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ممثل ولي العهد يشهد سباق «الفورميال إي» في الدرعية 
وصل ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ 
أحمد العبداهللا للمملكة العربية السعودية 
الشــقيقة وذلك حلضور سباق (الفورميال 
إي) والفعاليات املصاحبة له والذي سيقام 

في محافظة الدرعية.
وكان فــي اســتقباله علــى أرض املطار 
ســفيرنا لــدى اململكة العربية الســعودية 
الشــيخ علي اخلالد والوزيــر املفوض في 
ســفارتنا لدى اململكة العربية الســعودية 

سعود عبداهللا احلربي.
وكان ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ 
أحمد العبداهللا غادر البالد متوجها إلى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك حلضور 
سباق «الفورميال إي» والفعاليات املصاحبة 

لها التي ستقام في محافظة الدرعية.
وقد كان في وداعه سفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت سمو األمير سلطان 

بن سعد بن خالد آل سعود.
ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبداهللا لدى وصوله الى اململكة العربية السعودية 

وفي استقباله السفير الشيخ علي اخلالد

أسماء ٥١ شخصًا في املجلس التأسيسي لـ «منار السبيل»
أصدرت وزيرة الشــؤون 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة مــي البغلي قرارا 
بإشهار جمعية منار السبيل 
اخليرية. ونص القرار على: 
مــادة ١: تشــهر جمعية منار 
الســبيل اخليرية ملــدة غير 
محــدودة، وُينشــر ملخص 
نظامها األساسي في اجلريدة 

الرسمية.
مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا 
القرار من تاريخ نشــره في 
اجلريــدة الرســمية، وعلــى 
جهــات االختصــاص العلــم 

وتنفيذ ما ورد به.
وجــاء ملخــص النظــام 
األساسي للجمعية كما يلي:

قامــت وزارة الشــؤون 
االجتماعية بتسجيل جمعية 
اخليريــة  الســبيل  منــار 
ومقرهــا دولــة الكويت ملدة 
غير محــدودة، وذلك بهدف 
كفالة الدعاة واأليتام واألرامل 
والدعوة الى االسالم ومبادئه 

٭ عبداهللا علي محمد النمران
٭ أحمد عايض ناصر الشباك 

الرشيدي
٭ بدر غازي جبير الديحاني

٭ خالد غنيم النمشان الفعم 
الرشيدي

٭ مبارك سالم مبارك الشاعر 
العجمي

٭ عبداهللا فايز بندر املطيري
٭ محمــد عبــداهللا محمــد 

اخلالدي

٭ عبداهللا محمد بندر اخلالدي
٭ بدر عويض متيم املطيري
٭ خالــد ســعود عبــداهللا 

الشمري
٭ فــالح خالــد حرمييــس 

العازمي
٭ عبــداهللا شــريدة فالــح 

الديحاني
٭ خليفة فرج سعد السويد
٭ علي سعد شريدة املطيري
٭ منصــور عبــداهللا محمد 

العجمي
٭ سعد مطلق محمد املعصب
٭ نواف محمد عياد الرشيدي
٭ نايف محمد عياد الرشيدي
٭ فيصل خالد بندر املطيري
٭ عبــداهللا جبيران شــريد 

الديحاني
٭ فهد عفتان عميش املطيري

٭ عبدالرحمن جلوي سبعان 
العجمي

٭ محمد فالح محمد العدواني
٭ أحمد سعد فرج سويد

٭ سلمان علي نافل الهبيده

٭ فالح عبداهللا فالح العجمي
٭ فهد جاسر علي العدواني

٭ عامــر جبيــران شــريد 
الديحاني

٭ تركــي ســلطان الهيبــي 
الطراق الهاجري

٭ عبدالناصر محمد مشعل 
العجمي

٭ صالح ناصر مرشد الدويلة
٭ بــدر محــارب غميــض 

الديحاني
٭ عــوض صقــر عــوض 

الرشيدي
٭ عبدالرحمن محمد عبداهللا 

الديحاني
٭ أحمد مبارك باتل املعصب
٭ محمد محسن جابر الفضلي
٭ عبــداهللا محمــد جلــوي 

