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تحقق ما تخوفت منه مؤسسات وفعاليات محلية ودولية، 
م���ن ان ال��ع��ن��اد ال��س��ي��اس��ي س��ي��ه��وي ب��ال��ت��ص��ن��ي��ف ال��س��ي��ادي 
االئ���ت���م���ان���ي، ف���ق���د خ��ف��ض��ت وك����ال����ة »س����ت����ان����درد آن�����د ب�����ورز« 
 »+A« التصنيف االئتماني السيادي للكويت إلى المرتبة
من المرتبة، »AA-« مع نظرة مستقبلية سلبية، وذل��ك في 
ضوء عدم وجود استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة 

العامة للدولة.
وج���اء ال��ق��رار، بعد تخفيض أج��رت��ه ال��وك��ال��ة ف��ي 26 م��ارس 
ن��ظ��رة  ال��م��رت��ب��ة »AA-« م���ع  إل����ى   »AA« ال��م��رت��ب��ة 2020 م���ن 

مستقبلية مستقرة 2020. 
وقالت الوكالة ان الخفض جاء بسبب استمرار بطء وتيرة 
االص���اح���ات واس��ت��م��رار غ��ي��اب ال��ت��ع��اون ب��ي��ن مجلس األم��ة 
وال��ح��ك��وم��ة وع����دم ت��م��ري��ر ق��ان��ون ال��دي��ن ال��ع��ام أو ال��م��واف��ق��ة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ال��س��ح��ب ال��م��ح��دود وال��م��ن��ظ��م م��ن ص��ن��دوق 
االجيال القادمة، وعدم تنفيذ اإلصاحات المالية والهيكلية 

الملحة.
وب���س���ب���ب ال���م���ع���ارض���ة ال���ب���رل���م���ان���ي���ة، ل����م ت��ت��م��ك��ن ال��ح��ك��وم��ة، 
ق��ان��ون يمنحها سلطة إص���دار الدين  حتى اآلن، م��ن تمرير 
أو ال���وص���ول ال���ف���وري إل����ى م��خ��زون��ه��ا ال��ك��ب��ي��ر م���ن األص����ول 

المتراكمة. 
وُت��ع��د درج��ة التصنيف »AAA« ه��ي األف��ض��ل ألن الحاصل 
ع��ل��ي��ه��ا ي��ك��ون م���ؤه���ًا ل���س���داد ق���روض���ه م���ن دون ص��ع��وب��ات، 
بينما درج���ة التصنيف »+ A« تعني أن الجهة الُمصنفة 
ق���ادرة على س��داد  ت��ك��ون غير  تعاني اوض��اع��ًا صعبة وق��د 

الدين.
وح��ذرت الوكالة من ان هناك إمكانية لتخفيض التصنيف 
م����ج����ددًا..إذا اس��ت��م��ر ال��ع��ج��ز ال��م��رت��ف��ع، الف��ت��ة ال���ى احتمالية 
إص��دار مرسوم أميري يسمح باستخدام صندوق األجيال 

إذا لم تكن الخيارات األخرى متاحة.
وق��ال��ت إن المواجهات بين الحكومة ومجلس األم��ة تصل 
ل���ط���ري���ق م����س����دود وت���َع���ق���د اإلص������اح������ات، وب���س���ب���ب وت���ي���رة 
ال��م��ع��ال��ج��ات البطيئة ل��ل��غ��اي��ة، ف��ال��ح��ك��وم��ة غ��ي��ر ق����ادرة على 

تنفيذ اإلصاحات المالية.
ال��ى أن صندوق االحتياطي العام يتعرض  ولفتت الوكالة 
ل��اس��ت��ن��زاف وال���دول���ة ال تتمكن م��ن اس��ت��خ��دام »األج���ي���ال«، 
موضحة ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تأّخر خطط 
اإلص������اح وي��ج��ع��ل ال���ك���وي���ت أق����ل اس����ت����ع����داًدا ألي ص��دم��ات 

معاكسة.

وقالت ان اقتصاد الكويت يعتمد على النفط بنسبة 90% 
من الصادرات واإليرادات الحكومية على حد سواء، منوهة 
الى أن الدين الحكومي العام للكويت يمثل %10 من الناتج 

المحلي اإلجمالي.
وُتقّدر الوكالة أن يصل العجز في الموازنة العامة نحو 33% 
من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية 2020/2021، 
وهي أعلى نسبة بين جميع الحكومات على مستوى العالم.

ال��ش��ؤون المالية واالق��ت��ص��ادي��ة في  ق��ال رئ��ي��س لجنة  فيما 
مجلس األم��ة النائب المهندس أحمد الحمد إن تخفيض 
تصنيف الكويت من قبل وكالة التصنيف العالمية ستاندر 
آن����د ب�����ورز إل����ى »A+« م���ع ن���ظ���رة م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة س��ل��ب��ي��ة ي��ؤك��د 
ض�����رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى وض����ع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��م��وي��ل ش��ام��ل��ة 
ل��ل��ك��وي��ت، وم���ؤك���دًا أن وض���ع ال��ك��وي��ت ال��م��ال��ي ال��ح��ال��ي ق��وي 
وم��ت��ي��ن وأن ه���ذا التصنيف ي��ج��ب أن ي��ت��ح��ول إل���ى األف��ض��ل 

خال فترة قصيرة.
وأض����اف ال��ن��ائ��ب ال��ح��م��د ب���أن وض���ع ال��ص��ن��ادي��ق ال��س��ي��ادي��ة 
الكويتية تحسن بشكل كبير في الفترة األخيرة، مشيرًا إلى 
أن صندوق األجيال الكويتي احتل المرتبة الثالثة عالميًا 
عام 2021 حسب وكالة بلومبيرغ األميركية حيث ارتفعت 
ق��ي��م��ة ال��ص��ن��دوق إل���ى 700 م��ل��ي��ار دوالر أم��ي��رك��ي، وم��ش��ي��رًا 
إل���ى أن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��اس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ك��وي��ت تعتبر من 
ب��ي��ن أك��ب��ر ص��ن��ادي��ق ال���ث���روات ال��س��ي��ادي��ة م��ن ح��ي��ث األص���ول 
المدارة داخليًا، إذ جاء ترتيب الصندوق السيادي الكويتي 
ب��أن ه��ذه الترتيبات  ال��راب��ع عالميًا، وم��وض��ح��ًا  ف��ي المركز 
والتصنيفات تدل على قوة الوضع المالي خاصة وأن هذه 

الصناديق حققت أرباحًا جيدة في العام 2021.
إل��ى أن المواطن الكويتي حل في المركز  كما أش��ار الحمد 
الثالث بين مواطني دول الخليج م��ن حيث نصيب الفرد 
م��ن ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي اإلج��م��ال��ي ل��ل��دول��ة، وذل���ك وف���ق دراس���ة 
لموقع »How Much« العالمي المتخصص في التصنيفات 
أل��ف دوالر  ال��م��واط��ن الكويتي 68  ال��دول��ي��ة، حيث بلغ دخ��ل 

سنويا والذي احتل به المركز التاسع عالميا.
وأكد ضرورة تنظيم وتنسيق السياسة المالية للدولة من 
وض���ع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة دول����ة م���دروس���ة ب��ش��ك��ل ع��ل��م��ي وعملي 
م��ن خ���ال خ��ب��رات ك��وي��ت��ي��ة م��ع��روف��ة ب��م��ا ي��ن��ه��ض ب��ال��وض��ع 
االق��ت��ص��ادي وال��م��ال��ي ب��ال��ك��وي��ت وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى االس��ت��ق��رار 
والتطور من خال مشاريع التنمية ووضع سياسات مالية 

ثابتة ومرنة لتعزيز االقتصاد.

»ستاندرد آند بورز«: تراجع إلى »A+« مع نظرة مستقبلية سلبية

خفض التصنيف السيادي للكويت
الحمد: نحتاج إلى استراتيجية تمويل شاملة على أسس علمية وعملية واضحة

سمو األمير يعود إلى أرض الوطن

عاد صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد إلى أرض الوطن مساء اليوم بعد قضاء إجازة خاصة خارج الباد.
وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم وكبار 

الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.
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الكويت  في املرتبة الـ18 في تصنيف 
الدول األكثر أمانًا في العالم

تضمنت قائمة مجلة »Global Finance« الدولية هذا العام 5 بلدان عربية في 
 في العالم، بما يتضمن ذلك مستوى 

ً
ال��دول العشرين األكثر أمانا تصنيف 

األم����ان ال��م��رت��ب��ط ب��ج��ائ��ح��ة ان��ت��ش��ار ف��ي��روس »ك����ورون����ا«. وق��ال��ت ال��م��ج��ل��ة في 
ب��ي��ان��ات م��ن مصادر  ال���ذي ت��ص��دره تضمن  تقريرها إن التصنيف العالمي 
، كما دمج تجربة كل بلد مع الوباء والمخاطر 

ً
 جديدا

ً
 زمنيا

ً
محدثة وإط��ارا

التي واجهها. وأخذ تصنيف هذا العام في االعتبار ثاثة عوامل أساسية، 
وتشمل: الحرب والسام، واألمن الشخصي، ومخاطر الكوارث الطبيعية، بما 
 ألن الترتيب 

ً
في ذل��ك عوامل الخطر الناجمة عن جائحة »ك��ورون��ا«. ون��ظ��را

البلدان التي تفتقر إلى البيانات، مثل  القائمة  مدفوع بالبيانات، لم تشمل 
بياروسيا والسودان وكوسوفو والصومال، حيث ضم التصنيف هذا العام 
البلدان ذات التصنيف األعلى بين أوروب��ا وآسيا، ومن  134 دول��ة. وتتنوع 
بين العشرين األول��ى، جاء تسعة منها في أوروب��ا، باإلضافة ل�5 دول عربية 
ف��ي المرتبة الثانية، قطر الثالثة، البحرين  ت بالشكل التالي: اإلم���ارات 

