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محمد الفارس: ضرورة استمرار اإلجناز 
وتطوير العمل بكل قطاعات «الكهرباء واملاء»

العرو: إفساح املجال للكوادر الوطنية الشابة

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
د.محمد الفارس صباح امس اخلميس، اجتماع 
قياديي وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة، 
وذلك بهــدف االطالع على آخر املســتجدات 
اخلاصة مبشاريع الوزارة التنموية، اجلاري 
تنفيذها واملتوقع طرحها قريبا، واالستماع 
إلــى كل املقترحات التي من شــأنها تطوير 

العمل بالوزارة.
وافتتــح الفارس االجتمــاع بكلمه رحب 
فيها بقياديي وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة، مثمنا ثقة القيادة السياســية في 
تكليفــه بتولي احلقيبة الوزارية، ومتوجها 
في الوقت ذاته بالشكر اجلزيل ألخيه الوزير 
الســابق د.مشــعان العتيبــي علــى جهوده 
املخلصة التي بذلها خالل فترة توليه الوزارة، 
مؤكدا على ضرورة استمرار اإلجناز وتطوير 

العمــل داخــل كافة قطاعات الــوزارة، وذلك 
ملواصلة مســيرة اإلصالح واإلجنــاز ودفع 

عجلة التنمية في البالد. 
وحث الفارس كل قياديي ومنتسبي الوزارة 
على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعالء 
مصلحــة العمل، مع االلتزام بســرعة اجناز 
األعمال املناطة بها جميــع قطاعات الوزارة 
وتطويرها لتكون وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة مصدر فخر لكل منتسبيها، موضحا 
«أنه لن يدخر جهدا في سبيل تيسير العقبات 
التي تواجه الوزارة بهدف تنفيذ مشاريعها 

وفق جداولها الزمنية».
وختاما عبر الفارس عن فخره واعتزازه 
بالكوادر الوطنية املتميزة من منتسبي الوزارة، 
متوجها لهم بجزيل الشكر على اجلهود التي 
يبذلونها لتطوير أداء العمل، وحتسني جودة 

اخلدمات املقدمة لكل املواطنني واملقيمني.

عادل الشنان

الشــؤون  التقى وزير 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعيــة ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمرانــي مبــارك العرو، 
قيــادات املؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية في أول 
لقاء له بعد توليه احلقيبة 
الوزارية اجلديدة. واطلع 
العرو خالل اجتماعه على 
خطة املؤسسة واملشاريع 

اإلســكانية اجلاري تنفيذهــا، حيث أوصى 
بضــرورة مواصلــة بذل اجلهــود في جميع 
القطاعات للنهوض بآلية العمل في املؤسسة، 
واحلرص على تطوير األداء مبا يلبي طموحات 
املواطنني. واســتمع الوزير العرو إلى شرح 
موجز من قبل قياديي املؤسسة على اخلطوات 
اجلاري تنفيذها في املشاريع اإلسكانية، فضال 
عــن االطالع على اخلطــوات املزمع تنفيذها 

بشأن املشروعات املستقبلية.
ودعا العرو قيادات املؤسسة إلى ضرورة 

ترأس اجتماع قياديي الوزارة وحث اجلميع على العمل بروح الفريق الواحد

وزير الشؤون واإلسكان التقى قيادات «السكنية»

د.محمد الفارس مترئساً اجتماع قيادات وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة

مبارك العرو خالل لقائه قيادات املؤسسة العامة للرعاية السكنية

سفارة أذربيجان أحيت ذكرى 
يوم تضامن األذربيجانيني حول العالم

أسامة دياب

قالت السفارة األذربيجانية في الكويت 
إن جمهوريــة أذربيجــان تتعامــل مــع 
قضية وحدة األذربيجانيني حول العالم 
باعتبارها ضرورة تاريخية طبيعية في 
إطار املصالح الوطنية ومصالح الدولة، 
حيث يأتي التضامن القومي عبر العالم 
كعنصر رئيســي يوفر النقاء العقائدي 
والتوافق الوطني جلميع فئات الشــعب 
األذربيجانــي، حائزا على قدر ال بأس به 

