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رسالة لسمو األمير من الكاظمي

خامنئي أعلن تنصيبه رئيساً للجمهورية وأكد أن حل مشاكل البالد »ال يحتمل التأخير«

رئيسي: حياة اإليرانيني لن ترتبط »بإرادة األجانب«

ًالنطق بالحكم في ثاني قضايا »منع سفر المواطنين غير المطعمين« 24 أغسطس
عتمد إلكترونيا

ُ
»الصحة«: شهادات التطعيم الخارجية ت
المطار: »كويت مسافر« ال يلغى إال بقرار مجلس الوزراء

أكدت وزارة الصحة أن اعتماد وثائق وشهادات التطعيم ضد فيروس 
كورونا الصادرة في الخارج يتم فقط عبر الرابط اإللكتروني المحدد 
لذلك من قبل وزارة الصحة، وال يتم عبر مراجعة أي إدارة في الوزارة.

من جهة اخرى حجزت الدائرة اإلداري��ة ثاني القضايا المرفوعة ضد 
إل��ى 24 أغسطس للنطق  ق��رار منع سفر المواطنين غير المطعمين 

بالحكم.
من جهته طالب النائب حمد المطر بإلغاء تطبيق »كويت مسافر« 
وبشكل عاجل، مؤكدا أن اإلل��غ��اء هو »الحل ألن المواطنين يدفعون 
 ثمن سوء التطبيق وال توجد دولة بالعالم تصر على تطبيق 

ً
يوميا

فاشل والجميع يشتكي منه«.
وس����أل »ك��ي��ف ل���دول���ة ت��ص��رح ب��ال��ع��ودة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وب��ال��س��ي��ط��رة على 
استمرار انتشار الوباء وبتطعيم 2.5 مليون مواطن ومقيم، ولديها 

هذا التطبيق الفاشل؟! آن األوان إللغاء هذا التطبيق«.
و كشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي انه جرى معالجة كل 
ال��واردة من قبل المواطنين في تطبيق »كويت مسافر«،  المالحظات 
ي��ت��واف��ق م��ع االش��ت��راط��ات الصحية، كما ان م��راج��ع��ة تقييم عمل  بما 

المنصة مستمرة من قبل فرق العمل القائمة عليها.
وب����س����ؤال ال���م���ص���در ع����ن ف���ك���رة ال����غ����اء ال��م��ن��ص��ة واالك����ت����ف����اء ب��إح��ض��ار 
ال��ت��ي تحتوي على »ال��ب��ارك��ود« اثناء  المسافرين ش��ه��ادات التطعيم 
قدومهم الى البالد، قال ان »اشتراطات السفر االخيرة وتفعيل منصة 
كويت مسافر وتطبيق »مناعة« جاء بقرار من مجلس الوزراء وإلغاء 
ذل��ك ال ي��ك��ون اال ب��ق��رار م��ن مجلس ال�����وزراء«، مشيرا ال��ى ان المنصة 
ف��ي ظ��ل انتشار  ال��ب��الد  ف��ي  ج��اءت بهدف حماية المنظومة الصحية 

متحورات كورونا.
وتابع المصدر: ابرز التعديالت على »كويت مسافر« تمثلت في إلغاء 
ش��رط التسجيل ف��ي رح��الت ال��م��غ��ادرة م��ن ال��ب��الد، وربطها م��ع وزارة 
الداخلية وهيئة المعلومات المدنية للتسهيل على المسافرين، فضال 
عن تقليل خطوات إدخ��ال البيانات الخاصة بالمعلومات الصحية 

للركاب ومرافقيهم.

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء وب��ح��ض��ور وزي����ر ال��دول��ة 
لشؤون مجلس األمة مبارك سالم الحريص في قصر بيان ممثل رئيس مجلس الوزراء 
ال��ع��راق الشقيق مصطفى الكاظمي وزي��ر التخطيط د. خالد النجم والوفد  بجمهورية 

المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وتسلم سموه خالل اللقاء رسالة خطية موجهة الى صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ال��ع��راق مصطفى الكاظمي. حضر  ال���وزراء بجمهورية  ن��واف األحمد من رئيس مجلس 
ال����وزراء عبدالعزيز الدخيل واألم��ي��ن العام  المقابلة رئيس دي���وان سمو رئيس مجلس 

لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد عبدالصاحب مهدي.
ال���وزراء في قصر بيان أم��س وزير  واستقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس 
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر حيث قدم لسموه 
ال����وزراء المستشار وائ���ل العسعوسي  محافظ ح��ول��ي علي األص��ف��ر وأم��ي��ن ع��ام مجلس 
ونائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم 

الجديدة.
 حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل. 