َّ
حل

ف��ي المرتبتين  ف��ي المرتبة الثانية ع��ش��رة، فيما حلت الكويت والسعودية 
ال��دول  الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة على التوالي. فيما غ��اب العديد من 
 في 

ً
األوروب��ي��ة األخ���رى ع��ن المراكز العشرين األول���ى التي ك��ان أداؤه���ا ج��ي��دا

التصنيفات السابقة، حيث عانت دول مثل البرتغال وإسبانيا وسلوفينيا 
وبلجيكا بشكل كبير ف��ي التصنيف العالمي، ألن حكوماتها تعاملت مع 
األزمة الوبائية بشكل سيئ، بحسب تصنيف المجلة. حيث صنفت البرتغال 
 في 

ً
في المركز 29، وإسبانيا »41« وسلوفينيا »47« وبلجيكا »66« سابقا

أث��رت بشدة على تصنيفها هذا  آم��ن��ة، لكن األزم���ة الوبائية  أفضل 20 دول��ة 
العام، كما عانت دول أخرى مثل المملكة المتحدة »38« والواليات المتحدة 
»71« وإيطاليا »84« بسبب ارتفاع وفيات الوباء. كما حلت دول عربية أخرى 
في مراكز مختلفة، حيث احتلت المغرب المرتبة 25، وسلطنة عمان تبعتها 
بشكل مباشر، وكذلك حل األردن في المركز 52، والجزائر »61«، ومصر »65«، 

وتونس »93«، فيما تأخرت لبنان واليمن إلى 118 و126 على التوالي.

كتبت رنا سالم 

في بادرة ايجابية وانسانية انتهى القطاع اإلداري في وزارة التربية 
ف��ي وزارة  إق��ام��ة للمعلمين والعاملين  ان��ج��از تجديد 871  ال��ي��وم م��ن 
ال��ت��رب��ي��ة م��ن ال��واف��دي��ن ح��ت��ى يتسنى ل��ه��م ال��س��ف��ر وق��ض��اء عطلة عيد 
األضحى مع أسرهم ، إذ كشفت وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع 
الشؤون اإلداري���ة رج��اء بوعركي ل »بوبيان نيوز » عن انتهاء فريق 
 
ً
تجديد االقامات في القطاع االداري من تجديد االقامات  ل871 معلما

 بشكل عاجل اليوم السبت حتى يتسنى لهم قضاء عطلتي 
ً
واداري���ا

عيد االضحى والصيف مع أسرهم دون معوقات .
و أضافت بوعركي أن الفريق واصل عمله في تجديد االقامات السبت 
الراغبين في  م��ن ك��ل اس��ب��وع لتسريع عملية تجديد االق��ام��ات لكافة 
السفر، حيث قام الفريق بإنجاز 500 إقامة في السبت من كل اسبوع 

للمعلمين واالداريين .
وأش��ارت بوعركي ان القطاع االداري استقبل كافة المراجعين اليوم 
سواء بمواعيد او دون مواعيد النجاز اعمالهم ووصل عددهم اليوم 

فقط أللف شخص واستطاع فريق العمل انجاز وتجديد 871 اقامة.
وطمأنت بوعركي المراجعين قائلة : ان المتبقي من االقامات التي لم 
يتم تجديدها خال اليوم سيتم استقبال أصحابها األحد 25 يوليو 
الجاري ما بعد عطلة عيد األضحى الستكمال العمل عليها والتي لم 
يتم االنتهاء منها اليوم بسبب نقص بعض البيانات إال أن الفريق 
قد انتهى من انجاز إقامات كافة الحاصلين على خروجيات من اجل 
السفر لقضاء العطلة في الخارج وهو مستمر في عمله لحين االنتهاء 

من تجديد كافة اقامات العاملين في وزارة التربية  .

فريق العمل يواصل استقبال المراجعين 25 الجاري

 بوعركي لـ »بوبيان نيوز« جددنا 871 إقامة للمعلمين 
واالداريين لقضاء العطلة مع أسرهم

الضبيب : تطعيم 160 ألف وافد ضمن حمالت التطعيم الميدانية

 لتقديم التطعيم 
ً
 جديدا

ً
 صحيا

ً
ًتجهيز 41 مركزا

 من األحد بإجمالي 81 مركزا
ً
ستعمل بدءا

حمالت تطعيم طريحي الفراش مستمرة خالل فترة العيد
ك��ش��ف��ت م��دي��ر االدارة ال��م��رك��زي��ة ل��ل��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة االول��ي��ة 
بوزارة الصحة ورئيس فريق الحمات الميدانية للتطعيم 
د.دي���ن���ا ال��ض��ب��ي��ب، ع���ن ت��ط��ع��ي��م 160 ال���ف واف����د ف���ي مختلف 
ب��ن��س��ب��ة 99.9% ض��م��ن  ال���ح���ك���وم���ي���ة وااله���ل���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
حمات التطعيم الميدانية، وذلك من المرحلة االولى حتى 
ب��دأت اليوم السبت، مشيرة في الوقت ذاته  الخامسة التي 
بأن الحمات الميدانية منذ بدايتها حتى اليوم تستهدف 
ال��ق��ط��اع��ات الحيوية الحكومية  ال��واف��دي��ن بمختلف  جميع 

والخاصة .
وذك��رت  أن المرحلة الخامسة والتي بدأت اليوم تستهدف 
عدد من الوافدين في عدة شركات وقطاعات منها شركات 
المرطبات، الفته الى أن الحمات الميدانية ضمن مرحلتها 
الخامسة ستبدأ غدا بتطعيم الموظفين الوافدين في شركة 

البترول knpc لتشمل 11الف موظف .
واشارت د.الضبيب الى أن حمات التطعيم الميدانية تشمل تطعيم الوافدين 
ب��االض��اف��ة الى  ال��ق��ط��اع��ات المختلفة، ه��ذا  ف��ي  ل��م يصله م��وع��د التطعيم  ممن 

تطعيمهم في مراكز التطعيم االخرى في “مشرف – المراكز 
ال��ص��ح��ي��ة – ج��س��ر ج��اب��ر – ك��ب��د” وغ��ي��ره��ا م��ن ال��م��راك��ز عبر 

المواعيد.
ب��أن الحمات الميدانية للتطعيم شملت  والجدير بالذكر 
ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة – ق���ط���اع ال��م��س��اج��د – ال����م����والت – 
االس��واق الموازية – السوق الكبير – س��وق السمك – سوق 
الخضار – سلسلة المطاعم الكبيرة – النقل العام – سيارات 
االج����رة – ال��ش��رك��ات ال��ت��ي ت��ق��دم س��ل��ع اس��ت��ه��اك��ي��ة- ش��رك��ات 
ال��م��اح��ة بجميع افرعها  ال��م��ص��ان��ع – م��وان��ئ  ال��م��رط��ب��ات – 
– ال��م��ط��ار وال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي – ال��ب��ن��وك جميعها – شركات 
الصيرفة- الصالونات النسائية والرجالية – الحضانات 
– شركات االتصاالت – شركات الوقود – شركات الحراسة 
واالمن – الهال االحمر دور السينما – اكيا – اتحاد الفنادق 
والفنادق جميعها- دور الرعاية وذوي االحتياجات الخاصة والعاملين فيها- 
ال��م��ش��روع��ات السياحية وال��م��راف��ق السياحية بما فيها العاملين ف��ي حديقة 

الشهيد ودور االوبرا ومركز الشيخ جابر الثقافي”

• رجاء بو عركي	

في مجمع  الزور  النفطي

هاشم يتفقد مشروع المرافق الدائمة 
الستيراد الغاز الطبيعي المسال

آلية خاصة لالحتفال بالعيد في دور الرعاية
ال��ش��ؤون عن وض��ع آلية خاصة لاحتفال بعيد األضحى المبارك في دور الرعاية االجتماعية،  كشف مصدر مسؤول في وزارة 

مضيفا أن القطاع سيقتصر على االحتفال بهذه المناسبة داخل الدور كل بمفرده.
وبين المصدر أن مدير كل إدارة من الدور اإليوائية سيقوم بتهنئة النزالء وتوزيع العيادي عليهم، مع المحافظة على االشتراطات 
ال��ن��زالء فسيكون مسموحا به وف��ق مواعيد معينة وأع��داد  أم��ا بالنسبة الستقبال أهالي  الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، 

محدودة مع االلتزام أيضا باالشتراطات الصحية والضوابط االحترازية.
وأكد المصدر أنه القطاع لن يستقبل أي جهة خارجية سواء من الجمعيات الخيرية أو األهلية أو من الفرق التطوعية، بمناسبة 

العيد حرصا على سامة النزالء في ظل انتشار الجائحة.

