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«التسجيل العقاري» بـ«العدل» :الحصول

على شهادة األوصاف دون مراجعة «البلدية»
�أعلنت �إدارة الت�سجيل العقاري يف وزارة العدل
ان تقدمي طلب احل�صول على �شهادة �أو�صاف وطلب
ت�سجيل امللكية يقدم مبا�رشة عن طريق املركز
الرئي�سي ل�ل�إدارة والفروع التابعة له بجميع
املحافظات دون احلاجة ملراجعة البلدية.
وك�شفت م�صادر مطلعة ب��االدارة لـ«ال�شاهد» ان
هذا ي�أتي من باب حر�ص وزارة العدل وادارة
الت�سجيل العقاري ،اخت�صار ًا للوقت ول�رسعة
�إجناز معامالت املراجعني حيث ان هناك متابعة

ب�صفة م�ستمرة من امل�س�ؤولني بهذا ال�شان من اجل
ازالة جميع العراقيل واملعوقات التي يعاين
منها املراجعني.
وبينت امل�صادر ان الفرتة املقبلة ت�شهد تطور ًا
ملحوظ ًا يف تقدمي اخلدمات للمواطنني من دون
كلل �أو ملل ،م�شرية الى انه يف حال وجود اي
معوقات لديهم يجب عليهم مراجعة امل�س�ؤولني
يف ال��وزارة ب�صفة عامة واالدارة ب�صفة خا�صة
لإزالة هذه املعوقات ب�أق�صى �رسعة.

«الشؤون» :سالل التعاونيات الرمضانية
تخفف األعباء عن المواطنين

كتب �أحمد احلربي:

ثمن املتحدث الر�سمي با�سم
وزارة ال�����ش���ؤون االجتماعية
الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون التعاون
عبدالعزيز �شعيب ،م��ا تقوم
ب��ه اجلمعيات التعاونية من
توزيع لل�سالل الرم�ضانية خالل
ال�شهر الف�ضيل مبينا انها توفر
�سلعا ا�سا�سية تخفف االعباء عن
املواطنني.
و�أ����ض���اف ان ق��ط��اع التعاون
بالوزارة يتابع عن كثب جهود
اجلمعيات التعاونية ب�ش�أن هذه
ال�سالل التي تقدمها للم�ساهمني
�سنويا م��ن��وه��ا ب��ه��ذه اخلدمة
التي تقدم ال�سلع مقابل �أ�سعار
رمزية.

واو�ضح �أن �سعر ال�سلة يتفاوت
من جمعية لأخ��رى وفق �سيا�سة
جمل�س الإدارة وبح�سب ال�سلع
التي تت�ضمنها على ان يتم خ�صم
الفرق بني ال�سعر اال�صلي و�سعر
ال�سلة من خم�ص�ص املهرجانات
الت�سويقية طبقا لقواعد حما�سبية
م��ع��م��ول ب��ه��ا وحت����ت رق��اب��ة
«ال�ش�ؤون» عن طريق مراقبيها
ومفت�شيها.
ومن جانب اخ��ر ،ك�شف �شعيب
�أن �شهر رم�ضان املقبل �سيكون
بداية لل�سماح للأ�رس املنتجة
بعر�ض منتجاتها يف اجلمعيات
التعاونية مب��ا م��ن ���ش��أن��ه �أن
ي�ساعدها على حتقيق �أرب��اح
مر�ضية ومن ثم حتويل �أعمالها
�إلى م�شاريع مثمرة.