طهران - ال��وك��االت: أك��د الرئيس االي��ران��ي ابراهيم 
رئيسي ان ادارته ستتابع موضوع رفع العقوبات 
لكنها لن تربط حياة االيرانيين ب��ارادة األجانب، 
وف�����ق ت���ع���ب���ي���ره.ف���ي ح���ي���ن ش�����دد ال���م���رش���د االع���ل���ى 
للجمهورية اية الله علي خامنئي ان حل مشاكل 

البالد ال يحتمل التأخير.
وق���ال رئ��ي��س��ي ف��ي ح��ف��ل تنصيبه رس��م��ي��ا رئيسا 
الي�����ران وال�����ذي اق��ي��م ام���س ب��ال��ع��اص��م��ة ط���ه���ران ان 
م��واج��ه��ة ع��ج��ز ال��م��ي��زان��ي��ة وال��ت��ض��خ��م، واح���ت���واء 

تفشي »كورونا« سيكونان اولويتين لحكومته.

وف����ي م���راس���م ب��ث��ه��ا ال��ت��ل��ف��زي��ون ال���رس���م���ي بشكل 
م��ب��اش��ر، اع��ل��ن خ��ام��ن��ئ��ي ام���س ت��ن��ص��ي��ب اب��راه��ي��م 
اي��ران بعد  رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في 
ف����وزه ب��ان��ت��خ��اب��ات ي��ون��ي��و ال���م���اض���ي. وت����ال م��دي��ر 
مكتب المرشد بيان انفاذ تسليم السلطة لرئيسي 
وجاء فيه »بناء على خيار الشعب انصب الرجل 
الحكيم السيد ابراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية 

االسالمية االيرانية«.
وقال رئيسي ان االنتخابات األخيرة كانت رسالة 
من الشعب لتغيير الوضع الراهن خاصة الظروف 

ي��ري��د تحوال  ال��ى ان الشعب  االق��ت��ص��ادي��ة، مشيرا 
وتغييرا في البالد، وبرنامج الحكومة يعتمد على 

هذه الفكرة.
بدوره، قال خامنئي ان تشكيل الحكومة يجب ان 
يتم بأقرب وقت، وان حل مشاكل البالد ال يحتمل 
ال��ت��أخ��ي��ر. وف����ي ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي ت��ل��ت ك��ل��م��ة رئ��ي��س��ي، 
اض�������اف خ���ام���ن���ئ���ي ان ع���ل���ى ال���ح���ك���وم���ة ال���ج���دي���دة 
م��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد وال���ت���ه���رب ال���ض���ري���ب���ي، خ��اص��ة 
ال��ى ان ح��ل المشاكل  ف��ي الجهاز الحكومي الفتا 
االق��ت��ص��ادي��ة يحتاج وق��ت��ا ط��وي��ال وتنفيذ برامج 

تم اعدادها مسبقا. وأشار خامنئي الى ان األعداء 
يشنون حربا نفسية على االيرانيين، وأن الحرب 
االعالمية باتت اكبر من تحركاتهم األمنية معتبرا 
ان م��رور االنتخابات بسالسة وأم��ن مؤشر على 
التنوع السياسي وتداول السلطة رغم ما وصفها 

بالمؤامرات.
وي��خ��ل��ف رئ��ي��س��ي )60 ع���ام���ا( وه����و ق����اض س��اب��ق 
وس��ي��اس��ي، ح��س��ن روح���ان���ي ال����ذي ش��غ��ل والي��ت��ي��ن 
م��ت��ت��ال��ي��ت��ي��ن ف���ي م��ن��ص��ب ال���رئ���اس���ة )م���ن���ذ 2013(، 
وش��ه��د ع��ه��ده سياسة انفتاح نسبي على الغرب 

كانت ابرز محطاتها ابرام اتفاق فيينا 2015 بشأن 
ال��ب��رن��ام��ج ال���ن���ووي م���ع 6 ق����وى ك��ب��رى )ال���والي���ات 
ال��م��ت��ح��دة، ب��ري��ط��ان��ي��ا، ف��رن��س��ا، ال��ص��ي��ن، روس��ي��ا، 

وألمانيا(.
وغ���دا الخميس س��ي��ؤدي رئ��ي��س��ي ال���ذي ن���ال %62 
م��ن اص����وات ال��ن��اخ��ب��ي��ن ال��ي��م��ي��ن ال��دس��ت��وري��ة ام��ام 
ال����ذي يهمين عليه  ال���ش���ورى )ال��ب��رل��م��ان(  م��ج��ل��س 
ال��م��ح��اف��ظ��ون، ف���ي خ��ط��وة يتبعها ت��ق��دي��م اس��م��اء 
م��رش��ح��ي��ه للمناصب ال���وزاري���ة م��ن اج���ل ن��ي��ل ثقة 

النواب على تسميتهم.
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أكد خالل ترأسه اجتماع اللجنة المشتركة بين التربية والصحة لمناقشة خطط العودة للمدارس 