ت��ف��ق��د ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول ال��ك��وي��ت��ي��ة هاشم 
التابعة  ال����زور النفطي  ال��س��ب��ت، م��ش��اري��ع مجمع  ال��ي��وم  ه��اش��م، 
ل��ل��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��ب��ت��رول��ي��ة ال��م��ت��ك��ام��ل��ة )ك��ي��ب��ك( 
الدائمة  احتفاال بوصول أول شحنة من الغاز المسال للمرافق 

الستيراد الغاز الطبيعي في المجمع.
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ل)ك��ي��ب��ك( ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��ج��م��ي ل��وك��ال��ة 
األنباء الكويتية )كونا( إن هدفت أيضا إلى التعرف والوقوف 
على هذا اإلنجاز المهم على مستوى القطاع النفطي الكويتي 
وع���ل���ى ال����ج����دول ال���زم���ن���ي ل��ت��ش��غ��ي��ل م���ش���روع ال���م���راف���ق ال��دائ��م��ة 

الستيراد الغاز المسال وتطور سير مشروع مصفاة الزور.
وأض��اف أن الجولة شملت زي��ارة ميدانية لمرفأ الغاز المسال 
لتفقد الناقلة القطرية )الخرسعة( للغاز المسال التي وصلت 
ي��وم االثنين الماضي بطاقة استيعابية بلغت 213  ال��ى الباد 
ألف متر مكعب وتعد الناقلة ثاني أكبر ناقات الغاز المسال في 

العالم من نوع )كيو- فلكيس(.
وأوض��ح أن وصول الناقلة يمثل إنجازا تاريخيا مهما ويمثل 
ن��ق��ط��ة ان���ط���اق ت��ش��غ��ي��ل ال��م��رح��ل��ة األول������ى م���ن م���ش���روع م��راف��ق 
استيراد الغاز الطبيعي المسال الواعد واالنتقال به من مرحلة 
التشييد إلى التشغيل من خال هذه الشحنة وهي األولى ضمن 
الكميات المتفق عليها بين قطاع التسويق العالمي في مؤسسة 

البترول الكويتية وشركة قطر غاز.
وذكر أن المرفأ من المقرر أن يستقبل حاليا 10 شحنات خال 

ش��ه��ري ي��ول��ي��و وأغ��س��ط��س م��ن ال��ع��ام ال��ح��ال��ي ب��م��ع��دل 3 ن��اق��ات 
ن��وع )كيو-فلكيس( حيث ستصل  و7 ناقات على التوالي من 
شحنتان إلى المرفأ بتاريخ 27 و29 يوليو الجاري و7 شحنات 
بتواريخ 4 و11 و16 و17 و19 و22 و28 أغسطس المقبل الفتا 
إلى أنه سيتم االنتهاء من جميع مراحل التشغيل بنهاية العام 

الحالي.
ال��ت��م��ي��ز التشغيلي للمرفق  ب��غ��ي��ة تحقيق  أن���ه  ال��ع��ج��م��ي  وب��ي��ن 
ت���ع���اق���دت )ك���ي���ب���ك( م����ع ال���ش���رك���ة ال���ي���ون���ان���ي���ة ال��م��ش��غ��ل��ة ل��ش��ب��ك��ة 
الغازالطبيعي )DESFA( بتاريخ 17 ديسمبر الماضي لضمان 

التشغيل اآلمن لمرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وأف���اد ب��أن ال��م��راف��ق ال��دائ��م��ة الس��ت��ي��راد ال��غ��از الطبيعي المسال 
ستسمح باستقبال 22 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال 
سنويا في حين تبلغ الطاقة اإلنتاجية اليومية للمشروع 3000 
مليار وح��دة حرارية بريطانية أي مايعادل استهاك 540 ألف 

برميل من النفط الخام يوميا إلنتاج نفس القدر من الطاقة.
وق��ال المتحدث الرسمي ل)كيبك( إن هاشم أثنى خ��ال زيارته 
التفقدية للمشروع على الجهود الكبيرة التي تبذل الستكمال 
ال��ك��ام��ل خ��ال  ل��ب��دء التشغيل  ب��س��رع��ة قياسية تمهيدا  إن��ج��ازه 
األشهر المقبلة. يذكر أن الزيارة التفقدية الزيارة ضمت عددا من 
أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والرؤساء التنفيذيين للشركات 
النفطية الزميلة وكان باستقبالهم الرئيس التنفيذي بالوكالة 

ل)كيبك( وليد البدر.
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األحد 08 من ذي الحجة 1442هـ
18 يوليو 2021م

9 استجوابات 5 منها لرئيس الوزراء.. رقم قياسي في دور االنعقاد األول منذ مجلس 1963
ال��ف��ص��ل التشريعي  ال���ن���واب ف��ي دور االن��ع��ق��اد األول م��ن  ق���دم 
ال��س��ادس عشر لمجلس األم���ة 9 اس��ت��ج��واب��ات منها 5 لسمو 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����������وزراء ال���ش���ي���خ ص���ب���اح ال���خ���ال���د ال��ص��ب��اح 
)ال����خ����ارج����ي����ة وال����دول����ة  ل���ك���ل م����ن وزراء  واس����ت����ج����واب واح�������د 
ال���وزراء( و)الصحة( و )المالية واالقتصاد(  لشؤون مجلس 

و)الداخلية(.
وفي تفاصيل االستجوابات، في جلسة 30 مارس 2021 وافق 
المجلس على طلب من سمو رئيس مجلس ال��وزراء بتأجيل 
االستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لسموه إلى ما بعد 
نهاية دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، ولم 
ي��واف��ق المجلس على طلب ب��إل��غ��اء ه��ذا ال��ق��رار ف��ي جلسة 13 
أبريل الماضي، في حين حال عدم عقد الجلسات دون النظر 

في جدول أعمال المجلس ومنها بند االستجوابات.
 ه��م: شعيب المويزري وق��دم 3 

ً
وق��دم االستجوابات 13 نائبا

استجوابات، يليه النائبان ثامر الظفيري وخالد العتيبي لكل 

منهما استجوابان والنواب حمدان العازمي، محمد المطير، 
د.حسن جوهر، مهلهل المضف، مهند الساير، د. أحمد مطيع، 
س��ع��ود أب����و ص��ل��ي��ب، م��س��اع��د ال���ع���ارض���ي وص���ال���ح ال��م��ط��ي��ري 

ود.عبدالكريم الكندري قدموا استجوابا واحدا لكل منهم.
واس��ت��ق��ال��ت ال��ح��ك��وم��ة ب��ع��د ش��ه��ر م��ن اف��ت��ت��اح ال��م��ج��ل��س عقب 
تقديم استجواب لرئيس الوزراء، فيما تم تقديم استجوابين 
أم��ام مجلس األم��ة واستجوابين  قبل قسم الحكومة الحالية 
قدما يوم جلسة القسم، ولم تتم مناقشة أي استجواب حتى 

اآلن.
إل��ي��ه من  وإل���ى تفاصيل االس��ت��ج��واب��ات المقدمة وم��ا انتهت 

نتائج:
األول لرئيس الوزراء

ال����وزراء سمو الشيخ صباح  ق��دم اس��ت��ج��واب لرئيس مجلس 
الخالد الصباح في 5 يناير2021، من النائبين ثامر الظفيري 

وخالد العتيبي، وتضمن االستجواب 3 محاور، هي:

األول: مخالفة صارخة ألحكام الدستور عند تشكيل الحكومة 
بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد.

الثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان.
ال��ث��ال��ث: اإلخ�����ال ب���االل���ت���زام ال���دس���ت���وري ف���ي ال���م���ادة )98( من 

الدستور.
وفي تاريخ 18 يناير 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي 
جلسة 30 م��ارس 2021 رف��ع المجلس االستجواب من جدول 

األعمال وفقا للمادة 142 من الائحة الداخلية للمجلس.
الثاني لرئيس الوزراء

ال��ع��ازم��ي )تبنى  ب���راك المطير وح��م��دان  النائبان محمد  ق��دم 
االستجواب بعد إبطال عضوية بدر الداهوم بحكم المحكمة 
ال���وزراء  إل��ى رئيس مجلس  الثاني  الدستورية( االس��ت��ج��واب 
سمو الشيخ صباح الخالد الصباح في تاريخ 8 مارس 2021 
وذلك قبل قسم الحكومة أمام مجلس األمة، ويتكون من محور 

واحد في شأن االنتقائية في تطبيق القوانين.

الثالث لرئيس الوزراء
ق���دم ال��ن��واب ح��س��ن ج��وه��ر ومهلهل ال��م��ض��ف وم��ه��ن��د الساير 
ال���وزراء سمو الشيخ  إل��ى رئيس مجلس  الثالث  االستجواب 
صباح الخالد الصباح في 29 مارس 2021 قبل يوم من جلسة 

قسم الحكومة أمام مجلس األمة ويتكون من محورين، هما:
األول: التنصل الحكومي من االلتزام الدستوري بنص المادة 

)98( بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها.
الثاني: النهب المنظم لألموال العامة والعبث بثروات الشعب 

الكويتي.
الرابع لرئيس الوزراء

ق����دم ال��ن��ائ��ب م��س��اع��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال���ع���ارض���ي االس��ت��ج��واب 
الرابع إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد 
الصباح في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس 
األم���ة، يتضمن م��ح��ورا واح���دا ف��ي ش��أن تعمد رئيس ال���وزراء 

تعطيل أعمال السلطة التشريعية.

حمود مبرك يطالب وزير 
النفط بقبول كافة مجتازي 
اختبار القبول »بطريقة أو 

بأخرى«

طالب النائب د. حمود مبرك العازمي وزير النفط 
ك��اف��ة م��ج��ت��ازي اختبار  ب��ق��ب��ول  ال��ف��ارس  د. محمد 

القبول »بطريقة أو بأخرى« في القطاع النفطي.
وقال مبرك عبر تغريدة على حسابه في »تويتر«: 
وزير النفط األخ محمد الفارس بطريقة أو بأخرى 
يجب أن تقبل مجتازي اختبار القبول جميعهم 
دون استثناء.. ولن نقبل بما يحدث حيث أن القرار 
: »أب���ن���اء ال��ك��وي��ت أه��م 

ً
ب��ال��ن��ف��ط م��خ��ت��ط��ف، م��ض��ي��ف��ا

والتكويت بقطاع النفط مطلب مستحق«.

اتحاد الشباب الديمقراطي 
الكويتي يندد بحصار 

الواليات املتحدة لكوبا
ن���ددات���ح���اد ال���ش���ب���اب ال���دي���م���ق���راط���ي ال��ع��ال��م��ي في 
 
ً
الكويت، بالحصار المفروض على كوبا، مشيرا

ل��زع��زع��ة استقرار  ال��ح��ص��ار يستخدم  إل��ى أن ه��ذا 
الجزيرة.

