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رفضت المحكمة االداري���ة، برئاسة المستشار 
خالد الكندري الغاء قرار منع المواطنين غير 

المطعمين من السفر. 
وق����ال����ت ف����ي ح��ي��ث��ي��ات ح��ك��م��ه��ا ان ال��ت��ح��ص��ي��ن 
ك���اح���د ال�����ش�����روط ال�����ازم�����ة ل��ل��س��ف��ر ف����ي ال���وق���ت 
ال��ح��ال��ي ال ي��ش��ك��ل ب���ذات���ه إج���ب���ارا ع��ل��ى ت��ل��ق��ي��ه، 
وإن��م��ا ع���دم التحصين يعني ع���دم ت��واف��ر اح��د 
ال����ش����روط ال����ازم����ة ل��ل��س��ف��ر، وان ع����دم ال��س��م��اح 
بالسفر الى خ��ارج الباد للمواطنين الذين لم 
ي��ع��دو أن  ي��ت��واف��ر بشأنهم ش��رط التحصين ال 
ال��ض��رورة وال��ظ��روف  يكون منعا مؤقتا أملته 

االستثنانية الحالية.
وأشارت الى انه من حق الدولة في ظل الظروف 

ال���ح���ال���ي���ة وم�����ا ص��اح��ب��ه��ا م����ن ظ���ه���ور ف���ي���روس 
ان��ت��ش��اره اتخاذ  »ك��ورون��ا« المستجد وس��رع��ة 
اإلج��������راءات االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى األم���ن 
 
ً
ا ف��ي المجتمع ودرء ال��ص��ح��ي  ال��ع��ام وال��ن��ظ��ام 

للمخاطر.
واك��دت المحكمة أن القرار المطعون فيه صدر 
من ضمن إجراءات احترازية لدواعي المصلحة 
العامة وأم��ن وس��ام��ة المجتمع، ول��م يتضمن 
تقييدا لحرية التنقل المكفولة بالدستور بل 
ال��ل��ق��اح تحصينا له  ال��م��س��اف��ر  ن��ظ��م��ه��ا ب��ت��ل��ق��ي 
ال��ع��ام��ة وتجنب  وللمجتمع وح��م��اي��ة للصحة 
انتشار الساالت الجديدة من الفيروس بعد أن 

تحسنت األوضاع في الباد.

واس��ت��ط��ردت تقول ان رائ��د ال��دول��ة ف��ي ذل��ك هو 
اب��ت��غ��اء المصلحة ال��ع��ام��ة وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى أم��ن 
وسامة المواطنين والمقيمين، وباعتبار أن 

الحق في التنقل ليس مطلقا دون قيود.
وزادت: ال ج��دال في أن من حق ال��دول��ة في ظل 
ه���ذا ال���وب���اء أن ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الصحي 
للمجتمع وأن تدفع الخطر عنه، ولها اتخاذ 
ما تراه دون التقيد بالنظم العادية السارية في 
ال��ع��ادي��ة حماية للنظام الصحي  ال��ظ��روف  ظ��ل 
في الدولة وهو أساس البقاء على قيد الحياة، 

ا للخطر الناتج عن انتشار الوباء. ودرء
وعن الزعم بأن وزير الصحة قد تجاوز حدود 
ل��ه بموجب  االختصاص والسلطة الممنوحة 

القانون رق��م 8 لسنة 1969 بشان االحتياطات 
الصحية للوقاية من األم��راض السارية، قالت 
ال��م��ح��ك��م��ة ان ذل����ك ال���ق���ول م������ردود ب����أن ال���م���ادة 
الثانية ع��ش��رة م��ن ذل��ك ال��ق��ان��ون أع��ط��ت لوزير 
ال��ص��ح��ة ال��ح��ق ف��ي أن ي��ص��در ق����رارا بالتطعيم 
اإلج��ب��اري لجميع ال��س��ك��ان م��ن أي م��رض س��اٍر 

وفقا لمقتضيات حماية الصحة العامة.
وأك�������دت أن�����ه غ���ي���ر ص��ح��ي��ح ال����ق����ول ب�����أن ال���ق���رار 
ل��ل��دول األخ��رى  ال��س��ي��ادة التشريعية  تعٍد على 
باشتراط التطعيم قبل السفر للخارج، ذلك أن 
القرار المطعون فيه ص��در وف��ق نظم وقوانين 
الكويت المعبرة عن سيادتها وفي شأن خاص 

من شؤونها.

الخميس تنطلق اختبارات الدور الثاني االستثنائي بالتعليم الديني 

»التربية« تغلق باب التظلمات 
من نتائج الثانوية العامة اليوم

تظلمات العام تتجاوز ألف تظلم في القسمين 
 كتبت رنا سالم 

ف��ي��م��ا ب��اش��ر ك��ن��ت��رول��ي ال��ع��ل��م��ي واألدب������ي اس��ت��ق��ب��ال 
تظلمات طلبة الثاني عشر م��ن نتائج االختبارات 
الورقية األخيرة ، وتوقعت مصادر تربوية مطلعة 
ت���ج���اوز ع���دد ال��م��ت��ق��دم��ي��ن ب��ال��ت��ظ��ل��م��ات األل����ف تظلم 
م���ع ن��ه��اي��ة ال���ي���وم األخ���ي���ر الس��ت��ق��ب��ال ال��ت��ظ��ل��م��ات ، 
إل��ى أن اختبارات الطلبة المتظلمين سيتم  مشيرة 
م��راج��ع��ت��ه��ا ب���دق���ة الس���ت���ب���ي���ان م�����دى أح��ق��ي��ت��ه��م ف��ي 

الحصول على درجات إضافية من عدمه .

إل����ى ذل����ك ، ي��س��ت��ع��د ط��ل��ب��ة ال���ث���ان���ي ع��ش��ر ال���ذي���ن لم 
ي��ح��ال��ف��ه��م ال��ح��ظ ل���دخ���ول االخ���ت���ب���ارات ال��ورق��ي��ة في 
الدور األول بسبب ظروف صحية وعارضة لدخول 
اخ��ت��ب��ارات ال����دور ال��ث��ان��ي االس��ت��ث��ن��ائ��ي وال��ت��ي تبدأ 
ال��خ��م��ي��س م���ن االس����ب����وع ال����ج����اري 1 ي��ول��ي��و لطلبة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���دي���ن���ي ب����م����ادة ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة وال��ن��ح��و 
والصرف فيما يبدأ بقية الطلبة اختباراتهم األحد 
4 ي��ول��ي��و ب���م���ادة ال��ل��غ��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ل��ل��ق��س��م األدب����ي 
وال���ري���اض���ي���ات ل��ل��ق��س��م ال��ع��ل��م��ي ل��ت��ن��ت��ه االخ���ت���ب���ارات 

االستثنائية في 14 منه .

المحكمة أكدت حق الدولة اتخاذ إجراءات استثنائية في ظل الظروف الحالية

 »اإلدارية«: التحصني كأحد شروط السفر
ال يشكل إجبارًا على تلقيه.. املنع مؤقت

نين من السفر ال يقيد حرية التنقل المكفولة بل ينظمها قرار منع غير المحصَّ

أعلن عن فض دور االنعقاد الحالي غداً

الغانم: ال مراسيم قوانين ضارة بالمواطنين 
خالل الصيف.. ما يتردد افتراءات وأكاذيب

أع��ل��ن رئ��ي��س مجلس األم���ة م����رزوق ال��غ��ان��م تسلمه 
م��رس��وم��ا بفض دور االن��ع��ق��اد ال��ح��ال��ي م��ن الفصل 

التشريعي السادس عشر غدا الخميس.
وق�����ال ف���ي ت��ص��ري��ح ل��ل��ص��ح��اف��ي��ي��ن: ت��س��ل��م��ت ال��ي��وم 
»أم���س« المرسوم رق��م 139 لسنة 2021 بفض دور 
االن���ع���ق���اد ال����ع����ادي األول م����ن ال���ف���ص���ل ال��ت��ش��ري��ع��ي 
ال���س���ادس ع��ش��ر ل��م��ج��ل��س األم�����ة، وال�����ذي ي��ن��ص في 
م��ادت��ه األول����ى ع��ل��ى ان ي��ف��ض دور االن��ع��ق��اد األول 
من الفصل التشريعي ال� 16 اعتبارا من نهاية يوم 
ال��م��واف��ق 1 يوليو  ال��ق��ع��دة 1442  ال��خ��م��ي��س 21 ذو 
2021. وأوضح ان المرسوم ينص في مادته الثانية 
ان على رئيس مجلس ال��وزراء اباغ هذا المرسوم 
لمجلس األمة لينشر بالجريدة الرسمية، موضحا 
ان ال��م��رس��وم م��م��ه��ور ب��ت��وق��ي��ع س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر 
ال���ش���ي���خ م��ش��ع��ل األح�����م�����د، وس���م���و رئ���ي���س م��ج��ل��س 

الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وأشار الى انه وفقا للمادة 89 من الدستور »يعلن 
األمير فض أدوار االجتماع العادية وغير العادية، 

الن هذا األم��ر مناط بسموه«، وقد وصلنا ان فض 
دور االن��ع��ق��اد س��ي��ك��ون ي���وم ال��خ��م��ي��س، وب��ن��اء على 
هذا األمر سيضاف لجدول اعمال جلسة الخميس 
م���رس���وم ف���ض دور االن���ع���ق���اد ب��ع��د ع����رض ال��ح��ال��ة 

المالية للدولة.
وأوضح الغانم ان ما يروج له بعض النواب بعمد 
او ج��ه��ل ب��ال��دس��ت��ور وال��ائ��ح��ة ان���ه ب��ع��د ف��ض دور 
االنعقاد هناك مراسيم قوانين ضارة بالمواطنين 
ستصدر كالضرائب، امر عار عن الصحة وينم عن 

جهل من يروج لهذه االفتراءات واالكاذيب.
وب���ي���ن ان����ه وط��ب��ق��ا ل���ل���م���ادة 71 م���ن ال���دس���ت���ور ف��ان 
المراسيم الصادرة فيما بين ادوار االنعقاد يجب 
عرضها على المجلس خال 15 يوما من صدورها 
اذا ك���ان ال��م��ج��ل��س ق��ائ��م��ا، واذا ل��م ي��ت��م ع��رض��ه��ا او 
عرضت ولم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة 

بأثر رجعي.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ط��ل��ب��ات ال��ج��ل��س��ات ال��خ��اص��ة وع��دده��ا 
يقارب ال� 5 قال الغانم سأوجه الدعوة لعقدها اليوم 

ال��ى ان الطلبات مكتملة األرك���ان  االرب��ع��اء، مشيرا 
من الناحية الدستورية والائحية، وان كانت كل 
مواضيعها يمكن ان تستكمل بالجلسات العادية 

او الخاصة السابقة التي لم تعقد.
وع��ل��م ان ال��ح��ك��وم��ة ل���ن ت��ح��ض��ر ال��ج��ل��س��ة ال��خ��اص��ة 
ال��ي��وم االرب��ع��اء، فيما ستحضر جلسة الغد لبيان 
الحالة المالية للدولة بشكل سري ثم تاوة مرسوم 
ف���ض دور االن����ع����ق����اد،  م��ه��م��ا ك����ان اص������رار ال���ن���واب 
ال����وزراء، وستتعامل مع  ف��ي مقاعد  على الجلوس 
التكتيكات النيابية بذات االسلوب المعمول به في 

جلسة الميزانيات االخيرة.
ال��ت��م��س��ك  اع���ل���ن���ت ع���زم���ه���ا  ال������� 31  ك���ت���ل���ة  ي����ذك����ر ان 
ب��ال��ج��ل��وس ف��ي ال��ص��ف��وف االم��ام��ي��ة خ���ال الجلسة 
المقبلة، وتكرار التعامل االخير مع رئيس مجلس 
ف��ي جلسة الميزانيات  االم��ة والحكومة كما ج��رى 
ال��م��اض��ي��ة، وذل���ك ع��ق��ب  اج��ت��م��اع الكتلة ال���ذي عقد 
في ديوانية النائب محمد الراجحي اول من امس 

بحضور 25 نائبا.

»الصحة«: ال نوجه 
التطعيم لفئة أو جنسية 

محددة
أك����دت وزارة ال��ص��ح��ة اس��ت��م��راره��ا ف���ي ح��م��ات 
التطعيم للفئات المستهدفة، مع منح األولوية 

للفئات األكثر عرضة لإلصابة أو مضاعفاتها.
ونفت الوزارة توجيهها عملية التطعيم لفئة أو 
جنسية م��ح��ددة دون غيرها، م��ؤك��دة أن تقديم 
ال���ل���ق���اح ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ال���ب���ن���وك ت���م ل��م��ا ق��دم��ت��ه 
ال���ب���ن���وك م���ن ك���ش���وف ل��م��وظ��ف��ي��ه��ا دون ذوي���ه���م، 
ال��ى أنها تقوم بالتدقيق على األسماء  مشيرة 
ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن اس���ت���ي���ف���ائ���ه���ا ال�����ش�����روط ال����ازم����ة 
ل��ل��ت��ط��ع��ي��م. م����ن ج���ان���ب آخ������ر، أص�������درت ال�������وزارة 
تعميما بشأن ايقاف جميع العمليات الجراحية 
االختيارية في جميع مؤسسات القطاع الطبي 
األهلي. وبحسب التعميم، فانه سيتم االستمرار 
ف��ي إج���راء ال��ج��راح��ات ال��ط��ارئ��ة فقط وذل��ك لمدة 
أسبوعين من تاريخ 4 يوليو المقبل، وذلك نظرا 
للظروف الراهنة في مواجهة والحد من انتشار 
ف����ي����روس »ك������ورون������ا« ال��م��س��ت��ج��د وم��ق��ت��ض��ي��ات 

الصحة العامة.

السماح بتحويل »الزيارة 
التجارية« إلى تصريح 

عمل دون مغادرة
في خطوة واسعة نحو عودة الحياة الطبيعية، 
وافقت اللجنة الوزارية لطوارئ »كورونا« على 
ت��ح��وي��ل س��م��ات ال���دخ���ول إل���ى ال��ك��وي��ت »زي����ارة 
الحاجة  م��ن دون  إل��ى تصاريح عمل  ت��ج��اري��ة« 
إل��ى م��غ��ادرة ال��ب��اد، ث��م ال��رج��وع إليها بسمات 

دخول جديدة.
وقال األمين العام المساعد في مجلس الوزراء 
ألم����ان����ة ال�����ش�����ؤون اإلداري����������ة وال���م���ال���ي���ة أس���ام���ة 
القوى  ع��ام  إل��ى مدير  الدعيج في كتاب وجهه 
ال��ع��ام��ل��ة أح��م��د ال��م��وس��ى ان ال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة 
»ك��ورون��ا« وافقت على طلب أصحاب  ل��ط��وارئ 
الشأن، ومن  التجارية بهذا  المحال والشركات 

ثم فإن على الهيئة اتخاذ الازم،

باحث اجتماعي – نفسي 

التربية: الموظفون الكويتيون الجدد 
يباشرون عملهم في المناطق التعليمية

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل المقصيد ان 
الموظفين الكويتيين الجدد في وظيفة مصمم تقنيات تربوية، أمين 
ف��ي المناطق  مكتبة، باحث اجتماعي – نفسي سيباشرون عملهم 

التعليمية خال العطلة الصيفية للمدارس.
ج���اء ذل���ك ف��ي ك��ت��اب وج��ه��ه المقصيد ال���ى ال��وك��ي��ل ال��م��س��اع��د للقطاع 
اإلداري، ح���ي���ث ق�����ال ف���ي���ه ان�����ه ن���ظ���را ل���ق���رب ان���ت���ه���اء ال����ع����ام ال����دراس����ي 
إل��ى تعيين  2020/2021، وحاجة قطاع التنمية التربوية واألنشطة 
أم��ي��ن مكتبة/  ت��رب��وي��ة،  ال��ج��دد بمسمى )مصمم تقنيات  الخريجين 
ب��اح��ث اج��ت��م��اع��ي ون��ف��س��ي ل��ت��دري��ب��ه��م وإك��س��اب��ه��م ال��م��ه��ارات ال��ازم��ة 
اس��ت��ع��دادا ل��ل��ع��ام ال���دراس���ي ال��م��ق��ب��ل، ف��إن��ه ي��رج��ى اس��ت��ك��م��ال إج����راءات 
ت��ع��ي��ي��ن��ه��م، ع���ل���ى أن ت���ك���ون م���ب���اش���رة ع��م��ل��ه��م ودوام�����ه�����م ب��ال��م��ن��اط��ق 
التعليمية، إلى حين توزيعهم على المدارس مع بداية العام الدراسي 
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»النجاة الخيرية«: 100 مستفيد من مشروع 7 سنابل تعيد لهم نور الحياة باليمن

الشهاب: الجمعية تقيم مخيمات أخرى 
في تشاد والنيجر وبنجالديش وسيالن 

نسبة إشغال القطاع االستثماري 84.6 في املئة 
كما في أبريل

كتب : عمار الحسيني 

ق����ال رئ���ي���س ق���ط���اع ال���ب���رام���ج وال���م���ش���اري���ع ب��ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ج��اة 
ال��خ��ي��ري��ة ال��م��س��ت��ش��ار/ ع��ب��دال��ل��ه ال���ش���ه���اب: ق��ام��ت الجمعية 
ن��ور الحياة وال��خ��اص  بتنفيذ م��ش��روع 7 سنابل تعيد لهم 
ف��ي جمهورية اليمن الشقيق  ال��ع��ي��ون وذل���ك  ب��ع��اج م��رض��ى 
 في محافظة المهرة وال��ذي استفاد منه ع��دد 100 

ً
وتحديدا

مريض.
 وتابع الشهاب: تبلغ تكلفة العملية الجراحية لعاج مرضى 
المياه البيضاء 40 دينار كويتي وتستغرق قرابة 15 دقيقة، 
وق��ب��ل ال��ب��دء ف��ي ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ج��راح��ي��ة ت��م ع��م��ل التجهيزات 
ال����ازم����ة وإج�������راء ال���ف���ح���وص���ات ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��راج��ع��ي��ن وذل���ك 

بإشراف طواقم طبية مميزة للتأكد من سامة المرضى.
وأض����اف ال��ش��ه��اب: ع��ق��ب إج����راء العمليات ال��ج��راح��ي��ة وال��ت��ي 
ت��ك��ل��ل��ت ب��ف��ض��ل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ب��ال��ن��ج��اح ت���م ت���وزي���ع ال��ن��ظ��ارات 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��رض��ى وك���ذل���ك األدوي������ة وال��م��س��ت��ل��زم��ات الطبية 

األخ�����رى، وق���دم ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ل��ل��م��رض��ى ال��ن��ص��ائ��ح واالرش������ادات ال��ت��ي يجب 
اتباعها خال فترة النقاهة.