 املضف : االلتزام الكامل بتطبيق االشتراطات االحترازية

كتبت رنا سالم 

ترأس وزير التربية د. علي المضف اجتماع اللجنة 
المشتركة العليا بين وزارتي التربية والصحة، وذلك 
ل��م��ن��اق��ش��ة أه����م ال��خ��ط��ط ال��م��وض��وع��ة ل��الس��ت��ع��دادات 
ال��خ��اص��ة ب��ع��ودة ال��ط��الب ل��ل��م��دارس ل��ل��ع��ام ال��دراس��ي 

.2022 - 2021
 وأك���د ال��وزي��ر د.ع��ل��ي ال��م��ض��ف خ���الل االج��ت��م��اع على 
ال��ك��ام��ل بتطبيق االش���ت���راط���ات االح��ت��رازي��ة  االل���ت���زام 
وال��ت��ب��اع��د ال��ج��س��دي ال��م��وص��ي ب��ه��ا م���ن ق��ب��ل وزارة 
ال��ص��ح��ة وال����ح����رص ع��ل��ى س���الم���ة أب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا 

الطلبة والطالبات.
ال���ت���رب���ي���ة د. ع��ل��ي  وح���ض���ر االج���ت���م���اع وك���ي���ل وزارة 
ال��ع��ام أسامة  اليعقوب، وال��وك��ي��ل المساعد للتعليم 
ال���س���ل���ط���ان، وال���وك���ي���ل ال���م���س���اع���د ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���خ���اص 
والنوعي د . عبدالمحسن الحويلة، والوكيل المساعد 
. ياسين الياسين،  للمنشآت التربوية والتخطيط م 
ومدير إدارة التربية الخاصة سلمان الالفي، ومراقب 

االمتحانات وشئون الطلبة سلطان المشعل. 
ك��م��ا ح��ض��ر االج���ت���م���اع م���ن وزارة ال��ص��ح��ة ال��وك��ي��ل��ة 
المساعدة لشئون الصحة العامة د.بثينة المضف 
ومدير إدارة منع العدوى د.أحمد المطوع، ورئيس 

قسم منع العدوى د.خلود الفضالة.

• ممثلي وزارة الصحة خالل االجتماع	 • د.علي المضف خالل ترأسه االجتماع	

خالل ندوة »نزاهة التعليم وتعليم النزاهة«

املسلم : نعمل على غرس وتعزيز القيم 
والسلوكيات االيجابية في األطفال 

كتبت رنا سالم 

ش��ارك��ت ال��م��وج��ه ال��ع��ام ل��ري��اض االط��ف��ال ب����وزارة التربية 
نادية المسلم في ن��دوة بعنوان » نزاهة التعليم وتعليم 
ال��ن��زاه��ة«   التي أقامتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
)ن�����زاه�����ة( وت���م���ت م��ن��اق��ش��ة   م���وض���وع���ات م��ت��ن��وع��ة م��ن��ه��ا 
حوكمة التعليم ودور األنشطة التربوية والتعليمية في 

المنظومة التعليمية واآلليات المثلى في تعليم النزاهة.
 وفي هذا السياق، أكدت المسلم على أهمية تعزيز القيم 

وال��س��ل��وك��ي��ات االي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��دأ م���ن م��رح��ل��ة ري���اض 
االط���ف���ال م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م وال��س��ل��وك��ي��ات الحميدة 
وغرسها من خ��الل مواقف وخبرات يكتسبها الطفل من 
القيم المستمدة  دليل المعلمة لرياض األطفال وتأصيل 
م��ن الشريعة اإلس��الم��ي��ة ك��االح��ت��رام ، وال��ب��ر ، واالح��س��ان، 
واالمانة ، والصبر والتسامح وغيرها من القيم التربوية 
ال��ت��رب��ي��ة وض�����رورة تطبيقها حتى  ت��ق��دم��ه��ا وزارة  ال��ت��ي 
يتم غرسها في نفوس األطفال لتكوين ن��شء صالح في 

المجتمع .
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نقابة العاملني املدنيني بـ »الداخلية« تكّرم مبارك العلي
على جهوده بتطوير الخدمات بالقطاع

ك��رم��ت ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن ال��م��دن��ي��ي��ن ب����وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة المساعد  ال��داخ��ل��ي��ة وك��ي��ل وزارة 
للشؤون االدارية الشيخ مبارك سالم العلي 
ال���ص���ب���اح ب��م��ك��ت��ب��ة ب��م��ب��ن��ى ن������واف االح���م���د 

الصباح.
وق�����ال رئ���ي���س ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن ال��م��دن��ي��ي��ن 
ب��در م��راج��ي العنزي بأن  ب���وزارة الداخلية 
تكريم الشيخ مبارك سالم العلي الصباح 
على جهوده التي بذلها بتطوير الخدمات 
 ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ال��م��دن��ي��ي��ن 

