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وقع وزي��ر الدولة لشؤون االسكان 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات الكويتي 
ياسر أب��ل عقد ان��ش��اء شبكات البنية 
التحتية ل18519 قسيمة ومحطات 
ال��ك��ه��رب��اء ال��ف��رع��ي��ة ل��ث��م��ان ض��واح��ي 
مبشروع جنوب املطالع االسكاني مع 
شركة صينية بقيمة 8ر215 مليون 
دينار كويتي )نحو 14ر712 مليون 

دوالر(.
وق��ال ال��وزي��ر أب��ل ف��ي كلمة ل��ه على 
ه��ام��ش ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د أم���س ف��ي مقر 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية “نحن 
بصدد توقيع مذكر تفاهم مع جمهورية 
ال��ص��ن الشعبية لفتح آف���اق جديدة 
لتعاون مع الصن في مجال املشاريع 

اإلسكانية والبنية التحتية«.
وذكر ان عدد الشركات التي تقدمت 
لهذا املشروع بلغ 11 شركة من عدة دول 
حول العالم مؤكدا ان الشركة التى فازت 
باملشروع تعد من اكبر الشركات العاملة 

في هذا املجال.
واض����اف ان ع��ق��د امل��ش��روع متصل 
م��ب��اش��رة ب��ت��س��ل��ي��م اذون������ات ال��ب��ن��اء 
للمواطنن السيما ان التسليم سيكون 
مطلع ع��ام 2019 موضحا ان��ه سيتم 
بعدها طرح العقد الثالث لبقية القسائم 
ملدينة املطالع “وبذلك نكون استكملنا 
عقود البنية التحتية جلميع الضواحي 

في مدينة امل��ط��الع«. واك��د ان القوانن 
ال��ت��ي ص���درت اخ��ي��را ب��ش��أن ال��رع��اي��ة 
السكنية سرعت من عجلة توقيع العقود 

تلك العقود “والزال مطلوب تعاون 
اكبر” السيما ان )السكنية( مقبلة على 
الشراكة مع القطاع اخلاص مشيرا الى 

طرح أول تلك الفرص االستثمارية.
وأش���اد اب��ل بجهود )السكنية( في 
االلتزام باجلدول الزمني ملشاريع جنوب 

املطالع التى تعتبر من اضخم املشاريع 
االسكانية في الكويت.

من جانبه قال املدير العام للمؤسسة 

العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان 
في كلمة مماثلة ان اعمال العقد تشمل 
حتديد أرك��ان 18519 قسيمة سكنية 

لثمان ضواحي سكنية من )ان 5 إلى إن 
12( وأعمال الطرق ومواقف السيارات 

وشبكات البنية التحتية.
واض��اف الوقيان ان اعمال شبكات 
خدمات البنية التحتية تتكون من اعمال 
احلفر واعمال شبكة الصرف الصحي 
وشبكة تغذية املياه العذبة اضافة الى 
اعمال شبكة صرف مياه االمطار وشبكة 
امل��ي��اه املعاجلة وشبكة ال��ري العمال 
ال��زراع��ة واالع��م��ال امل��دن��ي��ة وع��ب��ارات 

الطرق )انارة الطرق والهاتف(.
وب��ن ان��ه سيتم تنفيذ االع��م��ال على 
مرحلتن اذ تنتهي اعمال املرحلة االولى 
باجناز 12177 قسيمة في مدة 24 شهرا 
من تاريخ مباشرة تنفيذ االعمال في حن 
تنتهي اعمال املرحلة الثانية باجناز 
6342 قسيمة في 30 شهرا من تاريخ 

مباشرة تنفيذ اعمال العقد.
وق��ال ان مدينة جنوب املطالع تضم 
28288 وح���دة سكنية إض��اف��ة ال��ى 
كافة املباني العامة واملباني اخلدمية 
واالستعماالت التجارية والترفيهية 
والتعليمية وال��ري��اض��ي��ة واخلدمية 

والصناعية واحلرفية.
وأوض���ح ان��ه ي��ج��ري حاليا تنفيذ 
اعمال الطرق الرئيسية وخدمات البنية 
التحتية للمدينة طبقا للبرنامج الزمني 

املستهدف. 