وقال الشهاب: رفع المستفيدون وذويهم األكف لله جل وعا أن يحفظ الكويت 
وأهلها من كل سوء، فالكويت كانت وال زالت وستظل في طليعة الدول التي 

تساهم في دعم اليمن في شتى المجاالت الطبية والتعليمية 
واإلغاثية والتنموية والتوعوية.

وبين الشهاب أن لمشروع 7 سنابل اإلنساني أه��داف كثيرة 
نسعى لتحقيقها منها إج��راء العمليات الجراحية للمرضى 
ال���ف���ق���راء وال����ذي����ن ال ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ت��ح��م��ل ت��ك��ال��ي��ف ال��ع��م��ل��ي��ة 
الجراحية ويعيشون سنوات طويلة في ظام ومعاناة، وكذلك 
مساعدة المرضى على العودة للحياة الطبيعية والمشاركة 
ف��ي دف��ع عجلة العمل واإلن��ت��اج وال��ع��ط��اء، وتخفيف معاناة 

المرضى وذويهم. 
وأوضح الشهاب أنه من خال المشاركة في مشروع 7 سنابل 
تعيد لهم الحياة يكون المتبرع قد ساهم في إقامة مخيمات 
العيون في 7 دول منها تشاد والنيجر وبنغادش وسيان 
واليمن ومستشفى صباح االحمد لطب العيون بتشاد ووقف 
اب��ص��ار داخ���ل ال��ك��وي��ت، ف��م��ن خ���ال ه���ذا ال��م��ش��روع اإلن��س��ان��ي 
ن��س��اه��م ف���ي ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة ال��ش��ع��وب ون��ع��م��ل ع��ل��ى تنمية 

المجتمعات الفقيرة.
 بحديث الرسول صل الله عليه وسلم« قال الرسول 

ً
مستشهدا

ا غاص في الرحمة، حتى إذا قعد استقر 
ً

صلى الله عليه وسلم:« من عاد مريض
فيها« ه��ذا في فضل زي��ارة المريض فكيف بمن يوفر للمريض المستشفى 

واألجهزة الطبية واألدوية وغيرها من العاجات الضرورية.

ال��ع��ق��اري��ي��ن أن نسبة إش��غ��ال القطاع  ات��ح��اد  أع��ل��ن 
ف��ي شهر  ف��ي المئة كما  االس��ت��ث��م��اري بلغت 84.6 

أبريل الماضي.
وأشار، خال مؤتمر صحافي الثاثاء للكشف عن 
اإلص�����دار ال��ج��دي��د م��ن ال��م��رش��د ال��ع��ق��اري بحضور 
ال��ج��راح وعضو  ات��ح��اد العقاريين توفيق  رئ��ي��س 
مجلس إدارت����ه إب��راه��ي��م ال��ع��وض��ي، إل��ى وج���ود 61 

أل����ف ش��ق��ة خ��ال��ي��ة ف���ي ال���ك���وي���ت، وأن ع����دد ال��ش��ق��ق 
أل��ف شقة بنسبة 84.6 في  المشغولة بلغ 335.1 

المئة.
ول��ف��ت إل��ى أن االن��خ��ف��اض ف��ي قيمة إي��ج��ار الشقق 

خال أزمة كورونا بلغ 10 الى 15 في المئة.
وأف�������اد ب�����أن األش�����غ�����ال ف����ي ال���ق���ط���اع االس���ت���ث���م���اري 
سينخفض إلى 82 في المئة في 2022 وسيتحسن 

الى 85 في المئة في 2024.
وتوقع اتحاد العقاريين انخفاض قاعدة العمالة 
ال��واف��دة في الكويت 5 في المئة ه��ذا العام، ورجح 
عودة متوسط معدل االيجار في 2024 إلى مستوى 

2020 ولكنه سيكون أقل من 2019.
وأش��ار إلى أن السالمية أكبر منطقة استثمار في 

الكويت بنسبة إشغال 87 في المئة.

الطالبة أميرة إيهاب حصلت 
على 98.7 % وتهدي تفوقها 

لوالديها ومعلماتها 

أه����دت ال��ط��ال��ب��ة أم���ي���رة إي���ه���اب س��ي��د ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م م��ح��م��د )م��ص��ري��ة 
ال��ق��س��م العلمي(  ال��ع��ام��ة )98.7%  ال��ث��ان��وي��ة  ف��ي  الجنسية( تفوقها 
لوالدها التربوي والصحفي ، ووالدتها التربوية واإلعامية اللذين 
وفرا لها كل مقومات النجاح والتفوق،وشكرتهما  لدعمها نفسيا 
خ��ال فترة االختبارات، كما شكرت معلماتها في مدرسة »أنيسة 
بنت خبيب األن��ص��اري��ة« على ك��ل م��ا قدمنه لها ولزمياتها خال 

مرحلة الدراسة. 
ودعت أميرة لجميع زمائها وزمياتها بتحقيق أحامهم باختيار 
كلياتهم التي يتمنون الدراسة بها، أما عن نفسها فتقول: إن شاء 

الله سألتحق بالكلية التي سوف أحقق فيها طموحي وأحامي  .

»اتحاد الصيادين«: توقف مزاد 
األسماك محبط.. ونطالب بإعادته

ـ»الصحة« شروط  »الديوان« يحدد ل
كل وظيفة إشرافية

»اتحاد العقاريني«: 61 ألف وحدة 
استثمارية شاغرة في الكويت 

كشف اتحاد العقاريين أن نسبة اإلشغال بالعقار االستثماري في الكويت بلغت 
نحو 84.6% في نهاية أبريل 2021، موضحا أن منطقة السالمية هي أكبر المناطق 
االستثمارية في الكويت بنسبة إشغال بلغت 87%، فيما سجلت منطقة الجابرية 

أعلى نسبة إشغال على مستوى المناطق االستثمارية في الكويت ب� %88.5.
وأشار اتحاد العقاريين في إصدارة الجديد من المرشد العقاري الذي يأتي بدعم 
كامل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إلى أن هناك 61 ألف وح��دة استثمارية 
ال��ى أن تراجع قاعدة توظيف الوافدين  شاغرة في الكويت خ��ال ع��ام 2021، الفتا 
ال��دورة االقتصادية للركود لبضع سنوات  بنسبة 5% خ��ال ع��ام 2020 قد يعرض 
مقبلة. وتوقع االتحاد أن يعود متوسط معدل االيجار في عام 2024 الى مستوى عام 
2020، ولكنه اليزال حاليا أقل من مستوى عام 2019، نتيجة الظروف الحالية التي 

تمر بها الباد واالقتصاد بشكل عام.

ق��ال رئ��ي��س االت��ح��اد الكويتي لصيادي 
األس����م����اك ظ���اه���ر ال���ص���وي���ان إن »ت��وق��ف 
م���زاد األس��م��اك حتى اآلن ش��يء مؤسف 
ومحبط للصيادين خاصة وأن الكثير 
ل��ون دائ���م���ا عن  م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ي��ت��س��اء
م���وع���د رج������وع ال�����م�����زاد ح���ت���ى ي��ت��م��ك��ن��وا 
م����ن ش������راء اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م����ن األس���م���اك 
والربيان بالمزاد بسعر الجملة، فالمزاد 
يعد روح السوق ومنفذا هاما وحيويا 
ل��ب��ي��ع األس����م����اك، وت���وق���ف���ه ل���م���دة ط��وي��ل��ة 
وب��ه��ذا ال��ش��ك��ل ف��ي��ه ض���رر ب��ال��غ للجميع 
خ���اص���ة أن����ه ال����م����زاد ال���وح���ي���د ال��م��ت��وق��ف 
في حين أنه مسموح للمزادات األخرى 

بالعمل«.
ال��ص��ح��ة، أش���ار  ث��م��ن ج��ه��ود وزارة  وإذ 
ال��ى أن الكثير م��ن الصيادين  الصويان 
ق����د ت����م ت��ط��ع��ي��م��ه��م ب���ال���ج���رع���ة ال��ث��ان��ي��ة 
ب���م���ش���رف،  ال����م����ع����ارض  ف����ي أرض  أم�����س 
م��ض��ي��ف��ا إن ات����ح����اد ال���ص���ي���ادي���ن م�����ازال 
يطالب باستثناء قطاع الصيد بإصدار 
أذون�����ات ع��م��ل ج���دي���دة ل��ل��ص��ي��ادي��ن لسد 
اق��ام��ة مجموعه  ان��ت��ه��اء  ال��ن��ق��ص بسبب 
ك���ب���ي���رة م����ن ال���ص���ي���ادي���ن خ������ارج ال���ب���اد، 
ومازلنا بانتظار عودة الصيادين الذين 
ي��ح��م��ل��ون إق���ام���ات س��اري��ة وال��ح��اص��ل��ي��ن 

ع���ل���ى ج���رع���ت���ي ال��ت��ط��ع��ي��م ف����ي األول م��ن 
اغسطس المقبل.

