
«السكنية» ترفع تاريخ التخصيص على قسائم املطالع
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الثالئاء رفع تاريخ التخصيص على القسائم الحكومية 
في مشروع جنوب المطالع للمواطنين المتقدمين بطلبات سكن والراغبين في التخصيص الى تاريخ 
أحمد  بالمؤسسة  والتخصيص  الطلبات  لشؤون  العام  المدير  نائب  ودعــا  قبل.   ومــا  يونيو 2010   30
الهداب في تصريح صحافي المواطنين الراغبين في التخصيص الى مراجعة صالة الخدمة االسكانية 
الشيوخ  وجليب  العلي  جابر  أو  الجهراء  بمنطقة  مول  الحكومة  أو  السرة  جنوب  في  المؤسسة  بمبنى 

ابتداء من األحد المقبل أثناء الدوام الرسمي. 06

األربعاء 28 جمادى اآلخرة 1437هـ
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خالل حفل افتتاح ملتقى األيتام الـ 7 تحت شعار «شكرًا كويت اإلنسانية»

الصانع: دعم جهود التنمية واإلغاثة في املجتمعات اإلسالمية
بيت الزكاة ورجاله األوفياء يقومون بالنهوض بمشروعات الخير

خالل حضوره الحفل السنوي باليوم العربي لليتيم

املطيري: توفير الحياة الكريمة لأليتام
كتب عبدالرسول راضي

االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــشـــــؤون  وزارة  وكــــيــــل  أكــــــد 
والــــعــــمــــل د. مـــطـــر عـــلـــي الـــمـــطـــيـــري، حـــرص 
الـــــــوزارة عــلــى تــوفــيــر جــمــيــع ســبــل الــرعــايــة 
لــــاليــــتــــام فـــــي شــــتــــى الــــمــــجــــاالت الـــحـــيـــاتـــيـــة 
بــــمــــا يـــضـــمـــن لــــهــــم حــــيــــاة كــــريــــمــــة تـــؤهـــلـــهـــم 
لــلــعــمــل عــلــى رفــعــة بــلــدهــم الــكــويــت الــغــالــيــة. 
جــــاء ذلــــك خــــالل حـــضـــوره الـــحـــفـــل الــســنــوي 
ادارة  نظمته  والــذي  لليتيم  العربي  باليوم 
بمجمع  الـــيـــوم  صــبــاح  الــعــائــلــيــة  الــحــضــانــة 
«لست  شعار  تحت  االجتماعية  الرعاية  دور 
الشؤون  وزيرة  برعاية  معك»  قلوبنا  وحدك 
االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل وزيـــرة الــدولــة لــشــؤون 

الصبيح. هند  والتنمية  التخطيط 
وقـــال الــمــطــيــري: ان ديــنــنــا الــحــنــيــف اوصــى 
في  بها  االهتمام  على  وحث  الشريحة  بهذه 
كـــل الـــجـــوانـــب، حــيــث يــظــهــر جــلــيــا فـــي كثير 
مـــن االيــــــات الـــقـــرآنـــيـــة واالحـــــاديـــــث الــنــبــويــة 

الشريفة. 
وذكـــر الــمــطــيــري ان الــكــويــت مــن افــضــل دول 
لهم  تضمن  حــيــث  بــااليــتــام  اهــتــمــامــا  الــعــالــم 
الــلــوائــح والــقــوانــيــن الــكــويــتــيــة حــيــاة كريمة 
وتــوفــر لــهــم جــمــيــع ســبــل الــرعــايــة فــي شتى 

الجوانب.

االسالمية  والشؤون  االوقــاف  وزيــر  العدل  وزيــر  قال 
يــعــقــوب الــصــانــع أمـــس ان «مــلــتــقــى الــكــويــت لاليتام 
السابع يعتبر احد ابرز بصمات دولتنا الكويت في 

