الكويت عاليا 

في احملافل الدولية.
وقال د.محمد األنصاري 
رزق اهلل عز وجل الكويت 
شــعبا كرميــا وحكومــة 
داعمة ومؤسسات خيرية 
فاعلــة ذات خبــرة فــكان 
التميز والريادة والسخاء، 
واستطاعت الكويت أن تنال 
التكــرمي األممــي بجدارة 

كعاصمة للعمل اإلنساني، 
وصاحب السمو األمير قائدا 

للعمل اإلنساني.
وقــدم األنصاري ووفد 
النجــاة للصبيــح خطــة 
اجلمعيــة حيــال تنفيــذ 
حملــة أبشــروا باخلــــير 
بــدأت اجلمعيــة  حيــــث 
أولــى خطـــواتها العملية 
في تســليم الدفعة األولى 
من مســتحقي اإليجارات 
وذلــك مــن خــالل شــيك 
يصرف كل 3 شهور لألسرة 
القيمة  املســتفيدة يضــم 
اإليجاريــة لثالثة أشــهر 
وفي حالة وجود إيجارات 
متأخرة نقــوم على الفور 
بالتواصل مع املالك وسداد 

هذه املتأخرات.
وقال األنصاري: وصلنا 
عبــر رابــط احلملــة أكثر 
مــن ١٢9٠٠ ألف طلب فيما 
يخــص اإليجــارات وجار 
فحص هذه الطلبات بدقة 
وموضوعية وشفافية تامة 
لضمان وصول هذه األمانة 
ملستحقيها، وحرصنا خالل 
التسجيل على توافر العديد 
من املتطلبات منها بعض 
مثــل  الرســمية  األوراق 
البطاقــة املدنية أو أوراق 
أثبات احلالة بشرط تكون 
صاحلــة بجانــب كشــف 

الدخــل وعقــد  مبصــادر 
اإليجار، ووصل آخر شهرين 
لإليجـــــار عــالوة علــى 
كشــف حســـــاب بـــنكي 
بآخــر 6 شـهور مع إرفاق 
كشف رسمــــي باإلقساط 
وااللتزامــات املطلوبة من 
الشــخص، وغيرهــا مــن 
األوراق الرسمية األخرى،.
انه  وأضاف األنصاري 
فيما يخص اجلزء الثاني 
من حملة#أبشروا _ باخلير 
واملتعلق بســداد الرسوم 
الدراســية للطلبــة العلم 
املتواجديــن  املتعســرين 
داخل الكويت فقد مت حتديد 
الطلبــة املســتفيدين من 
احلملة وعددهم ١4٠4 طالب 
تقريبا من شــتى املراحل 
الدراســية واجلنســيات 
واملقيمــني مــن ضيــوف 
الكويت وفي سبتمبر املقبل 
بداية العام الدراسي سوف 
نبدأ في التنفيذ عن طريق 
املدارس وتسليمها  زيارة 

الرسوم.
وتوجــه وفــد النجــاة 
بالشــكر لوزارة الشؤون 
علــى تعاونهــا ودعمهــا 
للحملــة ولكل األنشــطة 
والفعاليــات التــي تقــوم 
بها اجلمعية وأخواتها من 
اجلمعيات اخليرية األخرى.

 هند الصبيح خالل لقائها مع د.محمد األنصاري ود.جابر الوندة
ومحمد احلصينان وعمر الثويني

احلملة استطاعت 
خال 12 ساعة 
جمع 4 ماليني 

 دينار من نحو
85 ألف متبرع 

األنصاري: بدء توزيع 
الدفعة األولى 
من مستحقي 

اإليجارات

متابعة جميع 
امللفات 

والشهادات 
الصادرة من 

املؤسسة

شطب 584 طلبًا وتعليق المئات بسبب مخالفة الشروط والمديونيات

الخالد بحث مع لودريان سبل تعزيز العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية والدولية

أبل: وقف الطلبات اإلسكانية للمستفيدين
من شهادات »السكنية« املزورة

اجلراح مستنكرًا حادث اجليزة: عمل إرهابي بغيض

صاحب السمو استقبل الغامن ووزير الشؤون اخلارجية الفرنسي
استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصــر بيان صبــاح أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.
كمــا اســتقبل ســموه 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
باإلنابة ووزيــر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد، ووزير 
أوروبا والشؤون اخلارجية 

بجمهورية فرنسا جان ايف 
لودريان والوفد املرافق وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة املستشار 
بالديــوان األميــري محمد 
ضيــف اهلل شــرار ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الــوزراء ووزيــر اإلعــالم 
الشــيخ محمــد  بالوكالــة 

العبداهلل.

من جهته، استقبل رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة وزير 
اخلارجيــة الشــيخ صباح 
اخلالد بحضور وزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
ووزيــر اإلعــالم بالوكالــة 
العبداهلل،  الشــيخ محمــد 
وزيــر أوروبــا والشــؤون 
اخلارجية فــي اجلمهورية 
الفرنســية الصديقــة جان 

ايــف لودريــان فــي قصر 
بيان أمس، ومت خالل اللقاء 
بحث أوجه العالقات الثنائية 
املميزة والوطيدة بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها 
في كل املجــاالت ومختلف 
األصعدة، كما مت استعراض 
مجمــل القضايــا اإلقليمية 
االهتمــام  ذات  والدوليــة 

املشترك.

حضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون أوروبا 
الســفير وليــد اخلبيــزي 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الســفير الشيخ  اخلارجية 
د.أحمد ناصر احملمد وعدد 
من كبار املسؤولني في وزارة 

اخلارجية.

عادل الشنان

أكد وزير اإلسكان ووزير 
الدولــة لشــؤون اخلدمات 
ياســر أبل متابعــة قضية 
تزوير محررات رسمية باسم 
املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية من قبــل عدد من 
املقيمني بعد الكشــف عنهم 
من قبل وزارة الداخلية أمس 

األول. 
وأضاف أبل في تصريح 
أمس أنه ومنذ تلقي نبأ إلقاء 
القبض على شــخصني من 
املقيمني فــي البالد يقومان 
بتزوير شــهادات ملن يهمه 
األمر منسوبة لـ »السكنية« 
بوشر فورا اتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة بشــأن هــذا األمر 
ومتابعة نوعية الشــهادات 
التــي صــدرت واجلهــات 
املســتفيدة منهــا من خالل 
اإلدارة القانونية وبالتنسيق 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ خالد اجلراح وقوف 
الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية 
إزاء كل ما ميس أمنها واســتقرارها، 
وأعرب عن شجبه واستنكاره للهجوم 
الذي استهدف دورية  الغادر  اإلرهابي 
أمنية مبحافظة اجليزة مما أســفر عن 
استشهاد خمســة أفراد من الشرطة، 
جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعث 

بها اجلراح، إلى وزير الداخلية املصري 
اللواء مجدي عبد الغفار.

وقال اجلراح في برقيته:»ببالغ احلزن 
واألســى تلقينا نبأ الهجوم اإلرهابي 
املســلح الذي اســتهدف دورية أمنية 
مبحافظة اجليزة وأسفر عن استشهاد 
خمسة أفراد من الشرطة، وإذ آملنا هذا 
املصاب اجللل، فإننا نستنكر هذا العمل 
اإلرهابي البغيض الذي يتنافى مع كل 

الشرائع السماوية والقيم اإلنسانية. وال 
يسعنا أمام هذه اجلرمية البشعة إال أن 
نؤكد وقوفنا التام مع جمهورية مصر 
العربية الشقيقة إزاء كل ما ميس أمنها 
واستقرارها.ســائلني اهلل العلي القدير 
أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم 
أهلهم الصبر والسلوان ويحفظ جمهورية 
مصر العربية الشــقيقة من كل سوء 

ومكروه.

مــع وزارة الداخلية وباقي 
اجلهات احلكومية املعنية.

وأشــار إلــى أنــه كلــف 
املســؤولني في »الســكنية 
وبنــك االئتمــان« مبتابعة 
امللفات والشــهادات  جميع 
الصادرة من املؤسسة، إضافة 
إلى الشهادات القادمة إليها 
من هيئة شؤون ذوي اإلعاقة 
بهدف االستفادة من األقدمية 
االعتبارية للتأكد من دقتها 
وسالمتها حفاظا على حقوق 
املواطنني أصحاب األولوية 

في الرعاية السكنية.
وتابع أنه في حال تكشف 
وجود ملفات مت تســليمها 
للمؤسسة أو إحدى اجلهات 
التابعة لها واالستفادة من 
اخلدمات املقدمة جراء تلك 
الشــهادات املــزورة طيلــة 
ســتتم  الســابقة  الفتــرة 
مالحقة املزوريــن قانونيا 
ووقف طلباتهــم وتعليقها 

وإحالتهــم فوريــا للجــان 
القانونية املختصة متهيدا 
إلحالــة أصحابهــا للنيابة 

العامة.
وقال إن »الســكنية« لن 
تتوانى في متابعة أي ملف أو 
معاملة غير مستحقة للرعاية 
السكنية أو مخالفة لشروط 
احلصول عليهــا، الفتا إلى 
أن نظام امليكنة الذي تتبعه 
املؤسسة وحتديث البيانات 
األخيــرة جلميــع الطلبات 
القائمة ســاهم  اإلســكانية 
وبشــكل مباشــر في كشف 
العديد من املخالفني حيث مت 
شطب 584 طلبا إضافة إلى 
تعليق املئات بسبب مخالفة 

الشروط واملديونيات.
ومن اجلديــر بالذكر أن 
الشــهادات الصــادرة مــن 
املؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية إلى اجلهات األخرى 
ما هي إال إثبات على وجود 

طلب إســكاني ضمن قائمة 
االنتظار أو طلب تخصيص 
على إحدى املناطق السكنية 
أو حجم املديونيات املسجلة 
علــى صاحب الشــهادة أو 
توجه لبنك االئتمان لبيان 
حالة املواطن بهدف استحقاق 

القرض العقاري.
وهنــاك نــوع آخــر من 
الشهادات تستقبلها املؤسسة 
من جهــات حكومية أخرى 
مثل »الهيئــة العامة لذوي 
العمــل«  اإلعاقــة وجهــات 
لبيان وضع صاحب املعاملة 
لالستفادة من اخلدمات التي 
تقدمها املؤسسة حيث يتم 
منح صاحب الطلب أولوية 
أقدميــة اعتباريــة تتراوح 
بني 3 و 5 ســنوات بحسب 
درجة وشدة اإلعاقة إضافة 
إلى شــهادات أخرى تتعلق 
بصرف بدل اإليجار والذي 

يصل إلى ١5٠ دينارا.

ياسر أبل

الشيخ خالد اجلراح