وجدد الصويان طلب االتحاد بضرورة 
ل��زي��ارة اتحاد الصيادين  تحديد موعد 
م���ن ق��ب��ل ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي ل��ت��ط��ع��ي��م ب��اق��ي 
ال��ص��ي��ادي��ن وع��م��ال ال��ب��س��ط��ات ومكاتب 
ال��دالل��ة الذين لم يطعموا، وذل��ك حرصا 
ع���ل���ى ال����ص����ال����ح ال�����ع�����ام، م����ن����اش����دا وزي����ر 
ب��اس��ل الصباح بالنظر  الصحة الشيخ 
إل�����ى ه�����ذا ال���ط���ل���ب واإلي�����ع�����از ل���م���ن ي��ل��زم 

لتنفيذه بسرعة

م������س������ؤول أن دي��������وان  م�����ص�����در  ك����ش����ف 
الخدمة المدنية اتفق مع وزارة الصحة 
ع��ل��ى ت��ح��دي��د ش����روط ش��غ��ل ال��وظ��ائ��ف 

اإلشرافية للعاملين في الوزارة.
وق�������ال ال����م����ص����در إن������ه ي���ش���ت���رط ل��ش��غ��ل 
وظيفة مدير منطقة ومدير إدارة فنية 
ورئ��ي��س مجلس ط��ب��ي ورئ��ي��س مكتب 
ب��ال��خ��ارج وم��دي��ر مستشفى أن  صحي 
ب��م��س��ت��وى وظيفي  ي��ك��ون م��ن يشغلها 
اس��ت��ش��اري. وأض����اف أن وظ��ي��ف��ة نائب 
مدير إدارة فنية ورئيس وحدة الرعاية 
الصحية األولية ورئيس مكتب خدمات 

ط��ب األس��ن��ان ون��ائ��ب م��دي��ر مستشفى 
يشغلها مستوى اختصاصي أول.

أم�����ا م����ن ي���ش���غ���ل م���ن���ص���ب ن����ائ����ب م��دي��ر 
ف��ي اإلدارة الفنية  مستشفى وم��راق��ب��ا 
أو مساعد وح��دة رع��اي��ة صحية أولية 
فابد أن يكون بمستوى اختصاصي - 

ممارس عام أول )أ(.
وأش������ار ال���م���ص���در إل����ى أن����ه ت���م ت��ح��دي��د 
ش���رط ش��غ��ل وظ��ي��ف��ة رئ��اس��ة ال��ق��س��م في 
ال��م��س��ت��وى  ي���ك���ون  ب����أن  ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 
الوظيفي له مسجل أول وممارس عام 

أول )ب(.

• أميرة مع والدها الصحفي ايهاب	
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عبد اهلل الطريجي: هل تسلمت الكويت كشوفات مواطنني يحملون جنسيات أخرى؟
أكد النائب د . عبد الله الطريجي أن لديه معلومات تفيد بقيام إحدى 
ال��ك��وي��ت مستندات  ال��ت��ع��اون الخليجي بتسليم دول���ة  دول مجلس 
س��ري��ة وح��س��اس��ة ت��خ��ص م��واط��ن��ي��ن ك��وي��ت��ي��ي��ن ي��ح��م��ل��ون جنسيات 
أخرى غير الكويتية ، وذلك خال الجوالت البروتوكولية واللقاءات 

والمهمات الرسمية التي تمت خال األشهر القليلة الماضية .
وأضاف ان المعلومات المتداولة كذلك تفيد بتوجه مجلس الوزراء 
ل��ف��ت��ح م��ل��ف ال��ت��ج��ن��ي��س ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه خ��ص��وص��ا ب��ع��د ال��ت��ط��ورات 
األمنية والجنائية والسياسية التي شهدتها الباد أخيرا، وهو ما 

يتطلب حزما وحسما للكثير من الملفات ومنها ملف التجنيس .
واستنادا إلى هذه المعلومات التي تتطلب توضيحا حكوميا ، وّجه 
الطريجي سؤاال إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي استفسر فيه 
عن مدى صحة المعلومات المتداولة بأن دولة خليجية سلمت دولة 
الكويت كشوفات تشمل أع��داد المواطنين الذين يحملون جنسيات 
أخ��رى، وهل من ضمنهم ن��واب حاليون أو سابقون أو قياديون في 
الحكومة؟ وهل تسلمت الكويت كشوفات تشمل من يحمل جنسيات 

دول أخرى ومقيد في الكويت أنه من غير محددي الجنسية؟

وقال: إذا كانت اإلجابة بنعم فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي يشمل 
أع��داد المواطنين الذين يحملون جنسيات دول أخرى والمواطنين 
الذين يحملون جنسيات دول أخ��رى بأسماء أخ��رى ، وأولئك الذين 
يحملون جنسيات دول وهم مقيدون بأنهم من المقيمين بصفة غير 

قانونية .
وس���أل ال��ط��ري��ج��ي: م��ا م���دى ص��ح��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ال��م��ت��داول��ة ب���أن ملف 
التجنيس سيكون على جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء خال 

فترة العطلة البرلمانية؟

هشام الصالح يطلب بيانًا مفصلًا عن االعتمادات املالية لتأثيث مكاتب 
الوزراء والوكالء والقياديني في الجهات والهيئات الحكومية

ال��ى وزي���ر الخارجية ووزي��ر  ال��ن��ائ��ب د. هشام الصالح سؤااًل  وج��ه 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د . أحمد الناصر جاء كالتالي :

بينت كل التقارير والدراسات والبرامج الصادرة عن جهات وهيئات 
ف��ي إدارة  ال��دول��ة  ة  ك��ف��اء حكومية أو مدنية أهمية العمل على رف��ع 
اإلنفاق العام والحرص على كفاءة اإلدارة المالية في ترشيد اإلنفاق 
ووضع معايير أكثر صرامة في مراقبة أوجه الهدر المختلفة والعمل 
على الحد منها، وبينما يدعو الجميع إلى ضرورة تخفيض اإلنفاق 
ال��ع��ام ك��اخ��ت��ي��ار حتمي م��ن خ���ال ت��داب��ي��ر ملموسة إلص���اح الخلل 
في الموازنة العامة ووق��ف استنزاف الموارد الوطنية وتوجيهها 

نحو غايتها الصحيحة الي��زال بعض المسؤولين الحكوميين من 
وزراء ووك��اء يسمحون ألنفسهم بالمبالغة في مصروفات تأثيث 
ال��م��ن��اق��ص��ات لنفس  ت��ج��زئ��ة  إل���ى  مكاتبهم ح��ت��ى أن بعضهم يعمد 

المشروع لتمرير إنفاق باذخ على تأثيث المكاتب.
التالية  ب��ال��ج��واب ع��ن األسئلة  ال��وض��ع المقلق يرجى التفضل  ه��ذا 

وتزويدي بالبيانات المطلوبة:
1 - ب��ي��ان م��ف��ص��ل ع��ن ك��ل االع���ت���م���ادات ال��م��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��م ص��رف��ه��ا أو 
ملتزم بصرفها على تأثيث مكاتب الوزراء والوكاء والقياديين في 
الجهات والهيئات الحكومية، مع اإلشارة إلى المناقصات أو األوامر 

التي تم الصرف من خالها.
2 - ه����ل ص������درت ع����ن م��ج��ل��س ال����������وزراء ت���وج���ي���ه���ات ب��ال��ت��ح��ك��م ف��ي 
ال���م���ص���روف���ات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ج��ه��ي��ز وت���أث���ي���ث ال���م���ك���ات���ب ف����ي ح����دود 

الضرورات؟
3 - ال���ت���داب���ي���ر واإلج����������راءات ال��م��ت��خ��ذة ل���وق���ف م��ث��ل ه����ذا ال���ن���وع من 

المصروفات المبالغ فيها ومحاسبة المخالفين؟
4 - ال���م���اح���ظ���ات وال��م��خ��ال��ف��ات ال���ت���ي رص���ده���ا دي������وان ال��م��ح��اس��ب��ة 
وال��م��راق��ب��ون ال��م��ال��ي��ون ب��ه��ذا ال��ش��أن – إن وج���دت – وردود الجهات 

المعنية عليها.