المجال االنساني والعمل الخيري المؤسسي». 
وأضـــــاف الــصــانــع فـــي كــلــمــة بــحــفــل افــتــتــاح ملتقى 
الــكــويــت الــســابــع لــأليــتــام تحت شــعــار (شــكــرا كويت 
االنسانية) أن «بيت الزكاة ورجاله االوفياء يقومون 
ودعــم  الــمــتــعــددة  الخير  بــمــشــروعــات  الــنــهــوض  على 
االسالمية  المجتمعات  في  واالغاثة  التنمية  جهود 
فـــــي الـــــخـــــارج وفــــــق رؤيـــــــة مـــؤســـســـيـــة رســـمـــيـــة لــهــا 
أن «االيــادي  وذكر  واضحة».   استراتيجية  منهجية 
لهم  الخير  اهــل  مــن  الــزكــاة  بيت  لمتبرعي  البيضاء 
الــفــضــل فــي اســتــمــرار هـــذا الــعــمــل الــمــمــيــز الـــذي اتــى 
الصعيدين  على  ومتميزة  متعددة  بنجاحات  ثماره 
بالمشاركين  الصانع  ورحب  والخارجي».   المحلي 
هذا  ابــنــاء  مــن  أهلهم  الكويت «بين  فــي  الملتقى  فــي 
يكونوا  ان  انفسهم  عــلــى  آلـــوا  الــذيــن  الــعــزيــز  الــوطــن 
لجميع  تعالى  الــلــه  بـــاذن  وعــونــا  ســنــدا  الــــدوام  على 
تحصيل  خالل  من  مشرق  مستقبل  لبناء  المسلمين 

العلم النافع والعمل الجاد البناء». 
لبيت  التابع  اليتيم  كافل  مــشــروع  أن  الصانع  وأكــد 

والمعنوية  المادية  امكاناته  البيت  له  سخر  الزكاة 
وهــــيــــأ لــــه كــــل عــــوامــــل الــــنــــجــــاح حـــتـــى اصــــبــــح احـــد 
الــعــالــم،  فــي  الـــرائـــدة  والــنــمــاذج  الفعلية  الــتــطــبــيــقــات 
موضحا «أن ما تقوم به الكويت هو اداء لواجب امر 
الــرســول  عليه  وحــض  الحنيف  االســالمــي  الــديــن  بــه 

الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم». 
ودعا «ابناء الكويت االوفياء القادرين الى المشاركة 
وتــعــزيــز الــمــســاهــمــة وتــكــثــيــف الــعــون حــتــى تستمر 
باذن  مظفرة  قوية  الخير  طريق  على  المسيرة  هــذه 
الله تعالى في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 
صباح  الشيخ  االنسانية  وامــيــر  الــبــالد  امير  السمو 
االحــمــد الــصــبــاح حــفــظــه الــلــه ورعـــــاه». ومـــن جانبه 
قــال الــطــفــل اليتيم مــن بــنــغــالديــش روهـــان فــي كلمة 
نــيــابــة عــن الــمــشــاركــيــن «الــحــمــد لــلــه الـــذي ســخــر لنا 
نا وكان  اهل الخير في هذه البالد بعد ان فقدنا آباء
قدوتنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقد عاش 
وحكومة  اميرا  الكويت  لدولة  التحية  مقدما  يتيما» 
وشــعــبــا عــلــى مـــا بـــذلـــوه مـــن جـــهـــود جـــبـــارة لــكــفــالــة 

االيتام حول العالم. 
ومـــن جــانــبــه الــقــى عـــدنـــان الــعــثــمــان كــلــمــة الــكــافــلــيــن 
قــائــال «مـــن دواعــــي ســــروري ان نــلــتــقــي فــي الملتقى 

السابع لاليتام والذي يحمل النهج االسالمي وهدى 
الــنــبــي (صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم) وطـــوبـــى لــلــكــويــت 
صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  ولحضرة 
األحمد الجابر الصباح (قائد العمل االنساني) الذي 
العمل  وتعزيز  الملهوف  واغاثة  الخير  الى  يقودها 

الخيري». 
وبين  بيننا  المثمر  ان «الــتــعــاون  العثمان  واضـــاف 
بــيــت الـــزكـــاة مــســتــمــر مــنــذ ســنــوات وثــمــرة تــعــاونــنــا 
االيــتــام  وكفالة  اآلبـــار  وحــفــر  المساجد  بــنــاء  أبــرزهــا 
واغـــاثـــة الــمــلــهــوف» مــشــيــدا بــجــهــود الــقــائــمــيــن على 
واألمانة  القصر  لشؤون  العامة  والهيئة  الزكاة  بيت 
الــعــامــة لــألوقــاف «فــهــم ثــلــة طيبة مــن ابــنــاء الكويت 

ويعدون ركائز العمل الخيري في البالد». 
الى  يهدف  لأليتام  السابع  الكويت  ملتقى  أن  يذكر 
الخيري  العمل  بمجال  المشرق  الكويت  وجــه  ابـــراز 
وتـــعـــزيـــز ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة فــي 
السيما  عليها  يــقــوم  الــتــي  والــمــشــروعــات  األنــشــطــة 

اليتيم.  كفالة 
ويشارك في الملتقى 91 شخصا من 19 دولة اتبعوا 
لمراقبة  الخارجي  النشاط  ادارة  وضعتها  معايير 

