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املغرب يتطلع لتعزيز عالقات  التعاون املشترك مع الكويت

الرباط - كونا: أعرب وزير مغربي أول من أمس عن 
أمل بالده في تطوير عالقات التعاون املشترك مع الكويت 
السيما في مجال الدفاع. جاء ذلك خالل لقاء الوزير املنتدب 
لدى رئيس احلكومة املغربية املكلف بإدارة الدفاع الوطني 

عبد اللطيف لوديي مع سفير الكويت لدى املغرب عبد 
اللطيف اليحيا. وأشاد الوزير املغربي مبستوى العالقات 
األخويــة التي جتمع بني البلدين فيما أعرب في الوقت 
نفســه عن األمل في االرتقاء بها إلى مســتويات أرحب 

السيما في مجال الدفاع.ومن جانبه قال السفير اليحيا 
في تصريح لـــ »كونا« عقب االجتماع: إن اللقاء تناول 
العالقات الثنائية بني البلدين وســبل تعزيزها السيما 
في مجال التعاون العسكري مبا يخدم مصالح البلدين.

متعب املطوطح يقدم أوراق اعتماده إلى وزير خارجية نيكاراغوا 

وفد من احلرس إلى إسبانيا والبرتغال
لتبادل اخلبرات العسكرية واألمنية

والصديقــة،  الشــقيقة 
يقوم وفد برئاســة وكيل 
احلــرس الوطنــي الفريق 
ركــن م. هاشــم الرفاعــي 
بزيارة رسمية إلى كل من 
مملكة إسبانيا وجمهورية 
الصديقتــني  البرتغــال 
لبحث فتح قنوات تعاون 
جديدة في املجال العسكري 

واألمني.
الوفد بزيارة  وسيقوم 
تعــد األولــى مــن نوعهــا 
إلى قوات احلــرس املدني 
اإلســباني، حيــث يناقش 
وكيل احلرس الوطني مع 
املدير العام للحرس املدني 
اإلسباني سبل التعاون بني 

اجلانبني.
كما سيتوجه الوفد إلى 
جمهورية البرتغال الصديقة 
لزيــارة احلــرس الوطني 
البرتغالــي  اجلمهــوري 
ملناقشــة قنــوات التعاون 

في إطار أهداف الوثيقة 
االســتراتيجية للحــرس 
الوطني )٢٠٢٠( واخلاص 
التعــاون وتبادل  بتعزيز 
اخلبــرات مع املؤسســات 
الــدول  فــي  العســكرية 

املشترك وتبادل اخلبرات، 
وسيلتقي الرفاعي بالقائد 
العــام للحــرس الوطنــي 
البرتغالــي،  اجلمهــوري 
وسيقدم الوفد إيجازا عن 
مهام احلرس الوطني أمام 
املنظمة األورومتوســطية 
الشــرطة والدرك  لقــوات 
التــي يســعى لالنضمــام 
إليها بهدف تسهيل التفاهم 
الوطنــي  احلــرس  بــني 
واملؤسســات األمنيــة في 
البلدان املشتركة في املنظمة 
مــع التركيز على مواصلة 
تعزيــز العالقــات وتبادل 

املعلومات واخلبرات. 
مديــر  الوفــد  يضــم 
مديرية اإلمداد والنقليات 
في احلرس الوطني العقيد 
م. خالد عبدالسالم مجيد، 
واملقدم ركن نــادر ناصر، 
ورئيس فرع املتابعة الرائد 

أنور سعد. الفريق الركن م. هاشم الرفاعي

املطوطح سفيرًا فوق العادة 
لدى نيكارغوا

قدم سفيرنا لدى املكسيك متعب املطوطح نسخة من 
أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم 
لدى جمهورية نيكارغوا إلى وزير خارجية نيكاراغوا 

دانيس مونكادا كوليندريس.
وذكرت الســفارة الكويتية لدى املكســيك في بيان 
تلقتــه »كونا« أمس ان الســفير املطوطح نقل حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى رئيس 
نيكاراغوا دانييل اورتيغا سافيدرا كما نقل أيضا حتيات 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد إلى الوزير كوليندريس.
وأبدى السفير املطوطح رغبة الكويت الصادقة في 
املضي قدمــا لتنمية العالقات الثنائيــة املتميزة التي 
تربط البلدين وتطويرهــا ونقلها الى آفاق أرحب من 
التعاون في جميع املجاالت ذات االهتمام املشترك مبا 
يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما وحتقيقا للرؤية 

احلكيمة لكال القيادتني.
ونقل البيان عن الوزير كوليندريس وصفه عالقات 
بالده مع الكويت بأنها »اخوية متميزة«، معربا عن تطلعه 
الى تعزيز عالقات التعاون الثنائي في املجاالت كافة.
ونقل كوليندريس حتيات الرئيس دانييل اورتيغا 
الى صاحب الســمو متمنيا لســموه موفــور الصحة 

والسعادة وللكويت املزيد من التقدم واالزدهار.

