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األمير هّنأ العاهل األردني مبناسبة
 ذكرى جلوسه على عرش اململكة

البحيح: اتفاق متكامل ملعاجلة األوضاع في اليمن

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة ألخيه صاحب اجلاللة امللك عبداهلل 
الثاني ابن احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الش����قيقة عبر فيها س����موه عن خالص تهانيه 
مبناسبة الذكرى السابعة عشرة جللوسه على 
عرش اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، مشيدا 
سموه بهذه املناسبة بالعالقات األخوية املتميزة 
التي تربط الكويت باململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة، ومتمنيا سموه له موفور الصحة ودوام 
العافية وللبلد الشقيق املزيد من التقدم واالزدهار 

في ظل قيادة جاللته احلكيمة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة ألخيه صاحب اجلاللة امللك عبداهلل 
الثاني ابن احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى الس����ابعة عش����رة جللوسه على عرش 
اململكة األردنية الهاش����مية الشقيقة، متمنيا له 

دوام الصحة ومتام العافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

هالة عمران

قال الكاتب واحمللل السياسي أحمد البحيح: 
إن املبعوث األممي بصدد عرض مشروع اتفاق 
متكامل على أطراف األزمة اليمنية خالل األيام 
املقبلة، جرت بلورته بالتنس���يق مع سفراء 
عدد م���ن الدول ال� 5 في مجل���س األمن، بعد 
مناقشات مكثفة أجراها السفراء مع املبعوث 

األممي ووفدي احلكومة واحلوثيني.
وأضاف ان مشروع االتفاق يشتمل على بنود 
ملعاجلة الوضع األمني والعسكري والسياسي 
واإلنساني واالقتصادي بشكل متزامن ومتكامل 
من خالل إجراءات متزامنة أيضا، بحيث تتولى 
جلنة عسكرية مشتركة اإلشراف على انسحاب 
قوات احلوثيني وتس���ليم السالح واستعادة 
مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هناك تقدما 
كبيرا في مناقشة الترتيبات العسكرية واألمنية، 

وتأمني العاصمة مع املبعوث األممي إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، ووجود تفاهمات على بحث 
تفاصيل تش���كيل حكومة إل���ى بعد االنتهاء 
من وضع ترتيبات امللف العس���كري واألمني 

واالنسحابات.
ولفت إلى ان مناقشات الوفد احلكومي مع 
املبعوث األممي تناولت إلغاء اإلعالن الدستوري 
للحوثيني وما ترتب عنه من تغييرات إدارية 
واستعادة مؤسسات الدولة، وإزالة كل العراقيل 
أمام عمل احلكومة، وذلك بعد تنفيذ االنسحابات 
من املدن وفق خطة تقدم بها املبعوث األممي، 
وحددت مناطق االنسحاب باملنطقة )أ( ونطاقها 
اجلغرافي العاصمة صنعاء ومحافظتي عمران 
واحلديدة، ويجري بحث ترتيبات انس���حاب 
امليليشيات من منطقتني أخريني افتراضيتني 
هما )ب، ج( لم يحدد نطاقاهما اجلغرافي وال 

اإلطار الزمني.

العصفور: الدور اإلنساني
 لصاحب السمو محط تقدير العالم

املنامة � »كونا«: أكد عضو املجلس اإلسالمي 
األعلى ورئيس مجلس األوقاف اجلعفرية مبملكة 
البحرين الشيخ عبداحلسني العصفور أن الدور 
اإلنساني واخليري لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وجبله على حب اخلير منذ القدم 
محط تقدير وإعجاب العالم. وذكرت الس����فارة 
الكويتي����ة لدى البحرين في بيان تلقته »كونا« 
أم����س اخلميس أن العصفور ق����ال خالل لقائه 
عميد الس����لك الديبلوماسي سفير الكويت لدى 

مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح إن »اهلل عز 
وجل حبانا بحكام خيرين وقريبني من شعوبهم 
ويتسابقون في تقدمي أفضل اخلدمات املعيشية 

ملواطنيهم مبا يحقق لهم احلياة الكرمية«.
من جانبه أكد الش����يخ ع����زام الصباح أن ما 
يجمع بني الكوي����ت والبحرين عالقات متأصلة 
ضارب����ة بجذورها في أعم����اق التاريخ، مضيفا 
ان العالقات الثنائية يجمعها التاريخ املشترك 

واملصير الواحد.