، ج���دد ف��ي��ه دع��م��ه ل��ل��ث��ورة 
ً
وأص����در االت���ح���اد ب��ي��ان��ا

ال��ك��وب��ي��ة وش��ب��اب��ه��ا وش��ع��ب��ه��ا، وأك����د أن ال��ح��ص��ار 
»اإلجرامي« الذي تفرضه الواليات المتحدة على 
كوبا له تداعيات خطيرة على شبابها وشعبها، 
وق����د ت���م إدان���ت���ه ف���ي م��ن��اس��ب��ات ال ح��ص��ر ل��ه��ا وال 
إن��ه��اء سيادتها الشعبية وف��رض  إل��ى  يسعى إال 
م���ص���ال���ح اإلم���ب���ري���ال���ي���ة ع���ل���ى ك���وب���ا ف����ي م��واج��ه��ة 
ال���ح���ص���ار وال���ه���ج���م���ات اإلم���ب���ري���ال���ي���ة ال��م��س��ت��م��رة 
ال��دول��ي��ة الحالية للترويج لانقاب أو  والحملة 

تدخل إمبريالي ضد كوبا.
وك�����رر االت����ح����اد ال��ع��ال��م��ي ل��ل��ش��ب��اب ال��دي��م��ق��راط��ي 
ت��ض��ام��ن��ه، ب��م��ا أن���ه ال ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون األم����ر غير 
: »ف��إن الشباب المعادين لإلمبريالية 

ً
ق��ائ��ا ذل��ك، 

سيظلون دائما مع رفاقنا في كوبا الذين ساهموا 
دائما في تطوير ه��ذا النضال المشترك من أجل 
ع���ال���م خ����ال م���ن االس���ت���غ���ال واالض���ط���ه���اد م���ن أي 
: »ت��ح��ي��ة ل��ش��ع��ب ك��وب��ا وم��ن��ظ��م��ات��ه 

ً
ن����وع، م��ض��ي��ف��ا

الشبابية«.
وت��اب��ع: »سيظل الشباب المناهض لإلمبريالية 
دائ��م��ا ض��د اإلمبريالية وعقوباتها وتدخاتها، 
وس���ن���ك���ون دائ����م����ا م����ع ش���ب���اب وش����ع����وب ال���ع���ال���م، 

سنكون دائما مع الثورة الكوبية«.
ال��ك��وي��ت��ي��ة، أحمد  ال��ح��رك��ة التقدمية  وع��ل��ق ع��ض��و 
ال��دي��ي��ن، ع��ل��ى ب��ي��ان ات��ح��اد ال��ش��ب��اب ال��دي��م��ق��راط��ي 
: »ب����ع����ض����ه����م ي����ظ����ن أن ص������راع 

ً
ال����ع����ال����م����ي ق�������ائ�������ا

ال��والي��ات المتحدة مع  اإلمبريالية، وعلى رأسها 
ال��ع��ال��م، كما هي  ف��ي  ال��ق��وى التحررية والتقدمية 
 
ً
ال��ح��ال ف��ي ال��ت��ح��ري��ض األم��ي��رك��ي ض��د ك��وب��ا، أم���را
 ال ش��أن لنا ب��ه، وه��ذا إم��ا نتيجة قصور 

ً
هامشيا

ال��ص��راع العالمي، أو أن تسفيه بعضهم  ف��ي فهم 
ل���ه���ذا ال����ص����راع ن���ات���ج ع���ن ان���ح���ي���ازه ل��إلم��ب��ري��ال��ي��ة 

ولألميركان«.

آلية خاصة لالحتفال 
بالعيد في دور الرعاية

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن وضع 
آل��ي��ة خ��اص��ة ل��اح��ت��ف��ال ب��ع��ي��د األض���ح���ى ال��م��ب��ارك 
ال��رع��اي��ة االجتماعية، مضيفا أن القطاع  ف��ي دور 
سيقتصر ع��ل��ى االح��ت��ف��ال ب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة داخ��ل 

الدور كل بمفرده.
وبين المصدر أن مدير كل إدارة من الدور اإليوائية 
سيقوم بتهنئة النزالء وتوزيع العيادي عليهم، مع 
المحافظة على االش��ت��راط��ات الصحية المعتمدة 
أم��ا بالنسبة الستقبال أهالي  من وزارة الصحة، 
النزالء فسيكون مسموحا به وفق مواعيد معينة 
وأع��داد محدودة مع االل��ت��زام أيضا باالشتراطات 

الصحية والضوابط االحترازية.
ل��ن يستقبل أي جهة  ال��ق��ط��اع  أن���ه  ال��م��ص��در  وأك����د 
خارجية سواء من الجمعيات الخيرية أو األهلية 
ال��ف��رق التطوعية، بمناسبة العيد حرصا  أو م��ن 

على سامة النزالء في ظل انتشار الجائحة.

كشفت مصادر في الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن إنجاز 97 في المئة من أعمال مشروع 
ال��س��ادس إل��ى تقاطع رق��م 82«  ال��دائ��ري  »إن��ش��اء وإن��ج��از وصيانة الطريق اإلقليمي الشمالي م��ن 
باتجاه المملكة العربية السعودية بطول 22 كيلو متر، متوقعة أن يتم إنجاز المشروع بشكل 
كامل نهاية العام الجاري. وقالت المصادر في تصريح إن قيمة عقد المشروع تقدر ب�149.5 مليون 
دينار، وهو من المشاريع الكبرى التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والنقل البري وال��ذي يمثل 
»المرحلة األولى« من تطوير الطريق اإلقليمي الشمالي، حيث يمتد من الدائري السادس في اتجاه 
، ويتقاطع الطريق في الكيلو 82 مع الطريق اإلقليمي الجنوبي وطريق العبدلي 

ً
السالمي غربا

ليربط بين شمال الباد وجنوبها ضمن الخطة التنموية لتحديث شبكة الطرق.
ال��دول��ة من خاله إلى  وبينت أن المشروع يعد أح��د مشاريع الطرق االستراتيجية التي تسعى 
تطوير وتحديث شبكة الطرق على مستوى الباد وتحقيق االهداف المرجوة منها والمتمثلة في 
»تسيير الحركة المرورية والحد من الحوادث ورفع كفاءة الطرق« السيما أن المشروع يتم تنفيذه 

وفقا لمعايير تصميمية عالمية.

وأكدت على حرص الجهاز التنفيذي داخل المشروع على تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل 
ال��ذي يهدف إلى تحقيق  للحفاظ على مستوى االداء والتقدم في االنجاز حتى نهاية المشروع 
االنسيابية في الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق القائم وإع��ادة تأهيله ليصبح بمواصفات 
عالمية قياسية وزي���ادة ع��دد ال��ح��ارات لتصبح 4 ح��ارات في كل اتجاه ب��دال من حارتين كما هو 

.
ً
الحال في الطريق القديم، بهدف ربط الكويت بالدول اإلقليمية شمااًل وجنوبا

وأش����ارت إل��ى أن ال��ط��ري��ق ي��رب��ط ال��م��دن اإلس��ك��ان��ي��ة القائمة وال��ج��دي��دة، وأب��رزه��ا مدينة المطاع 
ال��ت��وس��ع��ات العمرانية المستقبلية، وأب��رزه��ا  ومنطقة المساكن المنخفضة التكاليف، وك��ذل��ك 

مشروع مدينة نواف األحمد.
يذكر أن ه��ذا المشروع من المشاريع الكبرى التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والنقل البري، 
ال��دائ��ري السادس  ال��ب��اد وجنوبها، فالعقد يمتد مسافة 22 ك��م م��ن الطريق  وي��رب��ط بين شمال 
باتجاه طريق السالمي، ويتقابل عند التقاطع 82 من الطريق اإلقليمي الجنوبي وطريق العبدلي 

الرابط »شرقي-غربي«.

دع��ا رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ط��ال الصقر 
ال��م��س��ؤول��ي��ن ال����ى إع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ت���وزي���ع م��ق��اع��د ال��ب��ع��ث��ات ال��داخ��ل��ي��ة على 
ال��ج��ام��ع��ات ال��خ��اص��ة ب��ش��ك��ل ع�����ادل، وال��ن��ظ��ر ف���ي ح���ال ال��ط��ل��ب��ة وع����دم تضييع 
ال��ت��ي يرغبون في  مستقبلهم وع���دم اح��ت��رام رغباتهم ف��ي اختيار الجامعات 
الدراسة بها والتخصصات التي يطمحون اليها، موضحا بان الرابطة تسعى 
في الوقت الحالي الى مقابلة امين عام الجامعات الخاصة عمر الكندري ووزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس قبل العيد لتوصيل تظلمات الطلبة إيجاد 

حلول لها.
وكشف الصقر عن نية الرابطة عقد مؤتمر صحافي عقب عطلة عيد األضحى 
ال��م��ب��ارك للحديث ع��ن ال��ع��دي��د م��ن األم����ور ال��ت��ي حصلت خ���ال خ��ط��ة البعثات 
ب��ق��رارات ونسب غير  ال��ى تحطيم طموح جميع الطلبة  الداخلية وال��ت��ي أدت 

صحيحة مع جميع األدلة التي تثبت عكس ذلك من ناحية الطاقة االستيعابية 
ورفعهم لنسب القبول وقبولهم في جامعات بعكس رغبة الطلبة.

وأوضح الصقر بان الكثير من الطلبة كانوا على امل القبول في التخصصات 
والجامعات التي يرغبون بها اال ان النتائج كانت عكس طموحهم، مبينا بان 
توزيع الطلبة في البعثات كان على أساس عشوائي غير اكاديمي، االمر الذي 

تسبب في احباط الكثير من الطلبة حول مستقبلهم الدراسي.
وبين الصقر بان الرابطة تمتلك الكثير من  األوراق التي تدحض ردود مجلس 
الجامعات الخاصة بشأن جدول النسب التي تم القبول على أساسها وكذلك 
الطاقة االستيعابية للجامعات، مبينا بانه على سبيل المثال جامعة الخليج 
 
ً
للعلوم والتكنولوجيا تمتلك طاقة استيعابية كبيرة اال انه تم قبول 266 طالبا

وطالبة فقط أي بنسبة 10% تقريبا من الطاقة االستيعابية للجامعة.