• عبدالعزيز شعيب

الخضر :إقرار آلية اإلجراءات الموحدة لملفات

العمل األميركية بين «القوى العاملة» و«الدفاع»
كتب �أحمد احلربي:

قال نائب مدير عام �ش�ؤون العمالة بالهيئة
العامة للقوى العاملة ح�سن اخل�رض انه يف
�إطار التن�سيق املتوا�صل مع وزارة الدفاع حول
�آلية ت�سجيل عقود خدمات الدعم اللوج�ستي
للجي�ش الأمريكي ب�إدارة عمل العقود وامل�شاريع

احلكومية ،وبعد عقد �سل�سلة من االجتماعات
يف ظل هذا التعاون ،فقد مت االنتهاء من �إقرار
واعتماد �إج��راءات العمل املوحدة امل�شرتكة
مللفات العمل الأمريكية بني مديرية التعاون
الع�سكري والهيئة الفتا الى �أن��ه مت توقيع
مذكرة م�شرتكة بهذا ال�ش�أن بح�ضور ممثلي
اجلهتني.
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ضرورة االلتزام بحماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية

الكويت :على إسرائيل أن تكف عن األعمال
العدوانية ضد الفلسطينيين
�شددت الكويت على �رضورة مطالبة
املجتمع الدويل لإ�رسائيل ال�سلطة
القائمة باالحتالل بالكف عن جميع
االع��م��ال العدوانية �ضد ال�شعب
الفل�سطيني واالل���ت���زام بحماية
املدنيني و�ضمان احرتام القوانني
الدولية وجميع ق��رارات ال�رشعية
الدولية.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت التي
�ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة
لوفد الكويت ال��دائ��م ل��دى االمم
املتحدة امل�ست�شار بدر املنيخ،
بجل�سة جمل�س الأمن حول ال�رشق
االو����س���ط مب��ا يف ذل���ك الق�ضية
الفل�سطينية م�ساء �أم�س الأول.
وق��ال املنيخ« :ال ميكن ان تبقى
فل�سطني ا�ستثناء لهذه القاعدة
اذ يتعني على املجتمع ال��دويل
ان ي��ل��ت��زم ب��ال��ت��ف��وي�����ض االمم��ي
ل��ل��أون����روا وب��ت���أم�ين امل����وارد
وامل�����س��اه��م��ات امل��ال��ي��ة الالزمة

كتب �سالمة ال�سليماين:
�أعلنت الأمانة العامة جلامعة الكويت اتخاذ الإجراءات
الالزمة لت�سكني ال�شواغر من الوظائف اال�رشافية من
مدير �إدارة ومن يف حكمه و�صوال �إلى وظيفة رئي�س
ق�سم بعد ان مت ح�رصها وفقا للهيكل املطور واملعتمد
من جمل�س اخلدمة املدنية.
وقال �أمني عام اجلامعة د.مثنى الرفاعي� ،إن هذا
االجراء ي�أتي يف �إطار �سعي الأمانة العامة للجامعة

• بدر املنيخ يلقي كلمة الكويت

ملوازنتها وان�شطتها».
وا���ض��اف« :نحيي ال��ي��وم الذكرى
الـ 52لالحتالل الإ�رسائيلي والذكرى

الـ 25التفاق «�أو�سلو» والذكرى الـ
 25ملجزرة اخلليل والذكرى الأولى
ملظاهرات م�سريات العودة الكربى

ويف مقابل ذلك تتوا�صل االعتداءات
اال�رسائيلية لتكري�س االحتالل
وتقوي�ض اية فر�صة ل�سالم حقيقي
مينح ال�شعب الفل�سطيني حقوقه
امل�رشوعة».
وا���ش��ار املنيخ ال��ى ان ال�سلطة
القائمة باالحتالل توا�صل حمالت
االعتقاالت التع�سفية وهدم املباين
الفل�سطينية واال���س��ت��ي�لاء عليها
وتتمادي ب�شكل غري م�سبوق يف
التو�سع ببناء امل�ستوطنات غري
القانونية يف االرا�ضي الفل�سطينية
امل��ح��ت��ل��ة مب��ا يف ذل���ك القد�س
ال�رشقية.
وا�ضاف ان ال�سلطة القائمة باالحتالل
توا�صل اي�ضا التهجري الق�رسي
للمدنيني الفل�سطينيني وت�شديد
احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة
منذ نحو  12عاما واالع��ت��داءات
واالنتهاكات على االماكن املقد�سة
اال�سالمية وامل�سيحية.