الشيخ عبداحلسني العصفور والسفير الشيخ عزام الصباح 

عضو املجلس اإلسالمي البحريني التقى عزام الصباح

تقدمهم املستشار بن ناجي والوكيل السريع وشعيب والشيتان

الصانع استقبل املهنئني من منتسبي »العدل« و»األوقاف«

والوكيل املس���اعد لشؤون 
قصر العدل علي الس���لمان 
والوكيل املس���اعد لشؤون 
التطوي���ر اإلداري واإلعالم 
العبداجلليل والوكيل  هبة 
التسجيل  املساعد لشؤون 
العق���اري والتوثيق محمد 
احلماد. كما استقبل عددا من 
مديري إدارات الوزارة ومدير 

عام هيئة شؤون القصر براك 
الشيتان املهنئني من وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
تقدمهم وليد شعيب الوكيل 
املساعد للش���ؤون اإلدارية 
واملالية والوكيل املس���اعد 
خالد بوغيث وخالد احليص 
مدير إدارة مساجد محافظة 

حولي.

حيث استقبل رئيس محكمة 
االستئناف املستشار محمد 
بن ناجي ووكيل وزارة العدل 
عبداللطيف السريع ووكالء 
وزارة العدل والوكيل املساعد 
لتكنولوجي���ا املعلوم���ات 
واإلحصاء عمر الشرقاوي 
والوكيل املساعد للشؤون 
القانونية زكريا األنصاري 

اس���تقبل وزي���ر العدل 
ووزي���ر األوق���اف يعقوب 
الصان���ع مبكتبه في معهد 
الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية املهنئني بحلول 
املبارك من  ش���هر رمضان 
املجل���س األعل���ى للقضاء 
وقيادات وزارة العدل ووزارة 
األوقاف وهيئة شؤون القصر، 

جانب من املهنئني يعقوب الصانع مستقبال املستشار محمد بن ناجي وعبداللطيف السريع وعددا من وكالء العدل

الناجم شارك التنزانيني في إفطار صائم بإشراف بيت الزكاة الكويتي

الشقة بـ ٧٢ ألف دينار والبيت ال يزيد عن ٦٩ ألفاً بقيمة األرض

وزير خارجية تنزانيا: فرص استثمارية لرجال األعمال الكويتيني

صاحب السمو عزّى خادم احلرمني بوفاة األميرة لولوة
الس���مو  بعث صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزي���ة إلى أخيه 
خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته 

بوف���اة املغف���ور لها بإذن 
اهلل تعالى صاحبة السمو 
امللكي األميرة لولوة بنت 
س���عود بن عبدالعزيز آل 
سعود، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمدها بواسع 
رحمته ويس���كنها فسيح 

جناته وأن يلهم األس���رة 
املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزي���ة إلى أخي���ه خادم 
امللك  الش���ريفني  احلرمني 

س���لمان ب���ن عبدالعزيز، 
ضمنه���ا س���موه خالص 
تعازيه وصادق مواساته 
بوف���اة املغف���ور لها بإذن 
اهلل تعالى صاحبة السمو 
امللكي األميرة لولوة بنت 
س���عود بن عبدالعزيز آل 

سعود، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمدها بواسع 

رحمته.
كما بعث س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ 
جابر املبارك ببرقية تعزية 

مماثلة.