»الطرق«: 97% نسبة إنجاز الطريق اإلقليمي الشمالي

»رابطة الخليج« عقد مؤتمر صحافي بعد العيد لتوضيح األمور

طالل الصقر: »الرابطة« تملك األوراق التي تدحض
ردود مجلس الجامعات الخاصة بشأن النسب »البعثات«
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كتب إبراهيم سالم
    

أعلنت بلدية الكويت عن اط��اق حملة ))#حافظ_
ع���ل���ي���ه���ا(( ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
كرسالة توعوية بأهمية الحفاظ على نظافة الجزر 

الكويتية.
واوضحت ان قامت بوضع بوست توعوي مشترك 
ل��وح��ات الموبي  ت��م تركيبها ع��ب��ر  اع���ان  ف��ي 167 
ال��م��ن��ت��ش��رة ف���ي ج��م��ي��ع ال��م��ح��اف��ظ��ات دع���م���ا  تحت 
ع��ن��وان ) ج��زر الكويت ح��ل��وه استانس فيها لكن( 
م���ن خ���ال ه��ش��ت��اق #ح��اف��ظ_ع��ل��ي��ه��ا وال���ت���ي ت��ه��دف 

ال��م��واط��ن��ي��ن والمقيمين للحفاظ  ال���ى زي����ادة وع���ي 
على نظافة الجزر البحرية الكويتية ومنع تلوثها 
م���ن خ����ال ان���ت���ش���ار ال��م��ل��وث��ات ن��ت��ي��ج��ة م��م��ارس��ات 
ت��ض��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة . وأك����دت ال��ع��اق��ات العامة 
على أهمية مشاركة ومساهمة الجميع في إتباع 
تعليمات الجهات المعنية واإلرش���ادات التوعوية 
ال��ج��زر وال��ق��ض��اء ع��ل��ى كافة  ت��ل��وث  للحيلولة دون 
ال��س��ل��ب��ي��ات ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع���ل���ى االض��������رار ب��ال��ش��ع��ب 

المرجانية والتوازن البيئي .
وبينت أن الحملة تتضمن ع��دة م��ح��اور رئيسية 
تستهدف توعية المواطنون والمقيمون بالحفاظ 

ال��ق��ض��اء على  ال��ج��زر الكويتية و نظافتها و  على 
الممارسات السلبية المسببة للملوثات واثارها  

المدمرة للبيئة البحرية.
ال����ع����ام����ة  ال�����ب�����ل�����دي�����ة وال�����ه�����ي�����ئ�����ة  وأوض���������ح���������ت ان 
ب��ال��ح��ف��اظ على  للبيئة  يوليان اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ي��را 
ص��ح��ة وس���ام���ة ال��م��واط��ن��ي��ن وال��م��ق��ي��م��ي��ن ون��ظ��اف��ة 
ال��ب��ي��ئ��ة وال���ج���زر ال��ب��ح��ري��ة م���ن خال  ت��وع��ي��ة اك��ب��ر 
ش��ري��ح��ة م���ن ال��م��ج��ت��م��ع وال���ت���روي���ج ل��ح��م��ل��ة ) ج��زر 
الكويت استأنس فيها لكن حافظ عليها( للحفاظ 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة  ال��ب��ح��ري��ة م���ن خ����ال ت��رك��ي��ب ب��ل��دي��ة 
ال��ش��وارع والطرق  ل���� 167 اع��ان موبي في  الكويت 

ال��س��ت تحمل ع��ب��ارات  وال��ت��ق��اط��ع��ات بالمحافظات 
ت��وع��وي��ة ب��ال��ل��غ��ت��ي��ن ال��ع��رب��ي��ة واإلن��ج��ل��ي��زي��ة تحث 
الجميع على الحفاظ على الجزر الكويتية حيث ان 
نظافة البيئة والجزر البحرية مسؤولية مشتركه 
بين الفرد والمجتمع.   وأشارت إلى ان االعانات 
التوعوية قد تم توزيعها على جميع المحافظات 
ح��ي��ث ت��م ت��رك��ي��ب 39 اع���ان بمحافظة ح��ول��ي و42 
اع���ان بمحافظة العاصمة و22 اع���ان بمحافظة 
مبارك الكبير فضا عن تركيب 25 اعان بمحافظة 
االحمدي و16 اعان بمحافظة الجهراء الى جانب 

تركيب 23 اعان بمحافظة الفروانية.

»البلدية« و»البيئة« تطلقان حملة للحافظ على الجزر الكويتية

»البلدية«: تركيب 167 إعالن موبي في المحافظات دعما لها
منع الملوثات نتيجة عن الممارسات التي تضر بالبيئة البحرية 

الغانم لـ »بوبيان نيوز«: سوق العقارات في الكويت
يعاني من بعض القرارات الحكومية

كتب - عايد العرفج :

أكد أمين سر اتحاد العقاريين بالكويت قيس 
الغانم أن ارتفاع سيولة العقار تتعلق بالعقار 
 إل���ى أن ه��ب��وط اإلي���ج���ارات في 

ً
ال��س��ك��ن��ي، الف��ت��ا

العقار االستثماري والتجاري خير دليل على 
ذلك.

وب��ي��ن أن س���وق ال��ع��ق��ارات ف��ي ال��ك��وي��ت يحتاج 
ما بين شهرين او ثاثة حتى نستطيع الحكم 

على صعوده أو هبوط،.

ال���ه���ج���رة  ال�����غ�����ان�����م ع����ل����ى أن م���ش���ك���ل���ة  وش���������دد 
المعاكسة التي تسببت فيها جائحة كورونا 
 ع��ل��ى االس����واق 

ً
وب��ع��ض ال��ق��وان��ي��ن اث����رت س��ل��ب��ا

االستهاكية، وبالتالي على السوق العقار
وتطرق الغانم إلى قرار الحكومة بشان من بلغ 
 ان القرار كذلك من 

ً
60 سنة من الوافدين، مؤكدا

 على السوق العقارية.
ً
شانه أن يؤثر سلبا

 وارت���ف���ع���ت س��ي��ول��ة س����وق ال���ع���ق���ار ف���ي ي��ون��ي��و 
ال��م��اض��ي م��ق��ارن��ة ب��س��ي��ول��ة م��اي��و 2021، حيث 
ت��داوالت العقود والوكاالت  بلغت جملة قيمة 

لشهر يونيو نحو 391.9 مليون دينار ، وهي 
ق��ي��م��ة أع���ل���ى ب��م��ا ن��س��ب��ت��ه 7.9% ع���ن م��س��ت��وى 
سيولة شهر مايو 2021 البالغة نحو 363.1 
مليون دينار ، وكذلك أعلى بما نسبته %407.4 
مقارنة مع سيولة يونيو 2020، عندما بلغت 
آن���ذاك مستوى متدن بلغ نحو 77.2  السيولة 

مليون دينار كويتي بسبب جائحة كورونا.
 لوزارة العدل فعن تداوالت يونيو 2021 

ً
ووفقا

ت���وزع���ت م���ا ب��ي��ن ن��ح��و 367.8 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
، ونحو 24.1 مليون دينار وكاالت. وبلغ 

ً
عقودا

ع���دد ال��ص��ف��ق��ات ال��ع��ق��اري��ة ل��ه��ذا ال��ش��ه��ر 1,271 
 و70 

ً
ب��ي��ن 1,201 ع����ق����ودا ت���وزع���ت م���ا  ص��ف��ق��ة، 

وكاالت.
وح���ص���دت م��ح��اف��ظ��ة األح���م���دي أع��ل��ى ع���دد من 
الصفقات ب� 861 صفقة وممثلة بنحو %67.7 
م��ن إج��م��ال��ي ع���دد ال��ص��ف��ق��ات ال��ع��ق��اري��ة، تليها 
م��ح��اف��ظ��ة ح���ول���ي ب���� 143 ص��ف��ق��ة وت��م��ث��ل نحو 
11.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على 
أدن����ى ع���دد م��ن ال��ص��ف��ق��ات ب��� 27 ص��ف��ق��ة ممثلة 

بنحو %2.1.

نقابة »التطبيقي« هنأت القيادة السياسية بالعيد

الكندري: ضرورة تعيين الكفاءات 
بالمالحق الثقافية وعدم المحاصصة

جمعية اإلصالح تطلق هوية بصرية جديدة مواكبة 
للتوسع في أعمالها الدعوية واالجتماعية

»ناقالت النفط«: تزويد السوق المحلي بـ 400 ألف 
أسطوانة جديدة لغاز طبخ المنازل

»نقابة التعليم العالي« هنأت القيادة السياسية بعيد األضحى 

المرتجي:  النقابة ال تدخر جهدًا لحل جميع 
القضايا والمشاكل العالقة 

كتب إبراهيم سالم

تقدم نائب رئيس نقابة العاملين في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس 
محمد ال��ك��ن��دري ب��ال��ت��ه��ان��ي وال��ت��ب��ري��ك��ات إل��ى 
م���ق���ام ح���ض���رة ص���اح���ب ال���س���م���و أم���ي���ر ال���ب���اد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح – حفظه 
ال��ل��ه ورع����اه – وإل���ى س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د الشيخ 
الله  مشعل األح��م��د الجابر الصباح – حفظه 
ورع����اه – وإل���ى س��م��و رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 
الشيخ ص��ب��اح الخالد وإل���ى وزي���ر التربية د. 
علي المضف والى القيادة السياسية وأعضاء 
السلطتين التشريعية وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وجميع 

فئات الشعب الكويتي بمناسبة عيد األضحى المبارك.
 وق�����ال ال���ك���ن���دري ف���ي ت��ص��ري��ح ص���ح���اف���ي: ان����ه وف����ي ض����وء ما 
يشاع عن إع��ان أسماء الملحقين الثقافيين بعد إج��ازة عيد 

األض���ح���ى ال���م���ب���ارك ف���إن���ه والب�����د م���ن ض����رورة 
اختيار ذوي الكفاءات والقدرات بما يتماشى 
مع مصلحة أبنائنا الطلبة في الخارج، مؤكدا 
أن المرشحين لشغل ه��ذه المناصب يعدون 
ب��م��ث��اب��ة س����ف����راء ل��ث��ق��اف��ة ال���ك���وي���ت ب���ال���خ���ارج، 
م���ط���ال���ب���ا وزي�������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ال����ي د. م��ح��م��د 
الفارس باختيار أصحاب الكفاءات الوطنية 

واالختصاص وعدم المحاصصة
واخ��ت��ت��م ال��ك��ن��دري ال��دع��اء إل���ى ال��ل��ه ع��ز وج��ل 
أن ي��ح��ف��ظ ال��ك��وي��ت وش��ع��ب��ه��ا م��ن ك��ل م��ك��روه 
وسائر باد المسلمين، وأن يعيد هذه األيام 
ع��ل��ى األم��ت��ي��ن اإلس��ام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة بالخير 
وال��ي��م��ن وال��ب��رك��ات، متمنيا لجميع حجاج 
بيت الله الحرام أداء مناسكهم في سهولة ويسر وأن يكون 
حجا مبرورا وذنبا مغفورا وأن يعودوا لديارهم سالمين 

غانمين.