العجمي
٭ نايف محمد عياد الرشيدي
٭ فهد حمود محمد الثومير

٭ جمــال محمــد عبدالرزاق 
اللهو

٭ خالد جبر جبيران الديحاني

وزيرة الشؤون أصدرت قراراً باعتماد إشهار اجلمعية

مي البغلي

السمحة والتعريف به بعدة 
لغات وبكافة وسائل التواصل 
ومنهــا الدعــوة االلكترونية 
وتنظيم حلقات حتفيظ القرآن 
والــدروس الدينية، على أن 
متارس هذه األهــداف داخل 
دولــة الكويت بعــد موافقة 
وزارة الشــؤون االجتماعية 

واجلهات املختصة.
واملؤسسون هم:

٭ سالم مبارك سالم الرشيدي
٭ عبدالعزيز محمد احمد علي 

الكندري
٭ عبــداهللا ســالم مبــارك 

العجمي
٭ فواز فالح عوض املطيري
٭ حســن عبــداهللا محمــد 

العجمي
٭ د.مشــعل محمد مشــعل 

العجمي
٭ فهد عبداهللا محمد العجمي
٭ ســليمان محمد ســليمان 

العجيري
٭ فهد محمد مشعل العجمي

الكويت: ندعم جهود تسوية النزاعات سلميًا
نيويــورك ـ كونــا: أكدت 
الكويت أمام مجلس األمن أنها 
تدعم كافة اجلهود االقليمية 
والدولية الرامية إلى تسوية 
النزاعات بشكل سلمي والعمل 
على بناء السالم واستدامته.

جاء ذلــك في بيــان ألقاه 
بوفدنــا  األول  الســكرتير 
الدائــم لدى األمم املتحدة فهد 
حجــي أمــام جلســة ملجلس 
األمــن أمــس اجلمعــة حتت 
عنوان «االستثمار في البشر 
لتعزيز القدرة على الصمود 
في مواجهة التحديات املعقدة» 
خالل مناقشة بند «بناء السالم 

واحلفاظ على السالم».
وأعــرب حجــي أن إميان 

مت استخدام الوسائل املتاحة 
للمجلس بشكل فعال».

واضــاف حجي انه يوجد 
في ميثاق األمم املتحدة العديد 

كما ال يجــب أن ينصب عمل 
هذا املجلس حصريا بالتعامل 
مع اآلثــار الناجمــة عن هذه 
النزاعات ومحاولة احتوائها 
وعــدم تفاقمهــا». ودعــا الى 
التفكيــر بأســاليب وطــرق 
للتحرك الفعال ملنع نشــوب 
النزاعات قبل وقوعها مؤكدا 
أهمية ايالء املنظمات االقليمية 
ودون االقليمية دورا أكبر في 
مجال منع نشــوب النزاعات 
والوســاطة مبا يتماشــى مع 
الفصل الثامن من ميثاق األمم 
املتحــدة مــن خــالل تعميق 
االســتراتيجية  الشــراكات 
مــع األمم املتحدة في ســبيل 

االضطالع بجهود الوساطة.

من األدوات التي تشجع على 
حــل النزاعــات عبــر الطرق 
الســلمية وحتديــدا الفصــل 
الســادس مــن امليثــاق الذي 
وضــع اخلطــوات حلــل أي 
خالف بني أطــراف متنازعة. 
واشــار الــى ان ذلك يأتي من 
خالل املفاوضــات والتحقيق 
والوساطة والتوفيق والتحكيم 
والتسوية القضائية أو اللجوء 
الــوكاالت والتنظيمات  إلــى 
االقليمية أو غيرها من الوسائل 

التي يقع عليها اختيارها.
وتابــع «ال يخفــي علــى 
املجلس بأن التعامل مع األزمة 
بعد اندالعها بات يسبب كلفة 
باهظة علــى املجتمع الدولي 

فهد حجي دعا إلى التفكير بأساليب وطرق للتحرك الفعال ملنع نشوبها قبل وقوعها

السكرتير األول فهد حجي

الكويــت املطلــق بالســالم 
الســيما وأن احــدى مــواد 
الســالم  دســتورها يتضمن 
هدفــا ونهجــا للدولــة فيمــا 
تشكل الديبلوماسية الوقائية 
والواســطة ومنــع نشــوب 
النزاعات وتسويتها بالطرق 
الســلمية ركائز أساسية في 
السياسة اخلارجية الكويتية.
الوتيــرة  «إن  وأوضــح 
التــي  املتصاعــدة لألزمــات 
تعصف بعاملنا في السنوات 
األخيــرة باتت أكثــر تعقيدا 
وتشــابكا مما كانت عليه في 
الســابق، واألمــر املؤكــد أنه 
كان باالمكان معاجلة بعضها 
ومنع تفاقمها من األساس لو 