في سلم أولويات الدولة.
وأضافت السفارة مبناسبة اليوم العاملي 
لتضامن األذربيجانيني أن األذربيجانيني 
يحتفلون بأكثر من ٧٠ بلدا في جميع أنحاء 
العالم باليوم العاملي لتضامن أذربيجانـ  
٣١ من ديسمبرـ  وهو يوم الوحدة العاملية 
لألمــة األذربيجانية، ويوم عيد رســمي 
فــي أذربيجان جتري فيه االتصاالت مع 
األذربيجانيني الذين يعيشون في بلدان 
مختلفة، ما يخلق التضامن فيما بينهم.
وقالت إن لهذه املناسبة ذكرى عزيزة 

وخالــدة فــي نفــوس كل األذربيجانيني 
حيث ترتبط ارتباطا كبيرا باسم الزعيم 
القومي لشعب أذربيجان الرئيس األسبق 
املغفــور له حيــدر علييــف واإلجنازات 
املهمة التــي قدمها للمحافظة على هوية 
ووحدة الشــعب األذربيجاني وله الدور 
األكبر في تشكيل الوعي واحلس الوطني 
القومي للشعب األذربيجاني، مؤمنا بأن 
النزعــة األذربيجانية هــي احلفاظ على 
الهوية القومية والقيم القومية املعنوية، 
كمــا وقــد قــام بتعريف هويــة وتاريخ 
الشعب األذربيجاني الضارب في أعماق 
التاريخ، فهو بحــق قد مأل قلوب جميع 
أذربيجانيي العالم مبحبة الوطن: «نريد 
أن يعيــش األذربيجانيون القاطنون في 
البلدان املختلفة كمواطنني لها، وال ينسوا 
جذورهم القومية وهويتهم القومية أبدا. 
إن هويتنا القومية وجذورنا التاريخية 
وقيمنا القومية املعنوية وثقافتنا القومية 
- أدبنــا وفنوننا اجلميلة وموســيقانا 
وأشــعارنا وأغانينا وتقاليدنا وعاداتنا 

الشعبية تربط بعضنا البعض».

الديكان تهدي العقيل دراستها عن منهجية 
مكافحة الفساد في التشريع والقضاء الكويتي

اســتقبلت رئيــس ديــوان 
اخلدمــة املدنية مــرمي العقيل، 
رئيســة وحــدة رقابة شــؤون 
التوظف بديوان اخلدمة املدنية 
د.بشــاير الديــكان التي أهدتها 
دراستها حول منهجية مكافحة 
الفساد في التشــريع والقضاء 
الكويتي واملنشــورة في العدد 
(٩٢) فــي مجلــة روح القوانني 
كليــة احلقوق جامعــة طنطا، 
حيث تناولت الدراسة دور مراقب 
شــؤون التوظف فــي مكافحة 
الفســاد اإلداري لــدى األجهزة 

احلكومية في الدولة.
وقــد عبــرت العقيــل عــن 
سعادتها باللقاء وشكرتها على 
اإلهداء وعلــى جهودها في هذا 

مرمي العقيل مستقبلة د. بشاير الديكاناملجال.

حمد جابر العلي هنأ فهد الشريعان بتوليه «التجارة والصناعة»
استقبل وزير التجارة 
والصناعة فهد الشريعان 
صباح أمس نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي في مكتبه بوزارة 

التجارة.
وقــام وزيــر الدفاع 
الزيــارة األخوية  بهذه 
التجارة  لتهنئة وزيــر 
باملنصــب اجلديد، كما 
قام وزيــر الدفاع بلقاء 
قياديــي وزارة التجارة 

خالل زيارته.