»السكنية«: تكلفة شقق  البناء العمودي أكثر من البيوت احلكومية

»الشؤون« تخفض مصاريف الفرق 59 ألف دينار وبدل النوبة 60 ألفاً
بشرى شعبان

كش���ف مصدر مسؤول 
في وزارة الش���ؤون عن أن 
الوزارة متكنت من تخفيض 
املصروف���ات املتعلقة بفرق 
عمل برنامج احلكومة خالل 
الثالث س���نوات املاضية ما 

يقارب 120 ألف دينار، حيث 
انخفضت قيمتها مبا يقارب 
175 ألف دينار عام 2013 إلى 
130 ألف دينار عام 2014 إلى 

59 ألف دينار عام 2015.
وأضاف املصدر ان األرقام 
إلى انخفاض  تش���ير أيضا 
قيمة املبالغ املخصصة لبدل 

النوبة بقيمة 60 الف دينار 
مقارن���ة ب� عامي 2015/2014 
و2016/2015، وهو أس���لوب 
عمل انتهجته وزارة الشؤون 
متاش���يا مع سياسة ترشيد 
االنفاق واحلد من أي هدر غير 
مبرر مع احلفاظ على أال يؤثر 
أي ترش���يد على املتطلبات 

احلقيقية لسير العمل.
م���ن جهة اخ���رى وبناء 
على مذكرة مت عرضها على 
وزير الشؤون ووزير الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية 
هند الصبيح، متت مخاطبة 
العامة للتأمينات  املؤسسة 
االجتماعية بش���أن الوقوف 

على مدى اس���تحقاق بعض 
املوظفني من موظفي الوزارة 
الذي���ن تخطت مدة خدمتهم 
الثالث���ني عام���ا للمع���اش 
التقاع���دي، حي���ث اف���ادت 
املؤسسة باستحقاق 31 موظفا 
للمعاش التقاعدي اعتبارا من 

31 يناير 2017 املقبل.

الس���مو األمير،  لصاح���ب 
الذي  الكبير  وأشاد بالدور 
تلعبه الكويت مبؤسساتها 
احلكومي���ة واألهلي���ة في 
البناء والتنمية في تنزانيا، 
الكويتي  خاصة الصندوق 
للتنمية االقتصادية، الشريك 
الرئيسي للتنمية في بالده 
وكذلك اجلمعيات اخليرية 
الكويتي���ة على ما تقوم به 
من جهد ممي���ز واالهتمام 
التعليم والصحة.  بقطاعي 
الوزي���ر على هامش  وقام 
اللقاء بتدشني موقع السفارة 

توفيرها في هذا النوع من 
البدائل السكنية والذي يشمل 
التكييف املركزي واملصاعد 
مع اخلدمات األخرى ناهيك 
عن اسلوب البناء املتمثل في 

اإللكتروني والذي يتضمن 
التي  العديد من املعلومات 
توثق العالقات املتميزة بني 
البلدين الصديقني واألنشطة 
املختلفة للسفارة الكويتية 
في دار السالم ومشاركتها 
في انشطة تقيمها املؤسسات 

التنزانية.
من جهة أخرى، ش���ارك 
إفطار  الناجم في  الس���فير 
الذي يش���رف عليه  صائم 
بيت الزكاة الكويتي بتبرع 

محسنني من الكويت.
وق���ال الناج���م ان بيت 
الكويتي يش���رف  ال���زكاة 
العديد من املش���اريع  على 
في تنزانيا م���ن حفر آلبار 
املياه وبناء املساجد ومراكز 
حتفيظ القرآن الكرمي، إضافة 
إلى كفالة عدد كبير من األيتام 
الدراسية  الرسوم  وتسديد 
لهم، وأضاف أن مش���روع 
الثاني  افطار الصائم ه���و 
الس���فارة هذا  الذي تنفذه 
العام منذ افتتاحها في يناير 
2015، وان جناح املش���روع 
العام املاضي بالتعاون مع 
عدد من اجلمعيات اخليرية 
في تنزانيا شجع على تنفيذه 
هذا العام بزيادة عدد املساجد 
املقامة فيها هذه اإلفطارات.