كفالة األيتام وطلبة العلم في بيت الزكاة.
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Ë|�kG*�¢H�hIf/ الصحة»: لجنة دائمة للتعامل» 
مع متعهدي مناقصات التغذية

كتب شايع النبهان 

شكلت وزارة الصحة لجنة دائمة لتسلم وتسليم 
متعهدي  والـــى  مــن  واالدوات  الــمــعــدات  وجـــرد 
مناقصات التغذية برئاسة مدير ادارة المشتريات 
والمخازن مغير الشمري. وتختص اللجنة التي 
شكلها وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي 
الخاصة  الــجــرد  ومستندات  كشوف  بتجميع 
بالمعدات واالدوات التي تم حصرها للعقود التي 
يتم بها تسليم هذه المعدات واالدوات للمتعهدين 
الجدد على ان يتم حفظها في ملفات خاصة 
لكل متعهد على حدة وبما يضمن تسهيل عمل 
المتعهدين  بمخاطبة  اللجنة  وتختص  اللجنة. 
الشعارهم بجدول وتواريخ بدء االستالم والتسليم 
للحضور والتوقيع على الكشوف المعدة لهذا 
الغرض ، واالشراف واالشتراك الفعلي في عملية 
استالم وتسليم وجرد المعدات واالدوات من والى 
المتعهدين، فضال عن استالم المعدات الثابتة 
المملوكة للوزارة من المتعهد الذي انتهى عقده 

وجردها وفحصها ومطابقتها للحالة التي تم 
تسليمها له عند بداية العقد وماتمت اضافته 
من معدات جديدة خالل العقد من حيث النوع 
والكمية والحالة وتحرير الكشوف التفصيلية 
والتوقيع   ، السابقة  المعلومات  كل  تبين  التي 
عليها من جميع االعضاء، باالضافة الى توقيع 
بتسليم  ايــضــا  اللجنة  وتــخــتــص  المتعهدين. 
المعدات واالدوات المملوكة للوزارة الى المتعهد 
الجديد وتحرير كشوف تفصيلية تبين نوعها 
بتوقيعه  المتعهد  ومطالبة  وحالتها  وعــددهــا 
باستالم هذه المعدات كعهدك لدية يتوجب عليه 
تسليمها بحالة جيدة عند انتهاء عقده، عالوة 
انتهاء  تاريخ  تبين  التي  السجالت  اعــداد  على 
العقود التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة واي 
تسجيلها، ومخاطبة  مالحظات ترى ضرورة 
المتعهدين المنتهية عقود مناقصاتهم واعالمهم 
باصالح واستبدال المعدات التي وجدت بحاجة 
الى ذلك واعطاؤهم المهلة التي تراها ضرورية 

ومناسبة التمام ذلك.

«املواصالت»: الطرود والبعائث البريدية 
عبر األيفون واملوقع اإللكتروني

كتب فايز الزعل 

الــشــؤون  لقطاع  المساعد  الــــوزارة  وكــيــل  أعلنت 
االداريــة والقانونية الناطق الرسمي باسم وزارة 
المواصالت بثينة السبيعي عن تدشين خدمات 
تتبع مسار الطرود والبعائث البريدية عن طريق 
«برنامج االندرويد وقريبا على االيفون» او الموقع 
او   WWW.KPIS.KW.COM) االلـــكـــتـــرونـــي
االتصال بالرقم (25217663). وقالت السبيعي 
في تصريح صحافي أمس إن قطاع البريد دشن 
خدمة تتبع الطرود والبعائث البريدية بعدة طرق 
من  موقع البعيثة البريدية،  معرفة  تتيح للعمالء 
الهواتف  على  االنــدرويــد  برنامج  تحميل  خــالل 
الذكية وادخال رقم البعيثة البريدية ليتم تحديد 
البريدية،  البعيثة  الســتــالم  البريد  مكتب  مكان 
مشيرة الى أن برنامج االندرويد يعد من البرامج 
االلكترونية المتطورة في عالم االتصاالت ويمتاز 
بسهولة االستخدام واختصار الوقت. وأضافت 
بأن المواطنين والمقيمين يستطيعون االستعالم 
عن طرودهم وبعائثهم البريدية ايضا من خالل 
االتصال على مركز خدمة العمالء (25217663) 
الخاص بقطاع البريد لالستدالل على موقع ومكان 

تسلمها بعد تزويد موظفي خدمة العمالء بالرقم 
وأشـــارت  الــبــريــديــة.  البعيثة  أو  بــالــطــرد  الــخــاص 
السبيعي الى أن موظفي خدمة العمالء لالستعالم 
عن الطرود والبعائث البريدية يستقبلون اتصاالت 
واستفسارات العمالء على فترتين من الساعة 8:00 
صباحا حتى الساعة 1.00 ظهرا، ومن الساعة 