أحمد الحمد يقدم اقتراحني برغبة لتسمية شوارع ونصب تذكاري لشهداء تفجير مسجد 
اإلمام الصادق بمناسبة الذكرى السادسة الستشهادهم

ق��دم ال��ن��ائ��ب م.أح��م��د الحمد اق��ت��راح��ي��ن برغبة 
إلط���اق أس��م��اء ش��ه��داء تفجير مسجد اإلم���ام 
، ع��ل��ى بعض 

ً
ال����ص����ادق، رح��م��ه��م ال��ل��ه ج��م��ي��ع��ا

ف��ي الكويت بما يتناسب  ال��ش��وارع المختارة 
مع محات إقامات عائاتهم وذويهم، وإنشاء 
ال��� 26 الذين  ت��ذك��اري للشهداء  نصب وص���رح 
ارت���ق���وا إل����ى رب��ه��م ف���ي ت��ف��ج��ي��ر م��س��ج��د اإلم����ام 
ال��ص��ادق ف��ي منطقة الصوابر وال���ذي وق��ع في 

26 يونيو 2015 م  الموافق 9 رمضان 1436ه�.

ق��ال النائب الحمد   على االقتراحين، 
ً
وتعليقا

إن م��ك��ان��ة ال���ش���ه���داء رف��ي��ع��ة وواج����ب����ة، وي��ج��ب 
ت��ق��دي��ر ال���ش���ه���داء ب��ع��د أن ض���ح���وا ب���أرواح���ه���م 
ال��ط��اه��رة ودم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة رخ��ي��ص��ة لبادهم 
وأه���ل���ه���م وه�����و أق�����ل م����ا ي��م��ك��ن أن ن���ق���دم���ه ل��ه��م 
 ل��أج��ي��ال 

ً
 ل��ذك��راه��م ال��ط��ي��ب��ة وت��ذك��ي��را

ً
ت��خ��ل��ي��دا

القادمة بالتضحيات الكبيرة التي قدمها لهم 
 وإج����ااًل لعطاء 

ً
آب��اؤه��م وأج���داده���م، وت��ق��دي��را

  لذكراهم ودمائهم التي 
ً
هؤالء الرجال وتخليدا

س��اه��م��ت ف��ي ت��وح��ي��د ال��م��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي في 
مواجهة اإلرهاب. 

وأض�������اف ال���ح���م���د أن ش����ه����داء ت��ف��ج��ي��ر م��س��ج��د 
اإلم�����ام ال���ص���ادق گ دف���ع���وا أرواح����ه����م وس��ال��ت 
 لإلرهاب الذي تعرضت 

ً
دماؤهم الطاهرة ثمنا

ال��ك��وي��ت، م��ا يستوجب العمل على تخليد  ل��ه 
ذك��راه��م وإب��ق��ائ��ه��م ف��ي ذاك���رة ال��ك��وي��ت وذاك���رة 

االجيال القادمة.
وفي سياق متصل، أكد النائب الحمد ضرورة 

االنتباه إلى الكلمات ومعانيها ومدلوالتها في 
المواضيع الوطنية الحساسة مثل موضوع 
 أن ما ورد في إعان مكتب 

ً
الشهداء، موضحا

الشهيد بخصوص الذكرى السادسة لشهداء 
 
ً
تفجير مسجد اإلمام الصادق گ يعكس نوعا

م���ن ال���ام���ب���االة ح��ي��ث وردت ك��ل��م��ة »ان��ف��ج��ار« 
ال��ف��رق بين   أن 

ً
ب��داًل م��ن كلمة »تفجير«، مبينا

الكلمتين شاسع وواض��ح ألي شخص بغض 
النظر عن مستواه التعليمي أو الثقافي!

. عبدالكريم الكندري: 
املجمعات التجارية مسؤولة عن 

التعاقد مع الشركات األمنية 
لتطبيق االشتراطات الصحية

ق����ال ال��ن��ائ��ب د. ع��ب��دال��ك��ري��م ال���ك���ن���دري إن ال��م��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة 
مسؤولة عن التعاقد مع الشركات األمنية لتطبيق االشتراطات 

الصحية.
وأض����اف أن م��ا يحصل م��ن ق��ب��ل ال��ب��ل��دي��ة وال��داخ��ل��ي��ة بتواجدهم 
ب��ه��ا ه����در ل���ط���اق���ات ال��م��وظ��ف��ي��ن ل���ذل���ك ي��ج��ب وق����ف ه����ذا ال��ت��خ��ب��ط 
وإعادة هؤالء إلى أماكن عملهم الحقيقية لضبط األمن المنفلت 

والمخالفات في البلد.

فرز الديحاني يقترح إنشاء 
منافذ لتوزيع األعالف في كبد 

والعبدلي والوفرة

 برغبة جاء كالتالي:
ً
قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا

ل��م��ا ل��ل��ث��روة ال��ح��ي��وان��ي��ة م���ن أه��م��ي��ة ك��ب��رى ف���ي ال��ك��وي��ت ف���ي دع��م 
م���ش���روع األم����ن ال���غ���ذائ���ي، ون���ظ���را ل���وج���ود م��رك��ز وح��ي��د ل��ت��وزي��ع 
وتسلم األعاف في منطقة الشويخ التابع لشركة مطاحن الدقيق 
والمخابز الكويتية، األمر الذي يسبب المشقة والمعاناة للمربين 
أثناء توجههم للصرف نظرا الزدح���ام ه��ذه المنطقة لتواجدها 
بجوار كثير من المنشآت العامة والخدمية ما ينتج عنه أيضا 
زيادة مشكات المرور والزحام الشديد، وكذلك تحملهم تكاليف 
ن��ق��ل األع����اف إل���ى أم��اك��ن ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ي ت��ع��د ب��ع��ي��دة ع��ن منفذ 

التوزيع ما يزيد التكلفة عليهم.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

إنشاء منافذ لتوزيع األعاف في المناطق التالية:
-1 منطقة كبد

-2 منطقة العبدلي
-3 منطقة الوفرة



جريدة إلكترونية كويتية4

األربعاء 20 ذو القعدة 1442هـ
30 يونيو 2021م

دعوات نيابية ملنح أسرة 
الشهيد الرشيدي الجنسية 

الكويتية

ت���ق���دم ال���ن���ائ���ب ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال��ح��وي��ل��ة رس��م��ي��ا 
ب��االق��ت��راح برغبة بمنح الجنسية الكويتية لوالد 
وأشقاء شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى 
ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ح��م��د ال��رش��ي��دي ت��ح��ت ب��ن��د األع��م��ال 

الجليلة.
وقال في مقدمة االقتراح إن أغلى ما يقدمه اإلنسان 
ل��ل��وط��ن ه���و ال���ش���ه���ادة ف���ي س��ب��ي��ل��ه ف������داًء ل����ه، وم��ن 
 
ً
واجب الدولة رعاية ذوي الشهداء ومن يعول حبا

 لما قدمه تجاه وطنه.
ً
وامتنانا

إن��ه وج��ب تجنيس  ق��ال محمد المطير،  من جهته، 
أسرة الشهيد عبدالعزيز محمد الرشيدي، مضيفا 
»ال أعتقد هناك أنبل وأصدق من أسرة تقدم شهيدا 

دفاعا عن مواطني ومقيمي هذا الوطن«.

ضبط مخدرات مع مواطن 
دهس وكيل ضابط في 

بنيد القار
أق���دم م��واط��ن على ده��س وك��ي��ل ض��اب��ط ف��ي منطقة 
ب��ن��ي��د ال��ق��ار م��ن ق��ط��اع األم����ن ال��ع��ام وح����اول ال��ه��رب 
إال ان رجال األمن تمكنوا من ضبط الجاني، وهو 
م��واط��ن م��ن م��وال��ي��د 1997، وق��د عثر ب��ح��وزت��ه على 
مواد مخدرة وتم التحفظ عليه واسعاف المجني 

عليه الى العاج .

املحامي حسني العصفور: 
الجنايات تبرئ مواطًنا 

من تهمة االتجار باملواد 
املخدرة

ق���ض���ت م��ح��ك��م��ة ال���ج���ن���اي���ات 
ال��م��س��ت��ش��ار محمد  ب��رئ��اس��ة 
ال�����ص�����ان�����ع ب�������ب�������راءة م����واط����ن 
م���ن ت��ه��م��ة االت���ج���ار ب��ال��م��واد 
ال����م����خ����درة ب���ع���د ث���ب���وت ع���دم 
صحة اسناد االتهام للمتهم، 
بعد دف���اع المحامي حسين 

العصفور.
ودف����������ع ال����م����ح����ام����ي ح��س��ي��ن 

ال���ع���ص���ف���ور ب���ع���دم ص���ل���ة ال���م���ت���ه���م ب��ال��م��ض��ب��وط��ات 
ووج���وده بمكان الواقعة بالصدفة وث��ب��وت تقرير 
االدل������ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ب��خ��ل��و دم ال��م��ت��ه��م م���ن اي م���واد 

مخدرة.