ضوابط محددة لتوزيع احلجاج 
على احلمالت الكويتية

الكويت تدين وتستنكر الهجوم املسلح 
على سفارة أذربيجان في طهران

أصدر وزير العدل وزير 
األوقــاف ووزيــر الدولــة 
النزاهة  لشــؤون تعزيــز 
املاجــد قرارا  عبدالعزيــز 
التنفيذية  الالئحة  بشــأن 
للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥

في شــأن تنظيــم حمالت 
احلــج والعمــرة، ونــص 

القرار على:
مادة أولى: أوال: ُيضاف 
الى البــاب االول (االحكام 
العامة) بند التعاريف اآلتي:
- التســجيل املركــزي 

املفتــوح: هو نظام مركزي الكتروني لدى 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية يقوم 
احلاج من خالله بإعالن رغبته بالتسجيل 
ألداء فريضة احلج خالل املدة املقررة وفقا 
للشروط املعمول بها واملواعيد املعتمدة.

ثانيا: يستبدل بنص املادة ٢٦ من الالئحة 
النــص اآلتي «يتم توزيــع أعداد احلجاج 
املخصصة لدولة الكويت واملعتمدة من وزارة 
احلج والعمرة باململكة العربية السعودية 
على املرخص لهم غيــر املوقوفني والذين 
قدموا طلبا بتسيير حملة حج خالل املواعيد 
املقررة واستوفت كافة الشروط واالجراءات 
وفقا لنظام التسجيل املركزي املفتوح على 

أن تضــع اللجنــة العليــا 
للحــج والعمــرة ضوابط 
هذا التسجيل بحيث يكون 
احلد االدنى لــكل صاحب 
رخص أو حملة ٥٠ حاجا، 
ويتم حتديــد احلد األعلى 
مــن قبــل اللجنــة العليا 
للحج والعمرة شامال العدد 
صاحب الرخصة أو احلملة 
واملرشد الديني املعتمد من 
إدارة شؤون احلج والعمرة، 
والكادر الطبــي املقرر من 
قبــل وزارة الصحة، وفي 
حــال عدم اســتيفاء صاحــب الرخصة أو 
احلملة للحد االدنى من العدد وهو ٥٠ حاجا 
يسمح للحاج باالستمرار في نفس احلملة 
أو االنتقال الى حملة أخرى يختارها، كما 
يسمح للمرخص لهم باالندماج مع بعضهم 

للوصول الى احلد االدنى املطلوب.
وفــي حــال ورود زيادة علــى احلصة 
املقررة حلجاج دولة الكويت تضع اللجنة 
العليــا للحج والعمرة آلية بشــأن توزيع 

هذه الزيادة.
- ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، 
وُينشــر في اجلريدة الرسمية، وُيلغى ما 

يتعارض معه من قرارات سابقة.

أعربت وزارة  اخلارجية في بيان لها عن 
إدانــة واســتنكار الكويت للهجوم املســلح 
الذي استهدف ســفارة جمهورية أذربيجان 
في عاصمة اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية 
طهــران والــذي أدى إلى مقتــل أحد موظفي 
السفارة وإصابة آخرين.  وشددت الوزارة على 

موقف الكويت املبدئي والثابت املناهض للعنف 
واإلرهاب، مؤكدة تضامن الكويت ووقوفها إلى 
جانــب جمهورية أذربيجان في هذا املصاب. 
وتقدمت الــوزارة بخالص التعازي وصادق 
املواســاة إلى جمهورية أذربيجان وألســرة 
القتيل ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

«اخلارجية» شددت على موقف الدولة املبدئي والثابت املناهض للعنف واإلرهاب

عبدالعزيز املاجد

السفير ذياب الرشيدي قدم أوراق 
اعتماده إلى رئيس كوريا

قدم سفيرنا لدى جمهورية كوريا ذياب 
الرشــيدي أوراق اعتماده ســفيرا مفوضا 
فــوق العادة إلى رئيــس جمهورية كوريا 