الوزير ياسر أبل أثناء توقيع العقد

وزير اإلسكان يوقع عقد البنية التحتية لـ»18519« قسيمة »جنوب املطالع«

 أبل: القوانني التي صدرت أخيرًا بشأن الرعاية السكنية سرعت من عجلة توقيع العقود

»15 »احلرس الوطني« يدشن مترين مراكز القيادة  »نصر 

الرفاعي: تدريب القادة على سرعة اتخاذ القرارات
اف��ت��ت��ح وك��ي��ل احل���رس الوطني 
الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي 
مترين مراكز القيادة )CPX - نصر 
15( ال��ذي يقام مبشاركة وزارت��ي 
الدفاع والداخلية واالدارة العامة 
ل��الط��ف��اء، م��ؤك��دا أه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 
التدريبي بن املؤسسات العسكرية 
في حتقيق أهداف التطوير املنشودة 
ال��ت��ي تضمنتها وث��ي��ق��ة األه����داف 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 2020 للحرس 

الوطني حتت شعار )األمن أوال(.
ورح���ب ال��ف��ري��ق ال��رك��ن مهندس 
ه��اش��م ال��رف��اع��ي ب��امل��ش��ارك��ن من 
وزارت��ي الدفاع والداخلية واإلدارة 
العامة لإلطفاء ، ناقال إليهم حتيات 
القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة 
في سمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احل��رس الوطني ،  و الشيخ مشعل 
األحمد نائب رئيس احلرس الوطني، 
مشيدا مبشاركتهم في التمرين ما 

يجسد روح ال��ت��ع��اون والتنسيق 
املستمر لتبادل اخل��ب��رات وحتقيق 
أقصى درج��ات االستفادة ومواكبة 
ك��اف��ة امل��س��ت��ج��دات ع��ل��ى املستوى 

التدريبي.
وقال الفريق الركن مهندس هاشم 
الرفاعي إن مترين م��راك��ز القيادة 
والتمرين امليداني نصر 15، يسعى 
ال��ى ت��دري��ب ق��ادة احل��رس الوطني 
م��ن جميع ال��وح��دات على التعامل 
مع احل��االت الطارئة وسرعة اتخاذ 
ال��ق��رارات املناسبة وح��ل املعاضل 
املختلفة في امليدان، وهو من التمارين 
الكبرى التي تقام سنويا في احلرس 
ال��وط��ن��ي ل��رف��ع درج���ة االس��ت��ع��داد 

واجلاهزية القتالية.
وح��ض��ر ت��دش��ن ال��ت��م��ري��ن قائد 
احلماية والتعزيز اللواء الركن فالح 
ش��ج��اع ف��ال��ح وع���دد م��ن ك��ب��ار ق��ادة 

احلرس الوطني. الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي متحدثاً 
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املدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان
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خالل مؤمتر »احلماية القانونية للطفولة واألحداث.. القواعد املوضوعية واإلجرائية«

األنصاري: الكويت حريصة على تشريع القوانني اخلاصة برعاية الطفل 

حت��ت رع��اي��ة وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة ووزي���ر 
التعليم العالي الدكتور محمد الفارس 
وبحضور مدير جامعة الكويت األستاذ 
الدكتور حسن األن��ص��اري باإلنابة عنه 
افتتحت كلية احلقوق مؤمتر “احلماية 
القانونية للطفولة واألح���داث.. القواعد 
املوضوعية واإلجرائية”، وذلك بحضور 
عميد كلية احلقوق األستاذ الدكتور جمال 
فاخر النكاس، على مسرح األستاذ الدكتور 