أط��ل��ق��ت جمعية اإلص����اح االج��ت��م��اع��ي هويتها 
البصرية الجديدة تحت عنوان » إصاح«، وذلك 
في إط��ار سعيها إل��ى تحقيق ال��ري��ادة في مجال 
ال��ع��م��ل ال���دع���وي واالج��ت��م��اع��ي ، و ت��ق��دي��م النفع 

العام  للمجتمع الكويتي الكريم .
وقال مدير العاقات العامة واإلعام بالجمعية 
ع���ب���د ال���رح���م���ن ع���ب���دال���ل���ه ال���ش���ط���ي ف����ي ت��ص��ري��ح 
ص��ح��ف��ي ب���ه���ذه ال���م���ن���اس���ب���ة: إن إط������اق ال��ه��وي��ة 
 بسبب ال��ت��وس��ع الكبير 

ً
ال��ج��دي��دة ك��ان ض��روري��ا

الذي شهدته الجمعية في مشاريعها اإلنسانية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ورغ��ب��ت��ه��ا ف���ي ال��ت��أك��ي��د أن ت��ك��ون 
جمعية اإلص��اح االجتماعي المؤسسة األهلية 
الرائدة في نشر الدعوة والعمل الخيري، وتمثيل 

التوجه اإلسامي الرشيد، للمساهمة في تنمية المجتمع، وعاج 
مشكاته في إطار الشريعة اإلسامية السمحاء.

: تم استلهام الشعار  وح��ول فلسفة الشعار الجديد قال الشطي 
من رسالة جمعية اإلصاح االجتماعي التي تتمثل بالتقرب إلى 
الله بالعمل الصالح واإلسهام في تنمية المجتمع والعمل بإبداع 
وإتقان من خال االلتزام بمبادي الشريعة اإلسامية ومقاصدها 
الكلية ه��ي سمات م��ن شأنها بلوغ أعلى درج��ة م��ن المصداقية 
وال��واق��ع��ي��ة، وه��ي ال��م��ب��ادئ ال��ت��ي ق��ام��ت عليها جمعية اإلص��اح 
االجتماعي وال زالت تعمل بها جعلت الشعار الجديد للجمعية 
ي��خ��ت��زل ب��ص��ورة ب��ص��ري��ة ع��ص��ري��ة وب��س��ي��ط��ة اح���ت���رام واح��ت��ض��ان 
الله ووضعه في مركز البؤرة البصرية مع  المصدر وه��و كتاب 
ال��ت��رم��ي��ز ل��ه بخطين  ال���ذي ت��م  ت��ح��وي��ر بسيط ل��ح��ام��ل المصحف 

ي��دي��ن تضمان  متعانقين ت��وح��ي للناظر كأنما 
المصحف الشريف. 

ال��خ��ط الكوفي  أم��ا اس��ت��خ��دام نسخة حديثة م��ن 
ال��ع��ري��ق ف��ق��د ج���اء م���ن م��ن��ط��ل��ق االس��ت��ق��ام��ة ال��ت��ي 
 
ً
يتميز بها هذا الخط العربي األصيل وخصوصا

اس��ت��ق��ام��ة ال��ق��اع��دة وال��ت��ي تعتبر أس����اس ال��ب��ن��اء 
السليم وبدونها لن يستقيم أي بنيان مع بعض 

االنحناءات في الزوايا والتي ترمز للمرونة.
وأضاف : تم استخدام اللون األصفر في الشعار 
 و منير 

ً
ال��ج��دي��د ، ألن����ه م���ن أش����د األل������وان ف���رح���ا

ال��ل��ون يمثل قمة التوهج  ، ه��ذا  للغاية ومبهج 
واإلش���راق ويعد أكثر األل���وان إض��اءة ونورانية، 
وي��ع��د األص��ف��ر ل���ون ال��ت��ف��اؤل ال��ل��ون ال���ذي يتمّيز 
إل��ى الحياة   االنطاق 

ً
ل��ون اإلب��داع وأيضا بإيجابّية بالغة، فهو 

 لون الفكر والتفّكر.
ً
وهو حقيقة

وبين الشطي أن الهوية الجديدة امتداد لتاريخ جمعية عريقة 
 ب��ن��اه رج����ال ص��ال��ح��ون ب����ررة من 

ً
 ك��ب��ي��را

ً
 ك��وي��ت��ي��ا

ً
ت��ع��ت��ب��ر ص���رح���ا

رجاالت الكويت وهم يتطلعون إلى نشر الفضيلة واإلسهام في 
تنمية المجتمع ونشر الخير والمعروف منذ العام 1963 م ، حيث 
كانت وال زالت  جمعية اإلصاح االجتماعي  تهدف الى إصاح 
الفرد واألسرة وفي بناء المجتمع في إطار القيم اإلسامية، بما 
يحقق نماءه واستقراره، والمحافظة على هويته والقيام بدوره 
ت��ج��اه األم���ة العربية واإلس��ام��ي��ة، م��ن خ��ال ال��وس��ائ��ل المتنوعة 
ال��ل��ه، التي تستهدف كافة فئات المجتمع بانتهاج  إل��ى  للدعوة 

الحكمة والموعظة الحسنة.

أكدت  مصادر نفطية مسؤولة ان شركة ناقات النفط الكويتية 
تعمل على خطة ممتدة منذ أكثر م��ن ع��ام ح��ول تحديث كلي 
السطوانات غ��از الطبخ في المنازل بشكل كامل، حيث يوجد 
ال��ش��رك��ة خ��ال السنة المالية الحالية 2022/2021  ل��دى  خطة 
ال��ى ش���راء وت��وري��د 400 أل��ف اس��ط��وان��ة غ��از حجم 12 كجم مع 
ال��ص��م��ام��ات لتغطية ال��ط��ل��ب ع��ل��ى االس��ط��وان��ات ل��ف��رع��ي تعبئة 
ال��ى توريد  ف��ي الشعيبة وأم العيش، باالضافة  ال��غ��از المشال 
25 الف اسطوانة غاز مسال حجم 25 كجم مع الصمام لتغطية 

كافة مراكز التوزيع. وذك��رت المصادر ان »ن��اق��ات النفط« قد 
وقعت الفترة الماضية عقدا بقيمة 12.3 مليون دوالر لتوريد 
370 ألف أسطوانة غاز مسال )غاز طبخ المنازل( حجم 12 كغم 

مع صمامات مع شركة evas لصناعة اسطوانات الغاز.
وش����ددت ع��ل��ى ان ال��ش��رك��ة تسعى ال���ى ت��وف��ي��ر أع��ل��ى م��واص��ف��ات 
السامة والجودة في منتجاتها وخدماتها للمستهلكين لذلك 
تحرص الشركة على جلب اسطوانات غ��از مطابقة للمعايير 

والمواصفات العالمية في السامة واالمان.

كتب إبراهيم سالم

ال��ت��ع��ل��ي��م  ف���ي وزارة  ال��ع��ام��ل��ي��ن  ن��ق��اب��ة  ه���ن���أت 
ال���ع���ال���ي  ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ب��م��ن��اس��ب��ة عيد 

األضحى المبارك.
 وقالت عضو النقابة رئيس اللجنة اإلعامية 
واالج���ت���م���اع���ي���ة ام�����ال ال��م��رت��ج��ي ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحافي: أنه وباألصالة عن نفسي وباإلنابة 
عن جميع العاملين في وزارة التعليم العالي 
ي���س���ع���دن���ي أن أرف������ع ل���م���ق���ام ح���ض���رة ص��اح��ب 
ال���س���م���و أم���ي���ر ال����ب����اد ال���ش���ي���خ ن������واف األح���م���د 

الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ولسمو ولي عهده األمين 
ال��ل��ه ورع���اه-،  الشيخ مشعل األح��م��د الجابر الصباح -حفظه 
وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير 
ال��ق��ي��ادة السياسية  ال��ف��ارس وإل���ى  ال��ع��ال��ي د. محمد  التعليم 
وجميع أبناء الشعب الكويتي والمقيمين أسمى آيات التهاني 

والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.
ف��ي تصريح صحافي أن النقابة ال  وأض��اف��ت 
 لحل جميع القضايا والمشاكل 

ً
تدخر ج��ه��دا

العالقة لمنتسبي ال��وزارة، من خال التواصل 
م����ع ال���ق���ي���ادي���ي���ن وال���م���س���ؤول���ي���ن ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى 
حلها بأسرع وقت، الفتة إلى أن النقابة تبذل 
جهودها كافة من أجل البدء في تنفيذ مبنى 