ً
ب���ال���ق���ط���اع ت��س��ه��ي��ال

الن��ج��از م��ع��ام��الت��ه��م االداري������ة وف���ق ال��ن��ظ��ام 

المتكامل بجميع محافظات الدولة بحيث 
ي��وف��ر على ال��م��وظ��ف ع��ن��اء ال��ت��وج��ه ل���إدارة 

العامة للشؤون االدارية.
ب��أن الشيخ م��ب��ارك أخ��ذ على  وزاد العنزي 
ع��ات��ق��ه أن ي���ط���ور ق���ط���اع ال���ش���ؤون االداري�����ة 
وي��ن��ه��ض ب���ه ألف��ض��ل م��س��ت��وى ب��ال��خ��دم��ات 
اإلداري���ة وس��وف نشهد خ��الل فترة وجيزه 
المزيد م��ن الخدمات التي تقدم للعاملين 

المدنيين بوزارة الداخلية.
واف�����اد ال��ع��ن��زي ب��أن��ه ت���م ت��ف��ع��ي��ل ال��خ��دم��ات 
ل��ل��م��وظ��ف��ي��ن اب����ت����داًء ب��م��ب��ن��ى ن����واف االح��م��د 

وق���ط���اع ال��م��ن��اف��ذ ال��ح��دوي��ة وم���راك���ز خ��دم��ة 
المواطن وش��ؤون اإلقامة والمرور وسيتم 
ت���ف���ع���ي���ل ه��������ذه ال�����خ�����دم�����ات وال������ت������ي ت���خ���دم 
ال��ق��ط��اع��ات والمحافظات  ب��ك��اف��ة  العاملين 
وم���ن���ه���ا م���دي���ن���ة ص���ب���اح االح����م����د وم��ن��ط��ق��ة 
ع��ل��ي ص���ب���اح ال���س���ال���م وم��ح��اف��ظ��ة ال��ج��ه��راء 
والمنافذ الحدودية ) السالمي- العبدلي- 

النويصيب( .
ك���م���ا اع����ل����ن ال���ع���ن���زي ب�����أن ق����ط����اع ال����ش����ؤون 
اإلداري���ة فعلت النظام المتكامل اإلج���ازات 
وال���ح���ج���ر ال���ص���ح���ي وال���غ���ي���اب واالج��������ازات 

ف���ي 20 ادارة ع��ام��ة  ال��ع��رض��ي��ة وال��م��رض��ي��ة 
ب��م��خ��ت��ل��ف ق���ط���اع���ات ال����������وزارة ، م����ن خ���الل 
النظام المتكامل والتي ستخدم الموظف 
وتسهل له تقديم إج��ازات��ه دون االج���راءات 
 ، ع��ن ط��ري��ق ال��ن��ظ��ام 

ً
ال��م��ع��م��ول ب��ه��ا س��اب��ق��ا

ل��م��راج��ع��ة االدارة  ال��ح��اج��ة  ال��م��ت��ك��ام��ل دون 
العامة للشؤون اإلدارية

ومن جانبه حضر التكريم مدير عام االدارة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���ش���ؤون اإلداري��������ة ال��ع��م��ي��د خ��ال��د 
الشنفا الذي له دور كبير في تطوير اإلدارة 

والنهوض بها.

 »املركز املالي«: املؤشر 
ـ»البورصة« يحقق 3 %  العام ل
مكاسب.. خالل يوليو املاضي

ق���ال���ت ش���رك���ة ال��م��رك��ز ال��م��ال��ي ال��ك��وي��ت��ي��ة إن ال��م��ؤش��ر ال��ع��ام 
لبورصة الكويت ارتفع بنسبة 3 في المئة خالل شهر يوليو 
الماضي ليبلغ إجمالي مكاسبه منذ بداية العام 7ر18 في 

المئة.
وأض����اف����ت ال���ش���رك���ة ف���ي ت��ق��ري��ر م��ت��خ��ص��ص أص����درت����ه ال��ي��وم 
الثالثاء عن أداء أس��واق األسهم الخليجية أن قيمة سيولة 
السوق في يوليو بلغت 139 مليون دوالر أمريكي الفتة إلى 
تراجع متوسط قيمة التداوالت اليومية بنسبة 35 في المئة 

مقارنة بالشهر السابق.
وأوض��ح��ت أن مؤشر قطاع السلع االستهالكية ك��ان أفضل 
ال��م��ئ��ة يليه قطاع  ف��ي  ب��ارت��ف��اع نسبته 2ر6  ال��ق��ط��اع��ات أداء 
الخدمات المالية بنسبة 2ر5 في المئة بينما تراجع مؤشر 
ال��م��واد األساسية بنسبة 8 في  قطاع التكنولوجيا وقطاع 

المئة و7ر1 في المئة على التوالي.
وبينت أن )مؤشر ستاندرد آند بورز( لدول مجلس التعاون 
إل��ى أن  الخليجي حقق مكاسب بنسبة 2ر1 في المئة الفتا 
معظم األس���واق الخليجية حققت “مكاسب ضئيلة” خالل 
ال��ذي سجل مكاسب  شهر يوليو باستثناء س��وق أبوظبي 
ب��أداء أسهم الشركات  قوية بارتفاع 1ر7 في المئة مدفوعا 

القيادية.
وذكرت أن أسواق السعودية وقطر والبحرين حققت مكاسب 
نسبتها 3ر0 في المئة و 2ر0 في المئة و6ر0 في المئة على 
التوالي بينما خسر سوق دبي وسوق عمان 6ر1 في المئة 

و8ر0 في المئة على التوالي.