جولة تفتيشية لـ «اإلطفاء» على مشروع
مستشفى قيد اإلنشاء
كتب حم�سن الهيلم:

قام قطاع الوقاية التابع لالدارة
العامة لالطفاء بجولة تفتي�شية
على م�رشوع م�ست�شفى قيد االن�شاء
تزيد م�ساحته عن  22الف مرت مربع
وي�ضم ��سرداب�ين ومبنى ملواقف
ال�سيارات و 6ادوار متكررة يف
حمافظة الأحمدي  ،كما مت التفتي�ش
على ب��رج طبي قيد الإن�شاء على
ارتفاع ال يقل عن  140مرتا مربع ًا
وي�ضم �رساديب ملواقف ال�سيارات
و 27دور ًا متكرر ًا يف حمافظة مبارك
الكبري.
وق��ال نائب املدير العام لقطاع
الوقاية اللواء خالد عبدالله الذي
تر�أ�س فريق احلملة ان هذه احلملة
ا�ستمرار حلمالت �سابقة وم�ستمرة
يقوم بها قطاع الوقاية على املباين
قيد الإن�شاء ا�ستعدادا ملو�سم ال�صيف
ال���ذي ترتفع ب��ه وت�ي�رة ح��وادث
احلريق مقارنة باملوا�سم االخرى.

الرفاعي :تسكين الشواغر الوظيفية
وفق ًا للهيكل التنظيمي المطور
الى و�ضع الهيكل التنظيمي املطور للجامعة مو�ضع
التنفيذ ومتا�شيا مع �أهداف اجلامعة يف �شغل الوظائف
الإ�رشافية.
و�أكد الرفاعي اهتمام اجلامعة ب�شغل تلك الوظائف
من �أف�ضل املتقدمني وامل�ستوفني لل�رشوط ،م�شريا
الى قرار مدير اجلامعة د.ح�سني الأن�صاري ،الذي
�صدر ب�ش�أن ال�رشوط وال�ضوابط الإ�ضافية و�آلية
الرت�شيح ل�شغل الوظائف الإ�رشافية يف اجلامعة يف
�شهر .2018/12

محليات

• أثناء اجلولة التفتيشية

«تعليمية الفروانية» كرمت مديري
ومديرات المدارس المتقاعدين
كتب حم�سن الهيلم:

• مثنى الرفاعي

النامي :نفتخر
بتخرج مجموعة
من طلبة المنح
المتميزين

كتب �سالمة ال�سليماين:
ق��ال عميد ���ش���ؤون الطلبة
يف جامعة الكويت د.علي
النامي ان اجلامعة تفتخر
بتخرج جمموعة م��ن طلبة
املنح املتميزين ،وتقدم
بالتهنئة للطلبة اخلريجيني
امل��ب��ت��ع��ث�ين ط��ل��ب��ة املنح
الثقافية املقيمني بال�سكن
الطالبي اجلامعي مبنا�سبة
تخرجهم يف جامعة الكويت
مبختلف التخ�ص�صات العلمية
والأدبية يف الف�صل الدرا�سي
الأول ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي
 ،2019/2018راجي ًا من الله
العلي القدير �أن يوفقهم يف
حياتهم العملية و�أن يتبو�أوا
�أعلى املنا�صب و�أن يبلغوا ما
ي�صبون �إليه.
وب��ه��ذه املنا�سبة تقدمت
القائمة ب�أعمال مدير �إدارة
الإ�سكان الطالبي و�ش�ؤون
الطلبة الوافدين ندى القبندي
بال�شكر اجلزيل والثناء على
القائمني على ه��ذا احلفل
وج��ه��وده��م امل��خ��ل�����ص��ة يف
�إجن��اح��ه ،متمنية النجاح
وال�����س��داد ل��ب��اق��ي الطلبة
امل��ق��ب��ل�ين ع��ل��ى التخرج،
م�ؤكدة حر�ص عمادة �شئون
الطلبة متمثلة ب�إدارة الإ�سكان
الطالبي على م�صلحة الطالب
اجلامعي يف ال�سكن وتقدمي
ل��ه ك��ل ال��دع��م لي�ستمر يف
حت�صيله العلمي واملعريف
يف جامعة الكويت.