عثمان عبد امللك.
وف���ي ك��ل��م��ة ل��وزي��ر ال��ت��رب��ي��ة ووزي���ر 
التعليم العالي ألقاها نيابة عنه مدير 
جامعة الكويت األس��ت��اذ الدكتور حسن 
األن���ص���اري أع����رب ف��ي��ه��ا ع���ن س��ع��ادت��ه 
بالترحيب باحلضور في رح��اب جامعة 
ال��ك��وي��ت ف��ي حفل اف��ت��ت��اح فعاليات هذا 
املؤمتر والذي يأتي حتت عنوان:” احلماية 
القانونية للطفولة واألح���داث .. القواعد 
املوضوعية واإلجرائية “، بحضور عدد 
مميز من األس��ات��ذة والباحثن واحملامن 
وامل��ت��خ��ص��ص��ن وال��ط��ل��ب��ة ومم��ث��ل��ن عن 
ال����وزارات والهيئات وجمعية احملامن، 
مرحبا بالضيوف الكرام من خ��ارج دولة 

الكويت.
ك��م��ا ع��ب��ر ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لكلية 
احلقوق لتنظيمها هذا املؤمتر والذي يغطي 
م��وض��وع��ا ه��ام��ا واملتمثل ف��ي “احلماية 
القانونية للطفولة واألحداث”، معرباً 
ع���ن س��ع��ادت��ه أن ت��ش��ت��رك ال��ع��دي��د من 
اجلهات املعنية بأمور األطفال واألح��داث، 
لتغطي هذا الشأن الهام من كافة جوانبه، 

االجتماعية واألمنية والقانونية والتربوية 
والصحية.

وأكد أ.د. األنصاري أن ملراحل الطفولة 
أهمية ف��ي تكوين شخصية ال��ف��رد وفي 
ت��ك��وي��ن أمن���اط س��ل��وك��ه، م��ش��ي��راً إل���ى أن 
االهتمام بالطفولة وحمايته أمر وقائي إزاء 
ما قد يحدث لو أهمل شأنه وبالتالي يؤثر 
على قدرته على التكيف مع املجتمع، تأكيدا 
لواجبات الدولة واملجتمع واألس��رة إزاء 
توفير املتطلبات اخلاصة للطفل وتوعيته 

وضمان حقوقه وعدم املساس به.
وذك��ر أن دول��ة الكويت قد حرصت على 
تشريع القوانن الوطنية وااللتزام بالقوانن 
واملواثيق الدولية اخلاصة بحماية ورعاية 
الطفل ، وعملت م��ن أج��ل ذل��ك على إنشاء 
العديد من املؤسسات وامل��راك��ز واملجالس 
التي تقدم الدعم واملساندة حلماية األطفال 

ورعايتهم وتوعيتهم وتأهيلهم.
وأض��اف أن أعمال هذا املؤمتر تأتي في 
خضم البدايات األول��ى لتطبيق قانونن 
ه��ام��ن، ص���درا ع��ام 2015، أي القانون 
رق��م 21 لسنة 2015، ف��ي ش��أن حقوق 
الطفل الذي شمل حماية الطفل من الناحية 
الصحية واالجتماعية والتعليمية والثقافية 
واجلزائية، والقانون رقم111 لسنة 2015 
ق��ان��ون األح����داث، ليكون تقييم النتائج 
األول��ي��ة للتطبيق، وللمراجعة احلثيثة 
ملا أظهره الواقع العملي من أم��ور حتتاج 
لعناية املختصن بالطفولة واألح���داث، 
ف���ي ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ات��ن امل��رح��ل��ت��ن 
العمريتن، ابتداًء بحقوق الطفل وكيفية 

حمايها وتفعيلها، م���روراً بحقوق األم 
وتسهيل أمورها، وبالعناية اخلاصة للطفل 
املعاق، وانتهاًء باإلجراءات القانونية على 
املستوين الدولي واحمللي حلماية الطفولة.