»العيد لألغذية« تشتري »عالم 
العسل« التابعة للمجموعة

أعلنت شركة العيد لألغذية عن قيامها بشراء شركة تابعة 
لها بنسبة 60%، وهي شركة عالم العسل الطبيعي.

وقالت »العيد« في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثالثاء، 
ال��ب��ي��ان��ات المالية للشركة عن  ف��ي  أث��ر الصفقة سيظهر  إن 

الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
ال��ش��رك��ة أع��ل��ن��ت أم���س االث��ن��ي��ن، ع��ن بياناتها المالية  ك��ان��ت 
 بنسبة 

ً
ال��ج��اري التي أظهرت نموا للنصف األول من العام 

43.2% إلى 945.16 ألف دينار.
 بقيمة 596.18 ألف دينار في الربع 

ً
وسجلت الشركة أرباحا

الثاني م��ن ال��ع��ام ال��ج��اري، مقابل 383.15 أل��ف دي��ن��ار أرب��اح 
الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته %55.6.

ظاهر الصويان: عدم التزام دول الجوار بأوقات الحظر تسبب في قلة المصيد
واس��ت��غ��رب ال��ص��وي��ان م��ن تطبيق ق����رار ال���م���رور على 
ميناء ام ال��م��رادم ف��ي ال��ع��ودة ق��ائ��ال ل��م��اذا يتم تعقيد 
األم�����ور ع��ل��ى ال��ص��ي��ادي��ن، خ��اص��ة أن ال��ص��ي��د ي��ت��م في 
ال��م��ي��اه االق��ت��ص��ادي��ة ال��خ��ال��ص��ه ل���دول���ة ال��ك��وي��ت وف��ق 
ي��خ��رج  ل��ل��م��رس��وم االم���ي���ري 317/2014 وال���ص���ي���اد ال 
ل����دول����ة أخ��������رى، م���ط���ال���ب���ا ب���م���راج���ع���ة ال�����ق�����رار ك���م���ا ه��و 
ب��ال��م��وس��م ال��م��اض��ي واالل����ت����زام ب��م��ا اوص����ت ب���ه لجنة 
ال��خ��دم��ات ف��ي مجلس ال����وزراء ب��االج��ت��م��اع ال���ذي ضم 
جميع الجهات الحكوميه المعنيه باالمر مما الغي 
المرور علي ميناء ام المرادم وميناء الدوحه البحري 

والختم علي جواز السفر ،
حيث ان المسافه طويله وفيها تاخير كبير للدخول 
ال��ي النقعه خاصة أن نقعة الفحيحيل امامها دوب��ة 
ال��س��واح��ل، كما أن نقعة الشمالن لديها  تابعه لخفر 

ال��س��واح��ل ودخ���ول الصيادين الي  اي��ض��ا دوب���ه لخفر 
البحر وعودتهم يتطلب المرور عليهما.

ول��ف��ت إل����ى ض�����رورة ف��ت��ح ت��ص��اري��ح ال��ع��م��ل ال��ج��دي��دة 
ل��س��د ال��ن��ق��ص ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ع��م��ال��ه م��ش��ي��را إل���ى أن مهنة 
الصيد من المهن الشاقة التي تتطلب الصبر وتتطلب 

االهتمام بها وتطويرها وتطوير قطاع الصيد ككل.
وع���ن ت��س��اؤل المستهلكين ع��ن ع���ودة م���زاد األس��م��اك 

وعن اختفاء أسماء الميد
ق��ال الصويان نشكر مجلس ال���وزراء ال��ذي واف��ق على 
ع��ودة جميع ال��م��زادات ي��وم االح��د ال��ق��ادم 8/8/2021، 
أم����ا اخ���ت���ف���اء ال��م��ي��د ف��ه��و ب��س��ب��ب أن ط��ب��ي��ع��ة اس��م��اك 
الميد العيش باالماكن الضحلة ومتواجدة في جون 
الكويت وطلبنا من الجهات المعنيه ان نقوم بصيد 
ال���م���ي���د ف���ق���ط ب���ج���ون ال���ك���وي���ت ت���ح���ت اش�������راف ورق���اب���ة 