حتت رعاية وبح�ضور مدير عام منطقة الفروانية
التعليمية جا�سم ب��و حمد وم��دي��ر �إدارة ال�ش�ؤون
التعليمية فهد العجمي ومراقب املرحلة الثانوية
خالدة املري ومديري ومديرات امل��دار���س ...نظّ م
جمل�س مديري املرحلة الثانوية حفل تكرمي مديري
ومديرات املدار�س املتقاعدين للعام الدرا�سي 2017
.2018 /
و قد حتدث مدير عام منطقة الفروانية التعليمية جا�سم
بو حمد قائ ً
ال �إن منطقة الفروانية التعليمية ر�أت �أال
تكرم هذه الكوكبة من الرتبويني املخل�صني
تن�سى �أن ّ
الذين �ضحوا بحياتهم العلمية والعملية وبذلوا الغايل
والنفي�س لإث��راء امليدان الرتبوي وغر�سوا العلم
واملعرفة والأخالق الكرمية والقيم ال�سامية والعادات
الفا�ضلة من �أجل رفعة بالدهم ووطنهم فكانوا نربا�س ًا

ملن جاء بعدهم .
و�أ���ض��اف :طولقد كنتم �أم��ل الكويت وغدها امل�رشق
 ...حملتوا الراية والأمانة بكل �صدق و�إخال�ص لذلك
ميدكم بال�صحة والعافية
�أ�س�أل املولى عزّ وجل �أن
ّ
وبطول العمر  ،ويوفقكم يف حياتكم القادمة ويكرث
من �أمثالكم» .
توجه بوحمد بال�شكر والتقدير لكل
و يف نهاية كلمته
ّ
من �ساهم يف �إحياء هذا التكرمي وبالأخ�ص �إدارة ال�ش�ؤون
التعليمية ومراقبة املرحلة الثانوية على وفائهم اليوم
لتكرمي كوكبة من متقاعدي مدراء املرحلة الثانوية
مبنطقة الفروانية التعليمية.
بعدها جاءت كلمة مراقب املرحلة الثانوية خالدة
املري حيث رح ّبت باحل�ضور ،واعربت عن �سعادتها
لإق��ام��ة ه��ذا احلفل ,ويف اخلتام مت تكرمي امل��دراء
املتقاعدين م��ن قبل مدير ع��ام منطقة الفروانية
التعليمية جا�سم بو حمد.

األنصاري :افتتاح مركز االبتكار
بالجامعة
كتب �سالمة ال�سليماين:

حتت رعاية وح�ضور مدير جامعة الكويت د.ح�سني
االن�صاري �أقيم �أم�س حفل افتتاح مركز االبتكار
بجامعة الكويت التابع لقطاع التخطيط املمول من
اللجنة الوطنية لدعم التعليم ،وذلك بح�ضور �أمني
عام اجلامعة ونواب املدير والأمناء امل�ساعدين
وقياديي اجلامعة ،كما ح�رض احلفل �أع�ضاء اللجنة
الوطنية لدعم التعليم ووقفية التعليم وعدد ًا من

ممثلي اجلهات احلكومية واخلا�صة.
وقال مدير اجلامعة د.ح�سني الأن�صاري ان افتتاح
املركز يف جامعة الكويت ي�أتي متا�شي ًا مع �إعالن
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
يف �شهر مار�س املا�ضي مبادرته ال�سامية لإن�شاء
مركز الكويت لالبتكار الوطني ت�أكيد ًا على الر�ؤية
الثاقبة ل�سموه يف �أهمية توفري البيئة احلا�ضنة
ل�ل�إب��داع واالبتكار بالتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
املعنية.

• حسني األنصاري مع احلضور