»الصحة« توقف جميع 
العمليات الجراحية 

االختيارية في جميع 
مؤسسات القطاع الطبي 

األهلي
أوقفت وزارة الصحة جميع العمليات الجراحية 
ال��ق��ط��اع الطبي  االخ��ت��ي��اري��ة ف��ي جميع م��ؤس��س��ات 
األه��ل��ي، وستستمر ف��ي إج���راء ال��ج��راح��ات الطارئة 
ف��ق��ط وذل����ك ل��م��دة أس��ب��وع��ي��ن م���ن ت���اري���خ 4 ي��ول��ي��و 
المقبل نظرا للظروف الراهنة في مواجهة والحد 
من انتشار فيروس كورونا المستجد ومقتضيات 

الصحة العامة.

مجلة الحرس الوطني توّثق 
دخول طائرات الكاراكال 

الخدمة في املنظومة 
العسكرية

أص����������������������در ال���������ح���������رس 
الوطني ع��ددا جديدا 
من مجلته العسكرية 
ت�������ض�������م�������ن ت�����وث�����ي�����ق�����ا 
ل���������دخ���������ول ط��������ائ��������رات 
الكاراكال الخدمة في 
م���ن���ظ���وم���ة ال��ت��س��ل��ي��ح 
ب����ال����ح����رس ال���وط���ن���ي، 
باإلضافة إلى توثيق 

ج��ه��ود ال���ح���رس ال��وط��ن��ي ف���ي دع���م وإس���ن���اد وزارة 
الصحة في حملة التطعيم. واشتمل العدد الثالث 
والسبعون من المجلة، والمدعم بتقنية الباركود 
وال��ب��ي دي اف ع��ل��ى ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي للحرس 
الوطني، على تقرير بمناسبة مرور 54 عاما على 
صدور المرسوم األميري بإنشاء الحرس الوطني 
ل���ي���ك���ون ه��ي��ئ��ة م��س��ت��ق��ل��ة ع����ن ال���ج���ي���ش وال���ش���رط���ة، 
آم��ر مدرسة التدريب التخصصي في  ومقابلة مع 
ال���ح���رس ال��وط��ن��ي، وأح����د ال��م��ت��م��ي��زي��ن ف���ي ال��ح��رس 
الوطني والذي قام بابتكار عربة الطاقة المتجددة.

أب������رم م��ع��ه��د ال���ك���وي���ت ل���اخ���ت���ص���اص���ات ال��ط��ب��ي��ة 
“ك���ي���م���ز” ات���ف���اق���ي���ة ت����ع����اون م����ع ج���ام���ع���ة “ن���ي���س” 
ب��ه��دف ابتعاث األطباء الكويتيين  ال��ف��رن��س��ي��ة، 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ط��ب��ي��ة، ل��ل��ح��ص��ول 
على برنامج الزمالة، لسد النواقص في الكوادر 

البشرية.
ف��واز الرفاعي، في  وق��ال األمين العام للمعهد د. 
تصريح للصحافيين على هامش التوقيع أمس، 
ب��ح��ض��ور وزي����ر ال��ص��ح��ة ال��ش��ي��خ ب��اس��ل ال��ص��ب��اح 
ووك���ي���ل ال�������وزارة م��ص��ط��ف��ى رض����ا وم���دي���رة إدارة 
ال��ع��اق��ات الصحية ال��دول��ي��ة رح���اب ال��وط��ي��ان، إن 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��ان��ب ال��ف��رن��س��ي ممثا 
ب��ج��ام��ع��ة ن��ي��س ت��ع��ك��س ث��م��رة ج��ه��ود ع��ام��ي��ن من 
المفاوضات الجادة بين الطرفين إليجاد فرص 
البتعاث األطباء الكويتيين في برنامج الزمالة 

في تخصص دقيق بأعرق الجامعات العالمية.
وأض��������اف ال����رف����اع����ي أن االت���ف���اق���ي���ة دخ����ل����ت ح��ي��ز 
التنفيذ، أم��س، ومدتها خمس سنوات وتقضي 

بابتعاث األطباء الكويتيين في مختلف التخصصات بواقع 10 
أطباء سنويا، بإجمالي 50 طبيبا، وهو عدد مرشح للزيادة في 
السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن اختيار جامعة “نيس” يعتمد 

على عدد من المعايير الفنية العالمية.
 م��ن ال��م��ع��ه��د زار ج��ام��ع��ة “ن��ي��س” ل��ل��ت��ع��رف على 

ً
وذك����ر أن وف����دا

إم��ك��ان��ي��ات ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، الف��ت��ا إل���ى أن��ه��ا ك��ان��ت 
مطابقة للمعايير العالمية في االبتعاث.

 
ً
إل��ى ه��ذه الجامعات العالمية سيسد كثيرا وأك��د أن االب��ت��ع��اث 
م��ن ال��ن��واق��ص ف��ي ال���ك���وادر ال��ب��ش��ري��ة م��ن أط���ب���اء، م��ش��ي��را إل���ى أن 
 لمد جسور التعاون مع جامعات عالمية أخرى مثل 

ً
هناك آفاقا

سنغافورة وأستراليا وغيرهما من الدول المتقدمة في التعليم 
الطبي.

ول��ف��ت ال��رف��اع��ي إل���ى أن ه���ذا ال��ت��ع��اون ل��ي��س األول م���ع ال��ج��ان��ب 
ال��ف��رن��س��ي، ح��ي��ث ه���ن���اك ات��ف��اق��ي��ة ف���ي ال��س��اب��ق ل��ب��رام��ج اإلق���ام���ة 
“التعليم الطبي فترة التخرج”، وهي في طور المراجعات حاليا 
ف��ي الجمهورية  لتحسينها وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ج��ام��ع��ات م��ح��ددة 

الفرنسية.

تغييرات إيجابية
ل���دى الكويت آن كلير  ال��س��ف��ي��رة الفرنسية  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، أع��رب��ت 
لوجندر عن سعادتها بهذا التعاون وهذا الحدث المهم، مشيرة 
أن��ه تم بحث االتفاقية على م��دى سنوات، والتوقيع عليها  إل��ى 
أمس هو نتيجة مناقشات مطولة، ونتمنى ان تحدث تغييرات 

إيجابية كبيرة لدى الطرفين.
وقالت لوجندر إنه في هذا الوقت الصعب جدا، في ظل انتشار 

جائحة “ك��ورون��ا” ووج��ود الحظر، فإن التعاون 
في مجال الرعاية الطبية لم يكن في يوم ما أكثر 
أهمية من اآلن، الفتة إلى اهتمام فرنسا المطلق 

للتعاون في القطاع الطبي خاصة مع الكويت.
وأع��ل��ن��ت أن���ه ف���ي ش��ه��ر أك��ت��وب��ر ال��م��ق��ب��ل ستكون 
ه��ن��اك ل��ج��ن��ة رف��ي��ع��ة ال��م��س��ت��وى ت��ب��ح��ث ال��ت��ع��اون 
المشترك ووض���ع أس��س ال��ت��ع��اون، الف��ت��ة إل��ى أن 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون ي��ؤك��د إص����رار وح��رص 
ال���ب���ل���دي���ن ع���ل���ى ال����ت����ع����اون ف�����ي ال����م����ج����ال ال��ط��ب��ي 
وال���ت���دري���ب االح���ت���راف���ي ل��ل��ع��م��ل ف���ي ه����ذا ال��ق��ط��اع 

المهم.
وأك����������دت ح�������رص ف����رن����س����ا ع����ل����ى ع��������ودة األط����ب����اء 
ال��ت��دري��ب ولديهم  ب��ع��د  ال��ك��وي��ت  ال���ى  الكويتيين 
خبرات على أعلى مستوى، بعد حصولهم على 
أف��ض��ل ت��دري��ب ممكن ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال الحيوي، 

ليحققوا أقصى استفادة للمرضى.
وأش��������ارت ل���وج���ن���در إل�����ى ال����ح����رص ع���ل���ى ت���زوي���د 
األط���ب���اء ب���أح���دث ط����رق ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ام��ل مع 
أن��ه في خضم الحظر تابعت اإلج���راءات التي  المرضى، مؤكدة 
قام بها وزير الصحة للحفاظ على صحة المواطنين والوافدين، 
 يستحق 

ً
والتي نجم عنها بناء نظام صحي مستقر وفعال جدا

كل االحترام.