الجهات المعنيه وت��م رف��ض طلبنا لألسف وم��ا زلنا 
متواصلين مع الجهات المعنيه لطرح وجهة نظرنا 
ب���خ���ص���وص ص���ي���د ال���م���ي���د ب���ج���ون ال���ك���وي���ت ل��ت��وف��ي��ره 
للمستهلكين حيث ان اسماك الميد لها موسم معين 

ومن ثم تقوم بالهجره عند دخول بداية الشتاء.
وثمن الصويان جهود وزارة الصحة في سرعة تلقي 
التطعيم لمن يسجل في منصة الصحة موضحا أن 
اغ��ل��ب ال��ص��ي��ادي��ن وع��م��ال ال��ب��س��ط��ات وم��ك��ات��ب ال��دالل��ة 
اخ����ذوا ال��ج��رع��ت��ي��ن ح��ي��ث أن���ه ل��ن ي��دخ��ل ال���م���زادات إال 

المحصنين،
ورأى أن عودة مزادات األسماك سوف يمثل انتعاشة 
ل���س���وق ال��س��م��ك ب���ش���رق وال��ف��ح��ي��ح��ي��ل، وس�����وف يتيح 
ل��ل��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن ش�����راء األس����م����اك وال���رب���ي���ان ب��ال��ج��م��ل��ة 

مباشرة من الصياد كما كان في السابق.

أعلنت شركة مجموعة الخليج للتأمين ع��ن حصولها على موافقة 
هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة االكتتاب العام في أسهم زيادة 

رأسمال الشركة.
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة، ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، عن 
ال��ج��دول ال��زم��ن��ي ال��ُم��ق��رر الستحقاقات أس��ه��م زي���ادة رأس��م��ال الشركة 

 لما يلي:
ً
والجدول الزمني لتداول حقوق األولية وذلك وفقا

كانت المجموعة أعلنت في منتصف يونيو الماضي، عن حصولها 
على موافقة الهيئة على زيادة رأس المال الُمصدر إلى 28.457 مليون 

دينار بزيادة قدرها 8.333 مليون دينار.
وقالت الشركة آن��ذاك إن ال��زي��ادة ستتم عن طريق إص��دار ع��دد 83.33 
البالغة 100 فلس للسهم  طرح بالقيمة االسمية 

ُ
مليون سهم عادي ت

الواحد مع عالوة إصدار قدرها 500 فلس للسهم.
ويذكر أن أرباح »الخليج للتأمين« كانت قد ارتفعت 79.4% في الربع 
األول من العام الجاري؛ لتصل إلى 5.482 مليون دينار، مقابل أرباح 

بقيمة 3.056 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2020.

»أسواق المال« توافق على نشرة اكتتاب زيادة رأسمال 
»الخليج للتأمين«
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األربعاء 25 من ذي الحجة 1442هـ
04 أغسطس 2021م

»الدراسات التكنولوجية« كرمت طالبات 
الجمعية الكيميائية

ك������رم ق���س���م ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���م���خ���ت���ب���رات ف�����ي ك���ل���ي���ة ال������دراس������ات 
ال��ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب  التكنولوجية بالهيئة 
ل���إب���داع )م���ش���روع الكيميائي  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  ط��ال��ب��ات 
ال��م��ب��دع( وب��إش��راف أ.خ��ال��ده المحمد ، حيث ق��ام رئ��ي��س القسم 
ق��ام��وا بصناعة و  ال��ذي��ن  أ.م����رزوق السعيدي بتكريم الطالبات 
ت��ط��وي��ر ع���دة أج��ه��زة  ك��ج��ه��از خ��ل��ط المحاليل و ج��ه��از لتقطير 

المياه وجهاز لسحب األشياء المسكوبة وجهاز لغسيل أدوات 
المختبر و جهاز الميزان الحساس و كانت هذه األعمال خالل 

الفصل الدراسي الثاني 21/20.
 م��ن أه��م��ي��ة تشجيع ال��ط��ل��ب��ة على 

ً
وي��أت��ي ه���ذا ال��ت��ك��ري��م ان��ط��الق��ا

التطوير واكتشاف أفكار جديدة تخدم العملية التعليمية بكلية 
الدراسات التكنولوجية.

ال���ج���دي���د إلدارة  ال���س���ن���وي  ال���ت���ق���ري���ر  ك���ش���ف 
ال������ث������روات ال���ع���ال���م���ي���ة ال�����ص�����ادر ع����ن ش��رك��ة 
ب��وس��ط��ن ك��ون��س��ل��ت��ي��ن��ج ج������روب، أن م��ع��دل 
النمو السنوي المركب للثروات المالية في 
الكويت، قد شهد نموا سنويا بمعدل %3.3 
منذ عام 2015، ليصل إلى 266 مليار دوالر 
في ع��ام 2020، منها 82% في فئة الثروات 
ال���م���ت���اح���ة ل���الس���ت���ث���م���ار، ف����ي وق�����ت أظ���ه���رت 
ال���س���وق ال��ك��وي��ت��ي��ة م���رون���ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة في 