وأش���ار أ.د.األن���ص���اري إل��ى أن املؤمتر 
سيسلط الضوء على السياسة التشريعية 
للتعامل م��ع األح����داث، وم��ا يتعلق بذلك 
من سياسة إصالحية وعقابية ، ولكيفية 
التعامل مع احل��دث إجرائياً حن يخضع 
للمساءلة اجلنائية، منذ ضبطه في مرحلة 
التحري والتحقيق ومروراً بفترة احملاكمة، 
وانتهاًء بالسياسة اإلصالحية والعقابية 

للحدث.
وأكد أن املواضيع والقضايا التي سيتم 
مناقشتها في ه��ذا املؤمتر تالمس اهتماما 
كبيراً في الوقت الراهن، ومن هنا يأتي دور 
كلية احلقوق في تعزيز الوعي القانوني 
والتعريف بتلك القوانن وأهميتها ودراسة 
إيجابياتها وسلبياتها وسبل تطويرها 
ملواكبة املستجدات، فضالً عن التأكيد على 
أهمية تكامل األدوار بن املؤسسات املعنية 
بتفعيل القوانن، مضيفا أنه على يقن بأن 
القائمن على املؤمتر سيتوصلون إن شاء 
الله إلى التوصيات والنتائج املرجوة من 

هذا املؤمتر.
ومن جهته أعرب عميد كلية احلقوق أ.د. 
جمال النكاس عن سعادته ب��أن تستقبل 
كلية احلقوق حضور املؤمتر وأعماله وعلى 
م��دى يومن، مبشاركة كرمية من كوكبة 
من املختصن باملوضوع من زمالء املهنة، 
واملعنين ب��ش��ؤون الطفولة واألح���داث 

ف��ي مختلف أج��ه��زة ال��دول��ة، ش��اك��را لهم 
مساهمتهم القيمة، مرحبا بضيفة الكلية 
القاضية فلورنس الس��ر جنان- أستاذة 

القانون اجلنائي في جامعة باريس.
وأشار أ.د. النكاس إلى أنه ال يخفى على 
أحد أهمية القانونن رقم 21 و111 لسنة 
2015 حلماية الطفولة واألح���داث، الفتا 
إلى أهمية هاتن الفئتن من فئات املجتمع، 

واحلاجة للعناية بهما.
وأوض��ح أن املؤمتر ينعقد للتداول في 
شأن هذين القانوني وبدايات تطبيقهما، ملا 

فيه فائدة لهاتن الفئتن وللمجتمع ككل.
وف��ي ختام كلمته، توجه أ.د. النكاس 
بالشكر ل��وزي��ر التربية ووزي���ر التعليم 
العالي ال���ذي شمل برعايته أع��م��ال هذا 
املؤمتر، وملدير جامعة الكويت على تشريفه 
حفل االفتتاح بحضوره، كما خص بالشكر 
اجلزيل والثناء، كل من ساهم في التنظيم 
لهذا املؤمتر من الزمالء بالكلية وإداراتها، 
كذلك إلى الباحثن األفاضل، ولإلدارين في 
جامعة الكويت ملا قدموه من تسهيالت، لم 

يكن للمؤمتر أن يرى النور دونها.
و خ��الل حفل افتتاح امل��ؤمت��ر عرضت 
كلية احلقوق فيلما وثائقيا استعرضت من 
خالله مسيرة الكلية منذ االفتتاح واألقسام 

التابعة للكلية ومجاالت العمل.
وفي ختام حفل االفتتاح قام عميد كلية 
احل��ق��وق األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ج��م��ال فاخر 
النكاس بتكرمي راعي املؤمتر معالي وزير 
التربية ووزي���ر التعليم العالي ومدير 

جامعة الكويت بإهدائهما درعا تذكارية.