موافقة الديوان
بدورها أكدت مديرة إدارة العاقات الصحية الدولية في وزارة 
ال��ص��ح��ة د. رح���اب ال��وط��ي��ان أن االت��ف��اق��ي��ة حصلت ع��ل��ى موافقة 

ديوان الخدمة المدنية البتعاث األطباء هذا العام.
وأوضحت الوطيان أن االتفاقية تتضمن 5 أن��واع من التدريب، 
أهمها برنامج الزمالة والماستر والتدريب، وأخيرا إقامة ورش 

عمل تدريبية داخل الكويت.

ابتعاث األطباء الكويتيين إلى فرنسا لسد النواقص في الكوادر

»كيمز« وقع اتفاقية مع جامعة »نيس« 
للحصول على برنامج »الزمالة«

• الرفاعي: مدتها 5 سنوات وبإجمالي 50 طبيباً والعدد مرشح للزيادة مستقباًل
• النظام الصحي الكويتي مستقر وفعال ودوره بمواجهة »كورونا« يستحق كل االحترام لوجندر

• االتفاق حصل على موافقة ديوان الخدمة لتطبيقه هذا العام الوطيان

البغلي: دور مقّدر 
لألمهات في تعزيز فضيلة 

البر في املجتمع

البار  إب��راه��ي��م ط��اه��ر البغلي لجائزة االب���ن  نظمت م��ب��رة 
حفل عشاء تكريمي على شرف األمهات األرامل وذلك يوم 

أمس األول.
وق��د استهل الحفل بكلمة ترحيبية م��ن رئ��ي��س مجلس 
إدارة المبرة إبراهيم البغلي ألقاها باإلنابة عنه ابنه رائد 
البغلي، وقال فيها: نتشرف برعاية جائزة البغلي لابن 
ال��ب��ار أح���د م��ش��اري��ع م��ب��رة إب��راه��ي��م ط��اه��ر البغلي لابن 
البار وذلك منذ انطاقتها األول��ى في عام 2007م وحتى 
النسخة الخامسة عشرة منها في عام 2021م، األمر الذي 
ف��ي دع��م عمل زم��ائ��ن��ا وأبنائنا،  يسعدنا ون��ح��ن نسهم 
وم���س���اع���دت���ه���م ف����ي ت���رس���ي���خ ق����واع����د ال���ع���م���ل االج��ت��م��اع��ي 

واإلنساني والتطوعي.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح فعاليات )اليوم 
ال��ع��ال��م��ي ل���أرام���ل( أح���د م��ش��اري��ع م��ب��رة إب��راه��ي��م ط��اه��ر 
أم��ه��ات  ت��م تنظيمه لتكريم  ال��ب��ار، وال����ذي  ل��اب��ن  البغلي 
أبنائنا الفائزين في مسابقة جائزة البغلي لابن البار 

منذ العام 2019.
وأشاد البغلي بحرص الكويت على مشاركة دول العالم 
في تأكيد تطلعات هيئة األمم المتحدة لتخصيص هذا 
ال��ي��وم لاحتفال بأمهاتنا األرام���ل وإن��ج��ازات��ه��م وتعزيز 

مكانتهم في المجتمع.
وأض�������اف: ن���ب���ارك ل��ك��م ه����ذا ال��ت��م��ي��ز ال�����ذي ح��ق��ق��ه األب���ن���اء 
ف��ي ب��ره��م ل��وال��دي��ه��م، ون��ق��در لكم ج��ه��ودك��م المتميزة في 
تربيتهم وإع��داده��م كجيل للمستقبل يعمل على تعزيز 
فضيلة البر في المجتمع واستكمال المسيرة التي بدأها 
األجداد واآلباء والتي كان لها بالغ األثر في ترسيخ ودعم 
أس��س وق��واع��د العمل االج��ت��م��اع��ي واإلن��س��ان��ي والعلمي 

والتربوي والتنموي في الكويت.
وأل��ق��ت كلمة ال��ف��ائ��زي��ن واألم���ه���ات ال��م��ك��رم��ات ري��ه��ام فهد 
ال���ن���اص���ر، ق���ال���ت ف��ي��ه��ا إن����ه م���ن دواع������ي س������روري أن أق��ف 
الفائزين في  اليوم أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن 
مسابقة جائزة البغلي لابن البار لعام 2019م، ونيابة 
عن أمهاتنا المكرمات بمناسبة اليوم العالمي لأرامل 
ل���ع���ام 2021م، ه����ذا ال���ي���وم ال�����ذي خ��ص��ص��ت��ه ه��ي��ئ��ة األم���م 
ل��دوره��ن وتعظيما  ب��األرام��ل تعزيزا  المتحدة لاحتفال 
ال��ت��ي س��خ��رت حياتها في  ف��ي المجتمع، األم  لمكانتهن 
سبيل تربية أبنائها ورعايتهم، فهي تستحق منا جميعا 
كل تقدير وإجال دعما وتعزيزا لما قامت به من جهود 
ومسؤوليات في مواجهة أعباء الحياة، من أجل تنشئة 

األبناء وتوفير حياة كريمة لهم.
إن مبرة إبراهيم طاهر البغلي لابن البار من المؤسسات 
األه��ل��ي��ة ال��خ��ي��ري��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ذات ال��ط��اب��ع ال��ت��ط��وع��ي 
إب��راز دور العمل االجتماعي، من خال  إل��ى  التي تسعى 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا ال���م���ب���رة، ف���االح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم 
العالمي لأرامل أحد الفعاليات التي تبرز دور األرملة في 
المجتمع، من خال تسليط الضوء على أهمية ما تقوم 
به في مجال التنشئة االجتماعية، والتي بدورها تصب 
ال��ح��ال سيخدم في  ف��ي ص��ال��ح المجتمع، وه���ذا بطبيعة 
استمرار العمل االجتماعي في هذه األرض الطيبة، وهذا 
ما تسعى لتحقيقه المبرة تطبيقا لتعاليم ديننا الحنيف 

ومواد دستورنا وعاداتنا العربية األصيلة.
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البورصة تغلق تعامالتها 
على ارتفاع املؤشر العام

 أغلقت بورصة الكويت تعاماتها اليوم الثاثاء 
ارت��ف��اع مؤشر السوق العام 7ر9 نقطة ليبلغ  على 
مستوى 41ر6487 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 

في المئة.
ت���داول كمية أسهم بلغت 7ر322 مليون سهم  وت��م 
تمت عبر 13216 صفقة نقدية بقيمة 5ر63 مليون 

دينار كويتي )نحو 8ر196 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر16 نقطة ليبلغ 
مستوى 49ر5373 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 
في المئة من خال كمية أسهم بلغت 8ر241 مليون 
ن��ق��دي��ة بقيمة 7ر29  ت��م��ت ع��ب��ر 8662 ص��ف��ق��ة  س��ه��م 

مليون دينار )نحو 07ر92 مليون دوالر(.
ال��س��وق األول 9ر6 نقطة ليبلغ  ارت��ف��ع م��ؤش��ر  ك��م��ا 
مستوى 98ر7056 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر0 
في المئة من خال كمية أسهم بلغت 9ر80 مليون 
ت��م��ت ع��ب��ر 4554 صفقة بقيمة 7ر33 مليون  س��ه��م 

دينار )نحو 4ر104 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر )رئيسي 50( نحو 04ر10 نقطة 
ليبلغ مستوى 35ر5593 نقطة بنسبة هبوط بلغت 
18ر0 في المئة من خال كمية أسهم بلغت 4ر141 
مليون سهم تمت عبر 4214 صفقة نقدية بقيمة 

1ر19 مليون دينار )نحو 2ر59 مليون دوالر(.
وك���ان���ت ش���رك���ات )ع���رب���ي ق��اب��ض��ة( و)اس��ت��ه��اك��ي��ة( 
و)سنام( و)قابضة م ك( األكثر ارتفاعا أما شركات 
)أهلي متحد( و)وطني( و)بيتك( و)مزايا( فكانت 
األك���ث���ر ت������داوال م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ف���ي ح��ي��ن ك��ان��ت 
ش��رك��ات )ب��وب��ي��ان ب( و)ال��م��غ��ارب��ي��ة( و)م سلطان( 

و)يوباك( األكثر انخفاضا.

اتحاد الكرة يدعو األندية 
لعقد الجمعية العمومية 
العادية وغير العادية 9 

أغسطس
ق����رر م��ج��ل��س إدارة االت���ح���اد ال��ك��وي��ت��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
دع��وة األندية الرياضية لعقد الجمعية العمومية 
العادية والغير عادية في تمام الساعتين السادسة 
والثامنة من مساء يوم االثنين الموافق 9 أغسطس 
ال���م���ق���ب���ل، ل��ل��ن��ظ��ر ف����ي ج������دول االع�����م�����ال وال���ت���ق���اري���ر 
المالية واإلداري��ة للسنوات المنتهية في الجمعية 
العمومية. وأوضح انه سيتم النظر في التعديات 
ال��م��ق��ت��رح��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام األس���اس���ي؛ وال���دع���وة إل��ى 
انتخابات مبّكرة بعد اعتماد التعديات المقترحة 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام األس���اس���ي م���ن ق��ب��ل االت���ح���اد ال��دول��ي 
لكرة القدم والجمعية العمومية لاتحاد، والنظر 
ف��ي االس��ت��ق��االت المقدمة م��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
إدارة االتحاد أحمد عقلة العنزي وأعضاء مجلس 
االدارة في الجمعية العمومية غير العادية. وقرر 
االتحاد إقامة حفل تكريم قائد المنتخب الوطني 
ب��در المطوع بعد حصوله على لقب عميد العبي 
ال��ع��ال��م ي��وم ال��ث��اث��اء ال��م��واف��ق 1   ي��ول��ي��و، باإلضافة 
إل���ى ذل���ك ق���رر االت���ح���اد ف��ت��ح ب���اب ت��ق��دي��م ال��دع��م من 
الشخصيات والشركات الراغبة في تكريم الاعب 

تقديرا لجهوده ومسيرته الرياضية الحافلة.