مواجهة جائحة كورونا المستمرة.
وق���دم ال��ت��ق��ري��ر، ال���ذي حمل ع��ن��وان »ال��ث��روة 
العالمية 2021: عندما يمسك العمالء بزمام 
القيادة«، نظرة شاملة للقطاع آخ��ذا بعين 
االعتبار أنه ورغم انتشار الوباء وتأثيراته 
المالية الملحوظة، إال أن االزده��ار والثراء 
ال��م��ال��ي��ي��ن ي��ش��ه��دان ن��م��وا اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ا رغ��م 
طول األزمة نسبيا، مع التوقع باستمرارية 
النمو خالل األع��وام الخمسة القادمة، على 

خطى التعافي االقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، قال هارولد ح��داد، مدير 
ف��ي بوسطن كونسلتينج  مفوض وش��ري��ك 
ج�����روب: »ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
ف���رض���ه���ا ان���ت���ش���ار ج���ائ���ح���ة ك����وف����ي����د-19 ف��ي 
ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��ال��م��ي، 
تشير التقديرات إلى أن الكويت استطاعت 
ت��س��ج��ي��ل ن���م���و م���س���ت���دام ع���ب���ر ال���ع���دي���د م��ن 
ال��م��ج��االت ض��م��ن ق��ط��اع ال���ث���روات. وتعتبر 
رؤية الكويت 2035، العامل األساسي الذي 
س���اه���م ف���ي ت��ع��زي��ز ال���ن���م���و، ودف�����ع ال��ن��ش��اط 

االقتصادي وبالتالي تشجيع المستثمرين 
ف��ي االق��ت��ص��اد  ال��م��ش��ارك��ة  الكويتيين ع��ل��ى 
العالمي أك��ث��ر م��ن أي وق��ت م��ض��ى. م��ا أدى 
إلى حدوث نمو ملحوظ في قطاع الثروات، 
وتعزيز مكانة الدولة فيما يتعلق بتسريع 

نمو الثروات مستقبال«.

الثروات الكويتية
ويشير التقرير إلى أن الكويت استحوذت 
ع��ل��ى 12% م��ن ح��ص��ة ال���ث���روات ال��م��ال��ي��ة في 
ال��خ��ل��ي��ج خ����الل ع����ام 2020، ب��ي��ن��م��ا ي��ت��وق��ع 
أن ي��ش��ه��د م��ع��دل ال��ن��م��و ال��س��ن��وي ال��م��رك��ب 
للثروات المالية فيها نموا ملحوظا بمعدل 
إل�����ى 307 م���ل���ي���ارات دوالر  2.9% وص������وال 
بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 41 مليار 
ال���ى أن  ب��ع��ام 2020، م��ش��ي��را  دوالر م��ق��ارن��ة 
50% م��ن ث����روات ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن ت��ع��ود ألف���راد 

تتجاوز ثرواتهم 5 ماليين دوالر.
وعلى صعيد آخ��ر، توقع التقرير أن يصل 
حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول 
عام 2025 إلى 2.7 تريليون دوالر، مقارنة ب� 

2.2 تريليون عام 2020.
واس�����ت�����ح�����وذت ال����ع����م����الت وال�������ودائ�������ع ع��ل��ى 
ال��ن��س��ب��ة األع���ل���ى م���ن ف��ئ��ة األص�����ول ال���م���دارة 
داخليا في الكويت، حيث استحوذت هذه 
ال��ث��روات عام  الفئة على 49% م��ن إجمالي 
ت��س��ت��م��ر حصص  ي��ت��وق��ع أن  ب��ي��ن��م��ا   ،2020
األص����ول ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ال��دول��ة ع��ل��ى حالها 

حتى عام 2025.

تغير المشهد العام
يتوقع تقرير بوسطن كونسلتنيج جروب 
أن يشهد واقع الثروات في الكويت تغيرات 
ملحوظة خالل األعوام المقبلة، مع صعود 
القادم من األف��راد أصحاب الثروات  الجيل 
ال��ض��خ��م��ة. وب��ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر ف����إن ه���ؤالء 
األف�������راد م���ن أص���ح���اب ال����ث����روات ال��ض��خ��م��ة، 
والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، 
ب��آف��اق استثمارية أط��ول وج��رأة  يتمتعون 
أك��ب��ر على ال��م��خ��اط��رة ورغ��ب��ة ف��ي استثمار 
ثرواتهم إلح��داث تأثير مجتمعي إيجابي 
وتحقيق ع��ائ��دات قوية. إال أن التحدي في 
ه��ذا اإلط���ار يكمن ف��ي ع��دم استعداد العدد 
األكبر من مديري الثروات لتقديم خدماتهم 