الدكتور جمال النكاس يقدم درعاً لألنصاري الدكتور حسن األنصاري يتقدم احلضور

طالل اخلرافي رئيسًا .. و اجلمعة أمينًا عامًا و النصف أمينًا للصندوق 

اجلمعية العمومية للنادي العلمي 
جتدد الثقة في مجلس اإلدارة 

مجلس إدارة النادي العلمي 

جددت اجلمعية العمومية العادية للنادي العلمي 
الكويتي ثقتها مبجلس إدارة النادي العلمي لدورته 
املقبلة ملدة عامن بالتزكية، خالل اجتماعها الذي 
عقد مبقر النادي بحضور حشد من اعضائها ملناقشة 
التقريرين اإلداري واملالي لعام 2016، واعتماد 
امليزانية العمومية واحل��س��اب اخل��ت��ام��ي للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر املاضي، ومشروع 
امليزانية املقبلة، إضافة إلى بحث االقتراحات املقدمة 
من األع��ض��اء، واختيار مراقب احلسابات وحتديد 
مكافأته، وخ��الل اإلجتماع مت استعرض اخلطوط 
العريضة للتقريرين اإلداري واملالي بحضور ممثلي 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومدقق احلسابات 

املعتمد.
ومتت تزكية طالل جاسم اخلرافي لتولى رئاسة 
مجلس اإلدارة، وم. أحمد عبدالله املنفوحي نائباً 
للرئيس، وعلي كاظم اجلمعة أميناً عاماً، وم. أوس 
مهلهل النصف أميناً للصندوق، ود. آدم عبدالله املال 
أمن عام مساعد، ويوسف خالد احلمد أمن الصندق 
املساعد، وعضوية كل من سامي العبطان الشمري، 

وفيصل عبداحملسن البشر، وفيصل أحمد البابطن.
وخالل اجتماع اجلمعية العمومية العادية للنادي، 
أعرب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طالل جاسم 
اخلرافي عن عميق شكره وتقديره ألعضاء اجلمعية 
العمومية على حضورهم وثقتهم الغالية التي أولوها 
ملجلس اإلدارة حلمل املسؤولية للعامن املقبلن، 
مؤكداً أن أعضاء مجلس اإلدارة سيقدمون كل ما هو 
ممكن لدعم وتطوير النادي العلمي، وسيعملون 
جاهدين على تفعيل التعاون املشترك مع مؤسسات 
الدولة والقطاع اخل��اص لتنمية واستثمار طاقات 
الشباب مبا يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم الكويت 
في ظل القيادة احلكمية حلضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح وسمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح.
وأض���اف أن مجلس اإلدارة سيواصل مسيرة 

العمل التطوعي والعطاء لتحقيق األه���داف التي 
أنشيء النادي من أجلها، والعمل على تقدمي كل ما 
يفيد منتسبي النادي ويلبي إحتياجاتهم وهواياتهم، 
معلناً ان الفترة املقبلة ستشهد تنفيذاً للخطط 
املدروسة التي تأتي في مجملها خلدمة أبناء الكويت، 
كما ستشهد إدارات النادي وأقسامه وورشه املختلفة 
تطوراً كبيراً حيث سيتم قريباً افتتاح ورش جديدة 
على أع��ل��ى مستوى واس��ت��ح��داث ب��رام��ج ومناهج 

متطورة مبا يخدم الشباب الكويتي.
من جانبه، قال أمن عام النادي العلمي علي كاظم 
اجلمعة أن جتديد الثقة ملجلس اإلدارة يدل على أن 
مجلس اإلدارة يسير في الطريق الصحيح، مستذكراً 
اش��ادة حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح – حفظه الله ورعاه 
– بأنشطة وفعاليات النادي وتشجيع سموه الدائم 
للمجلس إدارة النادي ومنتسبيه، مؤكداً ان هذا الثناء 
يشكل مزيداً من الدعم والعمل على مضاعفة اجلهود 

إلعالء شأن النادي.
وأكد ان مجلس اإلدارة سيسعى جاهداً لإلرتقاء 
باألنشطة العلمية املقدمة ملنتسبي النادي، وكذلك 
تنفيذ األفكار البناءة التي من شأنها ان تخدم أعضاءه، 
مشدداً على أن الهدف واملسؤولية ألعضاء مجلس 
اإلدارة ه��و تعزيز الفكر العلمي واإلب��داع��ي لدى 