جديد مستقل للوزارة في أقرب وقت ممكن.
واخ��ت��ت��م��ت، داع��ي��ة ال��م��ول��ى ج��ل وع��ا أن ينعم 
على حضرة صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
ن����واف األح���م���د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح -ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه 
ورعاه-، وسمو ولي عهده األمين الشيخ مشعل األحمد الجابر 
الصباح – حفظه الله ورعاه – بموفور الصحة ودوام العافية 
وأن يعيد على سموهما هذه األعياد المباركة أعواما عديدة 
وأزمنة مديدة، وأن يحفظ وطننا الغالي تحت قيادة سموهما 

الحكيمة ليحظى بالرقي والتقدم بين األمم والمجتمعات.
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أش��ار الصلوي إلى أن هذا المشروع يسهم 
ال��ن��اس المستهدفين  ف��ي تخفيف م��ع��ان��اة 
وي����وف����ر ل���ه���م خ���دم���ة ط��ب��ي��ة ال ي��س��ت��ط��ي��ع��ون 
ال��ح��ص��ول عليها ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة 
ال��ع��ال��م��ي��ة للتنمية(  )ال��خ��ي��ري��ة  مثمنا دع���م 
وإسهامها في تخفيف معاناة اليمنيين في 

مختلف المجاالت اإلغاثية والتنموية.
وف��ي سياق آخ��ر دشنت )العالمية للتنمية 
وال���ت���ط���وي���ر( م���ش���روع ك��ف��ال��ة األي����ت����ام ال���ذي 
ي���س���ت���ه���دف ف����ي م���رح���ل���ت���ه األول�������ى 20 ط��ف��ا 

يتيما.
وأوضحت )مؤسسة رمز للتنمية( المنفذة 
للمشروع انه يهدف إلى نشر روح التكافل 
االج��ت��م��اع��ي ودع����م ورع���اي���ة ه���ذه الشريحة 
ال��ظ��روف الصعبة  ف��ي ظ��ل  األك��ث��ر احتياجا 

التي تمر بها الباد.
وأشادت )رمز( بالجهود والدعم الذي تقدمه 
)الخيرية العالمية للتنمية( ألشقائهم من 
أب��ن��اء اليمن معربة ع��ن أملها ف��ي رف��ع عدد 
األطفال األيتام المستهدفين لهذا المشروع 

خال مراحل المشروع الاحقة.
وب��ع��د ال��ح��ي��ز ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي ن��ال��ه ال��ي��م��ن من 
ال��م��س��اع��دات الكويتية ف��إن ت��ون��س ب��دوره��ا 
كانت إح��دى الوجهات األب��رز هذا األسبوع 
ال��ك��وي��ت��ي وذل���ك نتيجة  للنشاط االن��س��ان��ي 

األزمة الصحية التي تعيشها حاليا.
فقد أعلنت جمعية الهال األحمر الكويتي 
يوم الخميس 15 يوليو إقاع طائرة إغاثة 
كويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية 
إل����ى ت���ون���س م��ح��م��ل��ة ب��ال��م��ع��دات واألج���ه���زة 
الطبية لمساعدة البلد الشقيق الذي يعاني 
أوض����اع����ا ص��ح��ي��ة م���ت���ده���ورة ف���ي م��ج��اب��ه��ة 
جائحة )كورونا( ودعم منظومته الصحية.

ف��ي  ال��ط��ب��ي��ة  ال���خ���دم���ات  وق������ال م���دي���ر إدارة 
ال��ج��م��ع��ي��ة م��ن��ه��ل ال���ع���ن���زي ل���وك���ال���ة األن���ب���اء 
الكويتية )كونا( إن دولة الكويت عبر الهال 
األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي ل��م ت��دخ��ر ج��ه��دا للوقوف 
إل������ى ج����ان����ب ت����ون����س ال���ش���ق���ي���ق���ة ل��م��ج��اب��ه��ة 
جائحة )ك���ورون���ا( وت��وف��ي��ر م��ع��دات صحية 
خاصة وأجهزة األوكسجين للمستشفيات 

التونسية.
وش��دد على ح��رص دول��ة الكويت على دعم 
ال���ج���ه���ود ال��ص��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة 
التي يبذلها األشقاء التونسيون خصوصا 
ف��ي مواجهة ف��ي��روس )ك��ورون��ا( مشيرا إلى 
وقوف القيادة السياسية والشعب الكويتي 
إل����ى ج���ان���ب األش���ق���اء ف���ي ت���ون���س ل��م��واج��ه��ة 

الجائحة.
وأض���اف أن الطائرة محملة بأجهزة طبية 
وأدوية ومستلزمات صحية وأسرة ستسلم 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال���ه���ال األح���م���ر ال��ت��ون��س��ي 
بصورة فورية ومباشرة إلى المستشفيات 
لدعم جهودها في مواجهة تفشي الفيروس.

وأش��ار إلى حرص الجمعية على المشاركة 
في الجهود اإلنسانية التي تقوم بها دولة 
ال����ك����وي����ت ع���ل���ى ض������وء ت���وج���ي���ه���ات ح���ض���رة 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ن��واف 
الله ورع��اه  األح��م��د الجابر الصباح حفظه 
بتقديم الدعم والمساندة للشعب التونسي 

الشقيق.
وبالفعل وصلت طائرة اإلغاثة الكويتية الى 
مطار )العوينة( بتونس محملة بالمعدات 
واألج�����ه�����زة ال��ط��ب��ي��ة ف����ي أول رح���ل���ة ل��ج��س��ر 
جوي من الكويت الى تونس لتقديم الدعم 

والمساندة للشعب التونسي الشقيق.
وق�������ال س���ف���ي���ر دول�������ة ال���ك���وي���ت ل�����دى ت��ون��س 
ل��وك��ال��ة األن��ب��اء  ف��ي تصريح  علي الظفيري 
الكويتية )كونا( وتلفزيون الكويت ان هذه 
الطائرة المحملة بالمساعدات الطبية تأتي 
بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 
ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه ورع������اه وت��ف��ت��ت��ح ج���س���را ج��وي��ا 
س��ي��ص��ل ت��ب��اع��ا ل��ت��ون��س ف���ي األي�����ام القليلة 

المقبلة محما بمساعدات طبية.
وأض���اف الظفيري “ن��ؤك��د على وقوفنا الى 
ج��ان��ب ت��ون��س ق��ي��ادة وش��ع��ب��ا ل��ت��ج��اوز ه��ذه 
الجائحة ونتمنى أن يتجاوز التونسيون 
ه�����ذه ال�����ظ�����روف ال���ص���ح���ي���ة ال���ص���ع���ب���ة ب��دع��م 

أصدقائهم العرب والشعب الكويتي”.
من جهتها اعتبرت مديرة ديوان الرئاسة 
ال���ت���ون���س���ي���ة ن����ادي����ة ع���ك���اش���ة ف����ي ت��ص��ري��ح 
مماثل أن “ه��ذا المد التضامني مهم جدا 

لتونس التي تتوجه بكل الشكر والتقدير 
ل��ل��دول ال��ص��دي��ق��ة وال��ش��ق��ي��ق��ة وم��ن��ه��ا دول��ة 
ال���ك���وي���ت ال���ت���ي اف��ت��ت��ح��ت ال���ي���وم ال��خ��م��ي��س 
ج����س����را ج����وي����ا ل���م���د ت����ون����س ب���م���س���اع���دات 
طبية واسطوانات األوكسجين لمكافحة 

فيروس )كورونا(”.
ال��م��س��اع��دات الكويتية  وأوض��ح��ت أن “ه���ذه 
ستمكن تونس من تجاوز أزمتها الصحية 
وتعكس في الحقيقة مكانتها بين أشقائها 
وأص��دق��ائ��ه��ا م��ن ال���دول ول��ه��ا وق��ع كبير في 
ن��ف��وس ك���ل ال��ت��ون��س��ي��ي��ن خ���ال ه���ذا ال��ظ��رف 

الصحي الدقيق”.
ف�����ي ال����س����ي����اق ذات�������ه ت����وج����ه وزي�������ر ال��ص��ح��ة 
ال���ت���ون���س���ي ف�������وزي ال����م����ه����دي ب���ال���ش���ك���ر ال���ى 
ق��ي��ادة وشعبا على  دول���ة الكويت الشقيقة 
ت��ض��ام��ن��ه��ا م����ع ت���ون���س ف����ي ه�����ذه ال���ظ���روف 
ف��ي ظ��ل انتشار جائحة )ك��ورون��ا(  الصعبة 
“ال���ت���ي وإن أن��ه��ك��ت ق���وان���ا إال أن���ن���ا ال ن���زال 
متأكدين م��ن االن��ت��ص��ار عليها وت��ج��اوزه��ا 
بفضل التعاون الدولي وخاصة مع الشعب 
ال��ذي مدنا بكميات هامة  الكويتي الشقيق 

من اسطوانات األوكسيجين”.
وأك��د المهدي في تصريح مماثل أن اطاق 
ج���س���ر ج�����وي ل��ت��وف��ي��ر ام���������دادات ك���ب���ي���رة م��ن 
األوك��س��ج��ي��ن ه��و م��ا ت��ح��ت��اج��ه ف��ع��ا تونس 
حاليا ع��اوة على المعدات والمستلزمات 
الطبية األخ���رى مضيفا أن “ه��ذا التضامن 
ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ي��ر م��ع ت��ون��س يثلج ص��دورن��ا 
وسننتصر في حربنا على )ك��ورون��ا( بهذا 

الدعم”.
أما وزير الدفاع التونسي ابراهيم البرتاجي 
ف��ق��ال “أل���ف ال��ش��ك��ر ل��دول��ة ال��ك��وي��ت الحبيبة 
وهذا ليس باألمر الغريب عليها فاألصدقاء 
واألشقاء يعرفون وقت الشدة وتونس تمر 
ب��ظ��روف ح��رج��ة بخصوص مجابهة  ال��ي��وم 
ج���ائ���ح���ة )ك������ورون������ا( وال���ح���م���د ل���ل���ه وج���دن���ا 