توفير دور كامل للمواطن 
مبس���احة 400م2 في مبنى 
عمودي مقام على مساحة 

ال تزيد عن 1000م2.
ونفت املصادر إلغاء فكرة 
مشاريع البناء العمودي من 
قبل املؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية، مؤكدة انها احد 
البدائل السكنية التي نص 
القان���ون وال ميكن  عليها 
الغاؤها اال بقانون او تعديل 
القانون لكن ما مت هو ايقافها 
البحث  بشكل مؤقت حلني 
عن مواقع مميزة ذات اطاللة 
جذابة لتكون عنصر جذب 
وترغيب للمواطن يعوضه 
عن مي���زة البيت احلكومي 
الى ان  اال واش���ارت  ليس 
الس���كنية خاطبت البلدية 
لتوفير اراض سكنية ذات 
مواقع تصلح لتكون مناسبة 

للسكن العمودي.

العاملية، كما سيكون فرصة 
التدريب  لتعاون في مجال 
واكتس���اب اخلب���رات بني 
الكويت وباقي دول مجلس 
التعاون اخلليجي املصدرة 

للبترول.
الوزير  أك���د  من جهته، 
ماهيغا على متانة العالقات 
بني ب���الده والكويت، الفتا 
الى أن الس���فارة التنزانية 
ف���ي الكويت تعم���ل بكامل 
طاقمها بعد وصول السفير 
مه���اذي جمعة وتش���رفه 
بتقدمي أوراق اعتماده مؤخرا 

وأك���دت مصادر مطلعة 
ارتفاع قيمة  ان  ل�»األنباء« 
اكثر  بناء الشقق السكنية 
من البيوت احلكومية يرجع 
الى نوعية اخلدمات املفروض 

بح���ث س���فيرنا ل���دى 
جمهورية تنزانيا جاس���م 
الناجم مع وزير اخلارجية 
وشرق أفريقيا د.أوغسطني 
ماهيغا سبل تعزيز العالقات 
البلدي���ن  ب���ني  الثنائي���ة 

الصديقني.
وقال الناج���م، في بيان 
الوكالة من السفارة  تلقته 
في دار السالم، ان الوزير أكد 
ضرورة التوقيع على املزيد 
الثنائية في  من االتفاقيات 
جمي���ع املجاالت خاصة في 
املجال التجاري، وأن اتفاقية 
تشجيع االستثمار املوقعة بني 
البلدين تقدم فرصة كبيرة 
الكويتيني  لرجال األعم���ال 
التنزاني  الس���وق  لدخول 
الفرص  واالس���تفادة م���ن 
االستثمارية الكبيرة الواعدة 
ف���ي تنزانيا باعتبارها أحد 
أفريقيا  أعضاء تكتل شرق 

االقتصادي.
وأضاف الناجم أن قطاع 
النفط والغاز الناش���ئ في 
تنزاني���ا بع���د اإلعالن عن 
اكتش���اف كمي���ات جتارية 
ضخمة من النف���ط والغاز 
س���يكون القط���اع األكث���ر 
اس���تقطابا لالس���تثمارات 
النفط  اخلارجية وشركات 

عادل الشنان 

انتهت دراس���ة أعدتها 
العامة للرعاية  املؤسس���ة 
ال���ى ان تكلفة  الس���كنية 
الوحدات السكنية في البناء 
العمودي )الشقق( اكثر من 
بيوت احلكومة حيث تبلغ 
تكلفة الشقة الواحدة ما ال 
يقل عن 72 الف دينار في حني 
ان تكلف���ة البيت احلكومي 
الواحد ال تزيد عن 69 الف 
دينار شاملة قيمة االرض 
القانون مينع ان  علما بان 
يدفع املواطن احلاصل على 
اي نوع م���ن انواع البدائل 
الس���كنية اكثر م���ن قيمة 
القرض االسكاني املمنوح 
من بنك االئتم���ان والبالغ 
70 الف دينار لذلك تتحمل 
الدولة الفارق بالقيمة املادية 

التي تزيد عن ذلك. 

السفير جاسم الناجم خالل لقائه وزير خارجية تنزانيا د.أوغسطني ماهيغا 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائــلـتي
 النويــم والعيسى الگرام

لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

نوره أحمد محمد العيسى
أرملة املرحوم/ فرحان محمد الفرحان النومي

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

بيت الزكاة يشرف 
على العديد

من املشاريع
في تنزانيا