تشمل جميع املستحقني بواقع 1500 دينار للمدراء

السريع لـ »األنباء«: األعمال املمتازة 
ملوظفي »العدل« في حساباتهم األسبوع احلالي

أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة العدل 
عبداللطيــف الســريع عن 
صــرف األعمــال املمتــازة 
جلميــع املســتحقني مــن 
موظفي الوزارة، بواقع ١5٠٠ 
دينار للمديرين وحتى ١٠٠ 
دينار للوظائــف املعاونة 
لغير الكويتيني، وستكون 
في حساباتهم البنكية هذا 

األسبوع.
وعــن مكافــآت القضاة 

وموظفــي وزارة العــدل املشــاركني في 
انتخابــات مجلس األمــة ٢٠١6 قال وكيل 
وزارة العدل في تصريحات لـ »األنباء« أن 
مكافآت انتخابات ٢٠١6 مت صرفها للسادة 
القضاة وموظفي وزارة العدل املشاركني 

في االنتخابات.
وكشف السريع عن جملة من اإلجنازات 
التي حققتها الوزارة على صعيد اإلنشاءات 
واالنتقــال إلــى املباني الدائمــة للوزارة 
واالســتغناء عن املباني املستأجرة بناء 
على توجيهات وزير العدل د.فالح العزب 
حيث اعلن انه ســيتم خالل هذا الشــهر 
افتتاح مبنى جديد لوزارة العدل مبنطقة 
العارضية والذي سيصبح مركز خدمات 
متكاملة وستنقل إليه قطاعات مهمة مثل 
إدارة احملجوزات املركزية وقطاع التحكيم 
القضائــي ليصبح مبنى دائما له بعد أن 

كان في مبنى مستأجر من قبل.
وشــدد الوكيل السريع على أن خطة 
وزارة العــدل بناء على تعليمات الوزير 
العــزب هي االســتغناء تدريجيا عن كل 
املباني املستأجرة واالنتقال تدريجيا إلى 
مباني مملوكة لوزارة العدل توفيرا للمال 
العام وتسهيال على املراجعني الكرام الفتا 
إلى أنه قد متت مخاطبة اجلهات املعنية 
لتخصيــص أراض إلنشــاء مباني دائمة 

لقطاعات وزارة العدل.
وفيما يتعلق مبحاكم األسرة وانتقالها 
إلى مجمعات احملاكم اجلديدة، قال وكيل 

وزارة العدل: محاكم األسرة 
باجلهراء انتقلت بالفعل إلى 
مجمع محاكم اجلهراء اجلديد 
مداخــل  ومت تخصيــص 
ومخارج منفصلة للحفاظ 
على مبدأ اخلصوصية التي 
اقرها املشــرع فــي قانون 

محاكم األسرة.
وكشــف وكيــل وزارة 
العدل انه يتم حاليا تنفيذ 
مدخــل ومخــرج خــاص 
مبحكمة األســرة في مبنى 
مجمــع محاكــم الفروانية 
اجلديــد متهيــدا النتقال محاكم األســرة 

مبحافظة الفروانية إليه.
وعن املباني اجلديدة التي ستتسلمها 
وزارة العدل قريبا اعلن الوكيل السريع ان 
الوزارة ستتسلم نهاية هذا العام وبداية 
العام املقبل عددا من املباني اجلديدة منها 
مبنــى اإلدارة العامة للخبراء في منطقة 
الرقعــي وكذلــك مبنــى النيابــة العامة 

بالشويخ ونادي القضاة على اخلليج.
وقال السريع إن املشكلة التي تواجه 
الــوزارة حاليا هي إخالء مبنى التقاضي 
املالصق ملبنى قصر العدل متهيدا إلزالته 
نهائيا للبدء في إنشاء قصر العدل اجلديد، 
مشيرا في الوقت ذاته الى انتقال اإلدارة 
العامــة للتنفيذ من موقعهــا احلالي في 
قصر العــدل إلى املقر اجلديد في منطقة 
الوطية خالل أيام متهيدا للبدء في إنشاء 
مشروع قصر العدل اجلديد بالتنسيق مع 

الديوان األميري.
وعلى صعيد الوظائف الشاغرة، أعلن 
وكيل وزارة العدل انه مت تسكني اكثر من 
9٠% من موظفي محاكم األســرة ومازال 
العمل جاريا لتسكني املوظفني في بعض 

األقسام.
وأكد في ختــام تصريحاته أن العمل 
يجري في جميع احملاكم بكل سهولة ويسر، 
مشددا على انه شخصيا يتلقى أي شكوى 
ويعمــل على حلها فورا لتســهيل حركة 
العمل والتيسير على مراجعي الوزارة.

عبداللطيف السريع
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 التحق باجلامعة
 يتألف مركز الطالب من أربعة أدوار تضم املرافقاألمريكية يف الكويت

 الترفيهية والرياضية واإلدارية واألكادميية التي تهدف
 إلى تلبية احتياجات مجموعة واسعة من األنشطة

 واخلدمات الطالبية: قاعات رياضية متعددة األغراض،
 ومسار للمشي، واستراحة للطالب، مركز الكتابة

 والتعليم املساند، ومراكز اإلرشاد األكادميي والصحة
  النفسية ومكاتب الشؤون الطالبية واحلياة الطالبية

.وشؤون اخلريجني والتوظيف