أشقائنا الى جانبنا”.
وت���اب���ع ف���ي ت��ص��ري��ح م��م��اث��ل “ه����ذه ال��ح��رك��ة 
النبيلة وه��ذه المساعدات م��ا ه��ي إال دفعة 
أول�����ى م���ن ال���م���س���اع���دات ال��ك��وي��ت��ي��ة ستليها 
دفعات خال األيام المقبلة وهي مساعدات 
ه��ام��ة ج��دا خ��اص��ة وأن محتواها يتماشى 
م����ع اح���ت���ي���اج���ات ت���ون���س م����ن األوك���س���ج���ي���ن 

وأجهزة التنفس”.
ي��ذك��ر أن ت��ون��س ش��ه��دت ف��ي األي���ام األخ��ي��رة 
طفرة حادة لجائحة )كورونا( حيث سجلت 
أرق���ام���ا ق��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى االص���اب���ات 
وحاالت الوفاة ما شكل ضغطا شديدا على 
ك���ل م��س��ت��ش��ف��ي��ات��ه��ا ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م���ن نقص 
ال��م��ع��دات والمستلزمات الطبية  ف��ي  ش��دي��د 
والس���ي���م���ا أج����ه����زة ال���ت���ن���ف���س واس����ط����وان����ات 

األوكسجين.
ك��م��ا ك����ان ل��ل��س��ف��ي��ر ال��ت��ون��س��ي ل����دى ال��ك��وي��ت 
ال��ه��اش��م��ي ع��ج��ي��ل��ي ت��ص��ري��ح ي����وم االث��ن��ي��ن 
ال���ك���وي���ت  ف���ي���ه ان دول�������ة  اع���ت���ب���ر  ي���ول���ي���و   12
جسدت نموذجا انسانيا كبيرا لمساعدة 
ال��م��ح��ت��اج��ي��ن ف����ي ش���ت���ى ب���ق���اع ال���ع���ال���م م��ن 
خ��ال جهودها المبذولة بمجاالت اإلغاثة 
واألن���ش���ط���ة اإلن��س��ان��ي��ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة. وأع����رب 
السفير عجيلي في تصريح لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( عقب لقائه رئيس مجلس 
ال��ك��وي��ت��ي  ال����ه����ال االح����م����ر  ادارة ج��م��ع��ي��ة 
ال���دك���ت���ور ه����ال ال���س���اي���ر ع���ن ت���ق���دي���ره ل���دور 
ال��ج��م��ع��ي��ة ف���ي إغ���اث���ة ال��ش��ع��وب ال��م��ت��ض��ررة 
ج�������راء ال������ك������وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة أو م����ن ص��ن��ع 

االنسان.
ال��ج��م��ع��ي��ة وت���دخ���ات���ه���ا  وأث����ن����ى ع���ل���ى دور 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة الس���ي���م���ا م����ع ف���ئ���ات األط���ف���ال 
وال���ن���س���اء وال��م��س��ن��ي��ن وذوي االح��ت��ي��اج��ات 
الخاصة مؤكدا أن الجميع يشيد بجهودها 
وعطاءها الامحدود في إغاثة المنكوبين.

ف��ي تصريح مماثل  ال��س��اي��ر  أك��د  م��ن جانبه 
ان الجمعية ل��ن ت��دخ��ر ج��ه��دا ل��ل��وق��وف إل��ى 
ت��ون��س لمجابهة جائحة )ك��ورون��ا(  ج��ان��ب 
بتوفيرها م��ع��دات صحية وطبية وأج��ه��زة 

األكسجين.
وقال الساير ان جائحة )كورونا( أصبحت 
مصدر قلق عالمي “ونحن على قناعة تامة 
ال���دول الح��ت��واء الفيروس  أن تعزيز ج��ه��ود 
ض������رورة م��ل��ح��ة” م��ش��ي��را إل����ى أن ال��ج��م��ع��ي��ة 
ت��ت��وان��ى بتقديم االح��ت��ي��اج��ات الصحية  ل��ن 

الازمة لألشقاء في تونس.

وزارة الخارجية تنفي 
صحة ما تم تناقله حول 

لوبي مزعوم لإلمارات 
يقوم بالتحريض على 

الكويت
ال��ي��وم الجمعة  نفت وزارة الخارجية الكويتية 
ن��ف��ي��ا ق��اط��ع��ا ص��ح��ة م���ا ت��ن��اق��ل��ت��ه ب��ع��ض م��واق��ع 
ال����ت����واص����ل االج����ت����م����اع����ي ح������ول ل����وب����ي م���زع���وم 

لإلمارات يقوم بالتحريض على دولة الكويت.
وأوض��ح��ت ال��خ��ارج��ي��ة أن “ال��خ��ب��ر ق��د أش���ار إلى 
اسم عضو في البرلمان األوروب��ي غير صحيح 

وغير موجود”.
وأشادت بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة 
دول����ة ال��ك��وي��ت وب��ع��ث��ة دول����ة اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
المتحدة الدبلوماسية في بروكسل وسعيهما 
ال���م���ش���ت���رك ل���ل���ع���م���ل م���ع���ا ف�����ي خ����دم����ة ال���ب���ل���دي���ن 
وسياستهما الخارجية وال��ذي يأتي انعكاسا 
ل���ل���ع���اق���ات األخ����وي����ة ال���م���ت���م���ي���زة ب���ي���ن ال��ب��ل��دي��ن 

وقيادتهما وشعبيهما الشقيقين.

املستشفى األميري: نقل 
أجنحة قسم األطفال إلى 

املبنى الجديد
ال��س��ي��ت، نقل  ال��ي��وم  أع��ل��ن المستشفى األم��ي��ري 
إل��ى  ق��س��م األط����ف����ال ) ج���ن���اح 14 و15(  أج��ن��ح��ة 

المبنى الجديد جناح رقم 18.
وأوضح في بيان أن قسم طوارئ األطفال ال يزال 
ال��ط��وارئ بالطابق األرض��ي  في مكانه في قسم 

من المبنى الرئيسي.

تنسيق توعوي بني 
واعظات جمعية صندوق 
اعانة املرضى ومستشفى 

الجهراء
في زي��ارة تنسيقية بين جمعية صندوق اعانة 
ق���ام���ت إدارة  ال���ج���ه���راء  ال���م���رض���ى وم��س��ت��ش��ف��ى 
التوعية واإلرش����اد ممثلة بمدير اإلدارة خالد 
ال���واع���ظ���ات بالتكليف  ق��س��م  ال��ه��ن��دي ورئ��ي��س��ة 
إي���م���ان س��ع��د ب����زي����ارة ل��ن��ائ��ب م���دي���ر مستشفى 
ال���ج���ه���راء د. أح���م���د خ���اج���ه االس����ب����وع ال��م��اض��ي 
ال��ت��ع��اون بين الجمعية  ت��م خالها ط��رح أوج���ه 
والمستشفى ورحب الدكتور بما تقوم به إدارة 
التوعية واإلرشاد من جهود في خدمة المرضى 
وال��م��وظ��ف��ي��ن م��ت��م��ن��ي��ا اس���ت���م���رار ه����ذا ال��ت��ع��اون 

المثمر .
وت�������م ت����ك����ري����م رئ����ي����س����ة ال����خ����دم����ة االج���ت���م���اع���ي���ة 
والنفسية في م. الجهراء فوزية عبيد السعيدي 
ف����ي دع�����م ج���ه���ود االدارة داخ����ل  ل��م��س��اه��م��ت��ه��ا 

المستشفى .
وق���د ت��م اس��ت��ام م��ق��ر بملحقاته ل��ل��واع��ظ��ات في 

مبنى مستشفى الجهراء الجديد .
وكانت ه��ذه مبادرة طيبة من فوزية السعيدي 
لسعيها في حصول الواعظات على مقر يساهم 
ال��ت��وع��وي ورف����ع معنويات  ف��ي تفعيل دوره����ن 
المريضات بما يساهم في تعجيل الشفاء باذن 

الله تعالى .

“الصحة”: استمرار 
العمل بمراكز “كورونا” 

خالل فترة العيد
أعلنت وزارة الصحة عن استمرار العمل بمراكز 
ك����وف����ي����د-19 خ�����ال ف���ت���رة ال���ع���ي���د م����ن ال���س���اع���ة 8 
صباحا إلى الساعة 8 مساء على مدار االسبوع 

ماعدا يوم السبت .
وذك�����رت ان ال��م��راك��ز ه���ي “م���رك���ز ج��اب��ر االح��م��د 
N3 الصحي – مركز الشهداء الصحي – مركز 
ال��ج��اب��ري��ة ال��ص��ح��ي – م��رك��ز ال��رح��اب الصحي- 
مركز الرقعي الصحي – مركز العقيله الصحي 
– مركز ابوفطيرة للعماله الوافده مركز النسيم 

المؤقت بمنطقة تيماء.

مؤشر األحمال 
الكهربائية يتخطى 

الرقم القياسي ليصل إلى 
15235 ميغاواط

تخطى مؤشر األحمال الكهربائية، اليوم الرقم 
ت��م تسجيله قبل يومين، حيث  ال���ذي  القياسي 
سجل الموشر قبل قليل الرقم 15235 ميغاواط، 
متوقعا ان يصل معدل استهاك التيار اليوم 

الى 15300 ميغاواط.
ال��ى ترشيد  ال���وزارة عموم المستهلكين  ودع��ت 
اس��ت��ه��اك ال���ت���ي���ار، خ��ص��وص��ا ف���ي وق����ت ال����ذروة 
ارق��ام  ال��ى  التي تصل فيها م��ع��دالت االستهاك 

قياسية.

يد الخير الكويتية تنجز أسبوعا آخر من المساعدات
التي أوصلتها الى المحتاجين في كل مكان..