يون سوك يول.
وذكرت ســفارتنا في سيئول في بيان 
تلقته «كونا» أن وزير خارجية جمهورية 
كوريا بارك جني حضر مراسم تقدمي أوراق 
االعتمــاد التي جرت في املكتب الرئاســي 
الكوري، في حني رافق الســفير الرشيدي 
السكرتير الثالث في السفارة الشيخ أحمد 

طالل الصباح.
وقال الســفير الرشــيدي إنــه نقل إلى 

الرئيــس الكوري حتيات صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وســمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد. 
التاريخيــة  إلــى «العالقــات  وأشــار 
واالستراتيجية املميزة التي تربط البلدين 
الرســمية  الصديقــني علــى املســتويات 
والشــعبية كافــة» وكذلك على مســتوى 
القطاع اخلاص. وأعرب السفير الرشيدي 
عن «عزمه العمل على تعزيز العالقات بني 
اجلانبني وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي 
لتحقيق كل ما من شــأنه خدمة ومصلحة 

البلدين والشعبني الصديقني».

السفير ذياب الرشيدي يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كوريا يون سوك يول

السفير نواف العنزي قدم أوراق اعتماده 
لرئيسة املفوضية األوروبية

بروكســل - «كونا»: 
قدم السفير نواف العنزي 
أوراق اعتماده سفيرا فوق 
العادة ومفوضا للكويت 
لــدى االحتــاد األوروبي 
إلــى رئيســة املفوضية 
األوروبية اورسوال فون 

دير الين.
وذكرت ســفارتنا في 
بروكســل في بيان تلقت 
(كونا) نسخة منه اليوم 
اجلمعة أن السفير العنزي 
نقل خالل اللقاء الذي عقد 

أمس اخلميس حتيات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وحتيات سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد وحتيات سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء لرئيسة املفوضية األوروبية 

فون دير الين.

وأعرب الســفير العنزي بهذه املناسبة 
عن تطلعه إلى العمل مع اجلانب األوروبي 
لتعزيــز العالقات الثنائيــة على مختلفة 
األصعدة مبا يخدم املصالح املشتركة ويعزز 
العالقات بني الشــعب الكويتي والشعوب 

األوروبية.

سفيراً فوق العادة ومفوضاً للكويت لدى االحتاد األوروبي

السفير نواف العنزي مع رئيسة املفوضية األوروبية اورسوال فون دير الين

رسميًا.. نشر األمر األميري بقبول استقالة احلكومة
أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، أمرا أميريا بقبول 

استقالة رئيس مجلس الوزراء.
ونصــت املادة األولى من املرســوم 
على: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصبــاح رئيس مجلس 

الــوزراء والوزراء، ويســتمر كل منهم 
في تصريف العاجل من شؤون منصبه 

حلني تشكيل الوزارة اجلديدة.
وتضمنت املادة الثانية: يبلغ أمرنا 
هذا إلى مجلس األمة، ويعمل به من تاريخ 
صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

العجمي لـ «األنباء»: تخفيض السعر الرمزي لقسائم الصباحية 
وأبوحليفة وخيطان اجلنوبي من ١٠ آالف إلى ٥ آالف دينار

عاطف رمضان

أكد وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمــة ووزير الدولة 
لشؤون اإلســكان والتطوير 
العمراني، عمار العجمي، في 
تصريح لـ «األنباء» ســعيه 
إلى إلغاء قيد عدم التصرف 
لقسائم الرعاية السكنية في 
مناطق الصباحية وأبوحليفة 
وخيطان اجلنوبي قطعتي (١، 
٢) (٣ و٤ سابقا) وتخفيض 
الثمن الرمزي لهذه القسائم 

من ١٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ دينار.
وأضاف الوزير العجمي، 
أنه قد رفع كتابا إلى مجلس 
الــوزراء بشــأن فتــح البدل 
اخلارجــي وتخفيض القيمة 
للتخفيف عن املواطنني واألسر 
الكويتية وجلعلهم يتساوون 
بقرنائهم من مستحقي الرعاية 
الســكنية، وأن أصحاب هذه 
القسائم ال ميكنهم التصرف 
فيها سواء بالتنازل أو البيع 
أو التبــادل خــارج املنطقــة 
(البدل اخلارجي) قبل مرور 