الشباب والشابات في الكويت.
وت��ق��دم اجلمعة بالشكر وال��ع��رف��ان ل���وزارات 
الداخلية، التربية، الشؤون اإلجتماعية والعمل، 
التجارة والصناعة، واإلعالم ووزارة الدولة لشؤون 
الشباب وأي��ض��اً مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
واللجنة األوملبية الكويتية وبلدية الكويت على 
التعاون الفعال مع النادي العلمي، مؤكداً حرص 
مجلس اإلدارة اجلديد على إستمرارية التعاون 
املشترك خ��الل الفترة املقبلة مبا يصب في خدمة 
شباب الكويت وتطوير قدراتهم وتأهيلهم ألداء 

دورهم املأمول خلدمة الوطن.

في تقرير إجنازات مركز نظم املعلومات 

البشير: استحداث قاعدة بيانات 
للمخرجات اإلحصائية في »بيت الزكاة«

كشف عبد الرحمن البشير  مدير مركز نظم 
املعلومات في بيت الزكاة عن عشرة مجاالت جديدة 
تضمنها تقرير إجنازات املركز لعام 2016م،شملت 
إنشاء أنظمة آلية جديدة )8نظم( منها النظام اآللي 
لكافل اليتيم وطلبة العلم للنشاط اخلارجي ونظام 
التحليل للزكاة واخليرات )املرحلة األولي( ونظام 
إدخ��ال ميزانية اإلدارات   )للميزانية العامة(،إلى 
جانب تطوير ومتابعة أنظمة آلية للمركز بالبيت، 
منها نظام الرسائل القصيرة )sms( اخلاصة 
باملناسبات الدينية شهر رمضان املبارك وزك��اة 
الفطر والتهنئة بالعيدين الفطر واملبارك ،وتنفيذ 
رسائل قصيرة تخص املشاريع واحلمالت اإلعالمية 
،مثل “خلهم يرمضون ويانا – مشروع بيت الزكاة- 
،ومتابعة “املركز” نظام الرسائل القصيرة مبكتب 
مدير عام بيت الزكاة ،بعد تفعيل اخلدمة وخدمة 
الرسائل القصيرة ملندوبي التحصيل و ملتقى األيتام 
،إلى جانب تطوير نظام أمن وسرية املعلومات هناك 
.  وأض��اف “البشير” انه  مت تطوير نظام الصدقة 
اجلارية ،ونظم إدارة اجلودة من خالل إعداد التقرير 

ربع السنوي ملكتب ضبط اجلودة ،

وتطوير نظام  االرتباطات )زكاة وخيرات( وحل 
املشاكل املتعلقة بإجراءات الصيانة الدورية جلميع 

أنظمة بيت الزكاة اآللية .
وكذلك تطوير بوابة بيت الزكاة وهوما متثل 
في تدشن موقع بيت الزكاة اجلديد بأدوات جديدة  

)asp_ net ( إلى جانب تطوير اخلدمات
املقدمة عن طريق املوقع مبا يتناسب مع التطور 
ومتطلبات بيت الزكاة كتسويق املشاريع اجلديدة 

ووضع  البنرات واستخراج التقارير
للحمالت العاجلة ، وت��دش��ن حملة الكويت 

تستجيب )شتاء سورية دفء وإيواء(.
وأوض��ح البشير أن  “املر كز” قام بتطوير نظا 
م اخلدمة االجتماعية أون الين مبا يناسب سياسة 
بيت ال��زك��اة في حتسن عملية توظيف اخلبرات 
وتصميم نظام)ASK (  خلدمة املواطن  )األسئلة 
واألجوبة ( الشائعة ملكتب خدمة املواطن عن طريق 

موقع بيت الزكاة ، إلى جانب تصميم
»املركز “  نظام خريطة مواقع بيت الزكاة من 
خالل استحداث نظام إرش��ادي عبر نظام اخلرائط 

)جوجل(.