3:00 عصرا حتى الساعة 7:30مساء.
وذكــرت السبيعي أن خدمات التي تتبع البعائث 
البريدية لم تقتصر على االندرويد والكول سنتر 
فقط بل قام قطاع البريد بالتعاون مع قطاع نظم 
االستعالم  خدمة  بتدشين  بــالــوزارة  المعلومات 
بالبعائث  الــخــاص  االلــكــتــرونــي  الموقع  بواسطة 
البريدية (WWW.KPIS.KW.COM) والذي يتيح 
لمستخدمي االنترنت تتبع بعائثهم البريدية من 

خالل تحديد المكتب المعني بتسلمها.
ونوهت السبيعي بأن هذا التوجه يأتي ضمن خطة 
الوزارة الرامية الى مواكبة التطورات العالمية وفي 
قطاع البريد بما يوفر للمشتركين سبل الراحة 
وتوفير الوقت النجاز معامالتهم على أكمل وجه 
بحسب توجيهات وزير المواصالت وزير الدولة 
الــوزارة  ووكيل  الكندري  عيسى  البلدية  لشؤون 

المهندس حميد القطان.

أكد عزمه الترشح لالنتخابات البرملانية املقبلة

الحمد: لنقبل بمخرجات الديموقراطية
قــــال مـــرشـــح مــجــلــس األمــــة الــســابــق 
قــــرار  ان  الـــحـــمـــد  أحـــمـــد  الـــمـــهـــنـــدس 
قانون  بتعديل  التشريعية  اللجنة 
االنـــتـــخـــابـــات لــيــكــون عــــدد الـــدوائـــر 
االنــتــخــابــيــة خــمــس دوائـــــر ويــكــون 
بـــصـــوتـــيـــن  االدالء  حــــــق  لــــلــــنــــاخــــب 
هــــــــو أحـــــــــــد مــــــخــــــرجــــــات الــــعــــمــــلــــيــــة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــتـــي ارتــضــيــنــاهــا 
مجلس  عليه  وافـــق  وســـواء  جميعا 
األمـــــة وأصـــبـــح نـــافـــذا أم لـــم يــوافــق 
يقبلوا  أن  الجميع  عــلــى  فــانــه  عليه 
ويـــــــرحـــــــبـــــــوا بــــــمــــــا يــــتــــمــــخــــض عـــن 
ســــيــــر الــــعــــمــــلــــيــــة الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة 

مــــــن مـــــخـــــرجـــــات حــــســــب الــــدســــتــــور 
قرار  بأن  الحمد  وأضاف  والقانون. 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي مــجــلــس 
األمـــــــة ال يـــعـــتـــبـــر اقــــــــرار لـــلـــمـــشـــروع 
وهـــو عــرضــة لــلــمــوافــقــة أو الــرفــض، 
مـــؤكـــدًا أن األمــــر الــمــهــم هـــو ســالمــة 
الـــمـــســـار الــــدســــتــــوري والــتــشــريــعــي 
لــلــقــضــيــة االنــتــخــابــيــة الـــتـــي تــرتــكــز 
برمتها  االنــتــخــابــيــة  العملية  الــيــهــا 
وأن على الجميع القبول بنتائجها.

القرارات  تأييد  بأن  الحمد  بين  كما 
الـــنـــافـــذة عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــقــانــونــيــة 
الـــقـــبـــول  يـــعـــنـــي  ال  والـــــدســـــتـــــوريـــــة 

الــــشــــخــــصــــي بـــــهـــــا ولـــــكـــــنـــــه يـــعـــكـــس 
تعني  الــتــي  الــديــمــوقــراطــيــة  جــوهــر 
معها  والتوافق  األغلبية  رأي  قبول 
ألن  الــشــخــصــيــة  اآلراء  كــانــت  مــهــمــا 
مصلحة  عند  تقف  ال  الديموقراطية 
أحــــــد بـــــل هـــــي األســـــــــاس لــمــصــلــحــة 

الجميع.
الترشح  عزمه  مؤكدًا  الحمد  وختم 
لــالنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــقــادمــة 
الــبــعــض  مــحــاولــة  مــســتــغــربــًا   ،2017
اشــــاعــــة عـــــدم تـــرشـــحـــه مــــع أن وقـــت 
االشـــاعـــات مــا زال مــبــكــرًا «ومـــع أنــه 

يجب أال يأتي أبدًا».
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