في الصباحية ١٣٣ قســيمة، 
قســيمة،   ١٧١ وأبوحليفــة 
وخيطــان اجلنوبــي ١٤٤٨

قسيمة، وينتفع بها عدد األسر 
الكويتية والتي حصلت عليها 
بعد طول انتظــار، وأن هذه 
املطالبــات لرفع املشــقة عن 

األسر الكويتية.
بدوره، أشاد رئيس جلنة 
أهالي خيطان اجلنوبي احملامي 
بــدر املطيــري فــي تصريح 
لـــ «األنبــاء» مبوافقة جلنة 
اخلدمات في مجلس الوزراء 

املواطنني ولتقدمي تسهيالت 
لهم.

وذكر املطيري أن الوزير 
العجمي قال خالل االجتماع 
أن ميزانية املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية ستتحمل 

مبالغ التخفيض.
ولفــت املطيــري الى ان 
منطقــة خيطــان اجلنوبي 
سوف حتوي ١٤٤٨ قسيمة مبا 
يشير إلى ان عدد املواطنني 
ســيبلغ ١٢ ألف مواطن وأن 
املنطقة حتتاج إلى توسعة 
املداخل واملخارج الستيعاب 
العدد الكبير من السيارات.

أهالــي  ان  إلــى  وأشــار 
املنطقة تواصلوا مع جهات 
حكومية أخرى مثل وزارات 
و«الكهربــاء»  «األشــغال» 
و«األوقــاف» و«التربيــة» 
وهيئة الطرق والنقل البري 
حلل مشكالت ترميم املدارس 
القدمية واملســاجد وإيصال 
الكهربائــي للمنطقة  التيار 
خاصــة ان عــددا كبيرا من 
القسائم مت االنتهاء من بنائها.

على فتــح البــدل اخلارجي 
ملناطق «الصباحية وأبوحليفة 
وخيطان اجلنوبي»، وكذلك 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
العمرانــي عمار  والتطويــر 
العجمي الذي استمع ملطالب 
أهالي خيطان اجلنوبي خالل 

زيارته لهم.
ان  املطيــري  وأضــاف 
الوزيــر العجمي ذكر خالل 
اجتماعــه مع جلنــة أهالي 
خيطان اجلنوبي انه عرض 
موضوع فتح البدل النقدي 
إلى جلنة اخلدمات مبجلس 
املوافقــة  الــوزراء ومتــت 
عليه، وانــه وعد مبتابعته 
مع اللجنــة االقتصادية في 
مجلــس الــوزراء إجراءات 
تخفيــض الثمــن الرمــزي 
أسوة باملناطق األخرى وان 
مجلس الوزراء سوف يدرس 
الرمزي  الســعر  تخفيــض 
لقسائم املناطق الثالثة من 
١٠ آالف إلــى ٥ آالف دينــار 
مع إلغاء قيد عدم التصرف 
بالقســائم للتخفيــف على 

أكد أنه رفع كتاباً إلى مجلس الوزراء بشأن فتح البدل اخلارجي وتخفيض القيمة للتخفيف عن املواطنني

احملامي بدر املطيري عمار العجمي

١٠ سنوات من تسلم القسيمة 
تسلما فعليا.

وذكر أنه مستمر في العمل 
على املزيد من القرارات التي 
تصب فــي صالــح أصحاب 
الطلبــات اإلســكانية، وأن 
زياراتــه املســتمرة لســماع 
مطالب ومشكالت املواطنني 
وأصحــاب الشــأن من جلان 
املناطــق لتحقيــق مطالبهم 

وإزالة كل العوائق أمامهم.
أعــداد  أن  إلــى  وأشــار 
القسائم باملشاريع الـ ٣ تبلغ 

نسـعى إللغـاء قيد عـدم التصـرف بالقسـائم بعـد مضـي ١٠ سـنوات علـى قـرار الوقـف للتخفيف عـن املواطن
١٣٣ قسـيمة في الصباحية و١٧١ قسيمة في أبوحليفة و١٤٤٨ قسـيمة في خيطان اجلنوبي تنتفع بها األسر الكويتية
رئيـس جلنة أهالي خيطان اجلنوبي: خيطان اجلنوبي حتوي ١٤٤٨ قسـيمة وحتتاج إلى توسـعة املداخل واملخارج