وزير الدفاع زاره مبكتبه والتقى قيادات الوزارة

الشيخ حمد جابر العلي متوسطا فهد الشريعان وقيادات «التجارة والصناعة»

أحمد الناصر لقيادات «اخلارجية»: تعزيز الديبلوماسية الكويتية

التحاق دفعتني من ضباط الصف واملتطوعني باجليش

أكــد وزيــر اخلارجيــة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمــد، 
على أهمية مواصلة العمل 
لترسيخ السياسة اخلارجية 
وتعزيز عناصر ومضامني 

الديبلوماسية الكويتية.
وشــدد وزير اخلارجية 
خالل اجتماعــه في ديوان 
عام الوزارة مع نائب وزير 
اخلارجية ومساعدي الوزير، 
على أهمية مواصلة ترسيخ 
سياسة الكويت اخلارجية 
وتعزيز عناصر ومضامني 
الديبلوماسية الكويتية التي 
أرســى أسســها املغفور له 
بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، والتي اســتمرت 
إلــى أن  بثبــات وبعطــاء 
وصلت لتكون على ما هي 
عليه اليوم، مؤكدا ضرورة 

استقبلت هيئة اإلدارة والقوى 
البشرية بالتعاون مع هيئة التعليم 
العســكري ممثــال مبعهد تدريب 
ضبــاط الصــف واألفــراد، دفعة 
املتطوعني ضباط الصف رقم ٩٤ 
ودفعة املتطوعني األفراد رقم ٩٣، 
وذلك بعد أن أمت املتطوعون جميع 
اإلجــراءات والفحوصات الطبية 
الالزمة لقبولهم والتحافهم مبعهد 
تدريب ضباط الصــف واألفراد. 
وكان في استقبال املتطوعني من 
الدفعتني حلظة دخولهم، ضباط 
وضباط صف وأفراد هيئة اإلدارة 

والقوى البشرية ومعهد تدريب 
ضباط الصف واألفــراد، والذين 
قامــوا بدورهم في تنظيم عملية 
الدخول، وإنهاء جميع اإلجراءات 
املتعلقــة بالتحاقهــم، كمــا اتخذ 
املعهــد كل الترتيبات الضرورية 
الالزمة الستقبال  واالستعدادات 
املتطوعني من إعداد برامج تدريبية 
وتأهيليــة فــي مختلــف العلوم 
العسكرية واألكادميية لتزويدهم 
باملهارات الالزمة التي متكنهم من 
اجتياز هذه الدورة لالنخراط في 
مختلف وحدات اجليش الكويتي.

الناصــر املســاعدين على 
الدفع بوتيرة تعزيز عالقات 
التواصــل والتعــاون مــع 
الدول الشقيقة والصديقة 

األمن واالســتقرار والتقدم 
واالزدهار فــي ظل القيادة 
والتوجيهــات  احلكيمــة 
الســامية من لــدن صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد وســمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، 
ورعاهمــا  اهللا  حفظهمــا 

وحماهما من كل مكروه.
هذا، ومت خالل االجتماع 
متابعة اإلجراءات التي تقوم 
بهــا وزارة اخلارجية وكل 
الديبلوماســية  البعثــات 
والقنصليــة واملكاتــــــب 
التمثيلية والفنية في اخلارج 
ومناقشة أطر تطوير عمل 
الوزارة وإداراتها مبا يتواكب 
الراهنــة،  املتغيــرات  مــع 
عالوة على استعراض آخر 
املستجدات والتطورات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
والتطورات التي تشــهدها 

املنطقة.