الطرق« تحجز حارتني على 
الدائري الخامس مقابل 

األفنيوز
ت���ح���ج���ز ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل���ل���ط���رق وال����ن����ق����ل ال���ب���ري 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور، اليوم الثاثاء، 
حارتين على طريق الدائري الخامس مقابل مجمع 
ال��ت��ج��اري باتجاَهي السالمية والجهراء  األف��ن��ي��وز 
أع��م��ال م��ش��روع تصميم وإن���ش���اء وإن��ج��از  لتنفيذ 
وص��ي��ان��ة ط��رق وج��س��ور وص���رف صحي وم��ج��اري 
مياه أمطار وخدمات بين الدائري الخامس وطريق 

الغزالي وشارع محمد بن القاسم.

األشغال« تستعد لتدشني 
برنامج تكويت العمالة 

بنسبة %25 في عقودها 
ومناقصاتها قريبًا

توجه وزارة األشغال لتدشين برنامج على بوابتها 
اإللكترونية لتكويت العمالة الوطنية بنسبة %25 
ف���ي ع��ق��ود وم��ن��اق��ص��ات ال������وزارة وذل����ك خ���ال ال��ف��ت��رة 
المقبلة. وأضافت المصادر ان ذلك يأتي تفعيا لدور 
وتوصيات لجنة تكويت العقود التي شكلتها وزيرة 
األش��غ��ال العامة ووزي���رة ال��دول��ة ل��ش��ؤون االت��ص��االت 
ال��م��ع��ل��وم��ات د. رنا الفارس وتسلمت  وتكنولوجيا 
ت��ق��ري��ره��ا م��ن��ذ اغ��س��ط��س 2020 ال��م��اض��ي. وأوض��ح��ت 
المصادر ان هذه اللجنة رفعت تقريرها الذي احتوى 
ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ت��وص��ي��ات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة بتكويت 
العقود واإلتفاقيات االستشارية التي تبرمها وزارة 
األشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري 

بشكل يهدف لتطبيق عملية التكويت.

تشارك دولة الكويت اليوم الثاثاء في اجتماعات المجلس 
ال��م��دن��ي وال��م��ق��ام��ة  ل��ل��ط��ي��ران  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي للمنظمة 
في المملكة المغربية خ��ال يومي 29 و30 يونيو الجاري 

بمدينة الرباط.
وق��ال رئيس وفد دول��ة الكويت المدير العام ل��ادارة العامة 
ل��ل��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ال��م��ه��ن��دس ي��وس��ف س��ل��ي��م��ان ال���ف���وزان في 
تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( ان مشاركة الكويت 
ف���ي ه���ذه االج��ت��م��اع��ات ت��أت��ي ل��ك��ون��ه��ا ع��ض��وا ف���ي المجلس 

التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.

وأوض�����ح ان ج����دول االع���م���ال ح��اف��ل ب��ال��م��واض��ي��ع ال��خ��اص��ة 
ب��ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ب��ش��ك��ل ع���ام م��ع االه��ت��م��ام ال��ك��ب��ي��ر بشأن 
سامة الطيران والنقل الجوي والماحة الجوية والمواضيع 
الخاصة بالبيئة وآخ��ر تطورات جائحة )ك��ورون��ا( وكيفية 
تعامل الدول العربية مع االج��راءات الصحية المعمول بها 

عالميا ووضع أفضل الحلول للتعايش مع هذه الجائحة.
ال��دول  ق��ط��اع السياحة والسفر ف��ي جميع  ال��ف��وزان ان  وأك���د 
العربية تضرر جراء هذه الجائحة معربا عن االمل بالخروج 
بقرارات ايجابية تخدم قطاع الطيران المدني في كل الدول.

وأوض����ح ال���ف���وزان ان ال��ك��وي��ت س��ت��ش��ارك ب��أع��م��ال الجمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة ف���ي دورت���ه���ا ال��س��ادس��ة وال��ع��ش��ري��ن خ���ال االول 
وال����ث����ان����ي م����ن ي���ول���ي���و 2021 ب��ص��ف��ت��ه��ا رئ���ي���س���ا ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

العمومية الحالية للمنظمة العربية للطيران المدني.
وترفع التقارير المالية واالدارية وانجازات المجلس للدورة 
ال��ح��ال��ي��ة ال����ى ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ل��ل��ن��ظ��ر فيها 

واعتمادها.
وسيتضمن االج��ت��م��اع تسليم رئ��اس��ة الجمعية العمومية 

للمنظمة الى الجمهورية اللبنانية.

تواصل طيران الجزيرة إطاق وج��ه��ات ج��دي��دة ذات الطلب 
العالي للمسافرين من الكويت والشرق األوسط، حيث أعلنت 
اللبنانية )ب��ي��روت( ابتداء  إل��ى العاصمة  ع��ن ع��ودة رحاتها 
من ي��وم 30 يونيو وب��واق��ع رحلتين أسبوعيا كل ي��وم أربعاء 

وسبت.
وت��ق��ل��ع رح���ات ال��م��غ��ادرة م��ن ال��ك��وي��ت ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة 7:00 
م��س��اء لتصل إل���ى ب��ي��روت ف��ي ال��س��اع��ة 10:10 م��س��اء. وت��غ��ادر 
ال���س���اع���ة 11:10 م���س���اء ليستمتع  ف���ي  ب���ي���روت  ال����رح����ات م���ن 

ال��م��س��اف��ري��ن ال��م��ح��ص��ن��ي��ن ب��ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة أس���ب���وع م��م��ت��دة في 
العاصمة اللبنانية.

وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ه����ذا ال��خ��ط ال���ج���دي���د، ق����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
إل��ى تسيير  لطيران الجزيرة، روهيت رام��اش��ان��دران: »نتطلع 
رحاتنا إلى بيروت التي تعد إحدى الوجهات الصيفية األكثر 
طلبا من قبل المسافرين الذين يتوجهون إليها للسياحة أو 
ل��زي��ارة العائلة واألص���دق���اء. وك��ان��ت ب��ي��روت واح���دة م��ن أول��ى 
الوجهات التي شغلت طيران الجزيرة خط رح��ات إليها في 

عام 2006، وال يزال الطلب عليها قويا إلى يومنا هذا. ويتطلع 
طيارو وطواقم طيران الجزيرة الذين تم تحصينهم جميعا 

بالترحيب بالعماء على متن رحات بيروت«.
وتشمل الرحات من وإل��ى بيروت وزن حقائب مجانيا يبلغ 

40 كيلوغراما، وتبدأ األسعار من 49 دينارا باالتجاه الواحد.
وعلى جميع المسافرين مراجعة اللوائح فيما يخص التطعيم 
وإجراء فحوصات PCR ضد ڤيروس كوفيد-19 التي تفرضها 

الدول والحرص على التقيد بها قبل حجز رحاتهم.

الكويت تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي 
للمنظمة العربية للطيران المدني في المغرب

»طيران الجزيرة« تعيد تسيير رحالتها إلى بيروت كل يوم أربعاء وسبت

أشاد سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح اليوم الثاثاء بالمشاركة الفاعلة للكويت في مؤتمر التحالف 
الدولي ضد داعش ومساهمتها في مواجهة تحديات االرهاب والتطرف.

جاء ذلك في تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( بمناسبة مشاركة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح على رأس وفد دولة الكويت في )االجتماع الوزاري للتحالف 

الدولي ضد داعش( الذي انعقد أمس في روما بحضور وزراء خارجية وممثلي 87 دولة أمس االثنين.
وقال السفير الشيخ عزام الصباح ان مشاركة وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر الفاعلة في هذا المؤتمر 
المهم عززت الدور المحوري للكويت ضمن التحالف الدولي في محاربة االره��اب والفكر المتطرف معتبرا حرص 
الوزير ومسعاه النشط لالتقاء بأكبر عدد من ال��وزراء رغم ضيق الوقت وامتاء جدول االعمال يصب في توسيع 

عاقات الصداقة للكويت بالمجتمع الدولي.

سفير الكويت لدى إيطاليا : المشاركة الكويتية النشطة في مؤتمر روما 
تجسد ديناميكية السياسة الكويتية