في جميع املجــاالت وعلى 
مختلف األصعدة مبا يقوم 
باملصالح املشتركة ويحقق 
الغايــات النبيلــة حلفــظ 

حّثهم على مواصلة العمل لترسيخ السياسة اخلارجية وتعزيز العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة

لبدء برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية واألكادميية تؤهلهم لالنخراط في مختلف الوحدات

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل اجتماعه مع نائب ومساعدي وزير اخلارجية

نقل الدفعة اجلديدة إلى مقراتهم

مواصلة تطوير العمل نحو 
احلفاظ على هذه األســس 

وتكريس مبادئها.
وحــث الشــيخ د. أحمد 

وزير اخلارجية تسلَّم نسخة من 
أوراق اعتماد سفير اليابان اجلديد

تسلم وزير اخلارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد نسخة من أوراق اعتماد سفير 
اليابان املعني لدى الكويت مورينو ياسوناري، وذلك خالل 

اللقاء الذي مت أمس في ديوان عام الوزارة.
ومتنى وزير اخلارجية للســفير اجلديــد التوفيق في 
مهام عمله وللعالقات الثنائية الوثيقة التي جتمع البلدين 

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان مورينو ياسوناريالصديقني املزيد من التقدم واالزدهار.

دقيقة واحدة إلصدار شهادات «السكنية» عبر تطبيق «سهل»
عادل الشنان

أعلــن نائب املديــر العام 
لشــؤون العالقــات العامــة 
والتطوير واملتحدث الرسمي 
باسم املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية عمــر الرويح عن 
إطالق خدمة إصدار شهادات 
ملــن يهمــه األمــر إلكترونيا 
وحصريا في تطبيق (سهل) 
للخدمــات احلكوميــة. وأكد 
الرويح في تصريح صحافي 
ان هنــاك إقباال واســعا على 

خدمات املؤسسة اإللكترونية 
واألنظمــة  «ســهل»  عبــر 
اإللكترونية، األمر الذي سهل 
من إصدار شهادات املواطنني 
وإجراء املعامالت بشكل اسرع. 
وذكر أن اخلدمات اإللكترونية 
ساهمت بتخفيف العناء عن 
املواطنني، السيما أن إضافة 
خدمة إصدار الشهادات ستوفر 
عناء اكثر من ٧٠ ألف مواطن 
ســنويا ودون احلاجــة الى 
زيــارة املؤسســة أو الفروع 
التابعة لها. وقال إن إجمالي 

الرويح أكد وجود إقبال واسع على خدمات املؤسسة من خالل األنظمة اإللكترونية

عمر الرويح

توضيح أبرز املعوقات واملشكالت التي تعوق 
تنفيذ أي من املشــروعات اإلسكانية للعمل 
على إيجاد احللول الســريعة لها بالتنسيق 
والتواصــل مع جهات الدولة األخرى، مؤكدا 
نهجــه سياســة الباب املفتوح مــع اجلميع. 
وشــدد العرو على أهمية افساح املجال أمام 
الكوادر الوطنية الشابة، للقيام بأدوار جديدة 
إضافية تدعم تطوير املشــاريع اإلسكانية، 
الســيما أن املواطنني يترقبــون طرح املزيد 

من املشاريع اإلسكانية.

عدد الشهادات الورقية التي 
مت إصدارها خالل العام ٢٠٢١ 
بلغــت مــا يقــارب ٧٠ ألــف 
شــهادة، الفتا إلى أن الكثير 
من املعامــالت ومنها إصدار 
الشهادات حتتاج الى دقيقة 
واحدة فقط لإلصدار والتسلم 
إلكترونيا، مستطردا أن هذا 
التحــول يهــدف الى حتقيق 
األهــداف التطويرية الرامية 
إلى االســتغناء عــن األوراق 
فــي املعامــالت احلكوميــة 
والتحول الرقمي بشكل كامل. 

وبــني الرويــح أن املواطنني 
الطلبات اإلسكانية  أصحاب 
ميكنهم االستفادة من خدمات 
إلكترونية أخرى عبر «سهل» 
أو أنظمــة املؤسســة ومنها 
خدمات «فتح طلب إســكاني 
- طلب إيصال تيار كهربائي 
- طلب توثيق قسائم بالرهن 
- طلب فروقات بدل اإليجار 
- طلــب توثيق قســائم مع 
ســداد- طلب توثيق بيوت 
مع ســداد - طلب إعادة قيد 

ملف إسكاني ملغى».

استكمال البيانات

عدد من أفراد الدفعة اجلديدة