لهؤالء العمالء الجدد.
وأض����������اف ح����������داد: »س����اه����م����ت اإلن������ج������ازات 
ال��ت��ي شهدتها  االق��ت��ص��ادي��ة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
األعوام الخمسة الماضية في ظهور أثرياء 
جدد في الكويت، حيث باتت الثروات أكثر 
انتشارا عبر أفراد المجتمع، ما أدى بدوره 
إل����ى ح�����دوث ت���ح���ول ف���ي ت���وق���ع���ات ال��ع��م��الء 
واحتياجاتهم تغييرات جذرية، تزامنا مع 
التحوالت التي ط��رأت على تركيبة توزيع 
الثروات. ما يستوجب على مديري الثروات 
ال����ب����دء ف����ي وض�����ع اس���ت���رات���ي���ج���ي���ات خ��اص��ة 
على نحو استباقي خالل األع��وام الخمسة 
ال��م��ق��ب��ل��ة، ل��ت��وف��ي��ر ع���روض ج��دي��دة تناسب 
االحتياجات المحلية وتتوافق مع تطلعات 

فئات األثرياء من الشباب«.

266 مليار دوالر ثروات الكويتيين في 2020.. رغم »كورونا«
50 % من ثروات الكويتيين تعود ألفراد تتجاوز ثرواتهم 5 ماليين دوالر

  82 % من ثروات المواطنين بالكويت ضمن فئة الثروات المتاحة لالستثمار

هند الشومر: 20% نسبة ارتفاع وفيات أمراض القلب
ك��ش��ف��ت ع���ض���وة ج��م��ع��ي��ة ال��ق��ل��ب ال��ك��وي��ت��ي��ة د. هند 
الشومر عن ارتفاع معدالت الوفيات بسبب أمراض 
القلب بنسبة 20%، وذل��ك وفقا آلخر تقرير صحي 
ال��وط��ن��ي للمعلومات الصحية  ال��م��رك��ز  ص���ادر ع��ن 
ال��ت��اب��ع ل����وزارة ال��ص��ح��ة ت��ح��ت ع��ن��وان “ال��ص��ح��ة في 

الكويت”.
وق���ال���ت ال��ش��وم��ر ل���� “ال���ج���ري���دة” إن م��ع��دل ال��وف��ي��ات 
بسبب أمراض الجهاز الدوري كانت 58.8 لكل مئة 

ث��م أصبحت 68.2 لكل  أل��ف م��ن السكان ع��ام 2015، 
مئة ألف من السكان عام 2019.

وأضافت أن معدالت الوفيات بين الكويتيين كانت 
84.2 ث��م أص��ب��ح��ت 97.2 ل��ك��ل م��ئ��ة أل���ف م��ن السكان 

خالل نفس الفترة.
وأوض��ح��ت أن أم���راض ال��ج��ه��از ال����دوري ف��ي مقدمة 
ف��ي الترتيب،  ل��ل��وف��ي��ات تلتها  األس��ب��اب الرئيسية 
األورام ثم الحوادث وتحديدا حوادث النقل، داعية 

إلى إجراء المزيد من الدراسات حول أسباب ارتفاع 
معدالت الوفيات بسبب أمراض القلب.

ووص���ف���ت ال���م���وق���ف ال���ح���ال���ي ب���أن���ه ع��ك��س ال��م��ت��وق��ع 
ب���أه���داف وغ���اي���ات التنمية  ت��م��ام��ا، إذ إن االل����ت����زام 
البرامج  المستدامة حتى ع��ام 2030 يتطلب وض��ع 
واالستراتيجيات لخفض معدالت الوفيات بسبب 
أمراض القلب واألمراض المزمنة غير المعدية مثل 

السكري والسرطان واألمراض التنفسية المزمنة.

وأش���ارت إل��ى ح��م��الت التوعية وال��ف��ح��وص��ات التي 
تقوم بها جمعية القلب من خالل الوحدة المتنقلة 
ل��دور الشراكة المجتمعية  والتي تعتبر مثاال حيا 

في برامج الوقاية ومكافحة أمراض القلب.
وطالبت الشومر بوقفة جادة للتصدي باألساليب 
ال��وف��ي��ات بسبب أم��راض  العلمية الرت��ف��اع م��ع��دالت 
ال���ق���ل���ب، ب���م���ا اع���ت���ب���رت���ه ال���س���ي���ر ف����ي ع���ك���س االت���ج���اه 

الصحيح المتوقع.
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عضو املجلس البلدي حمود العنزي: مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية 
رهن بتعديل قوانني الشراكة 

متابعة - عايد العرفج :

اك������د م.ع�����ض�����و ال���م���ج���ل���س ال����ب����ل����دي ح����م����ود ع��ق��ل��ة 
ال��ع��ن��زي أن االس��ت��ث��م��ار ف���ي ج���زي���رة ف��ي��ل��ك��ا شهد 
ع��دة سيناريوهات، متوقعا استالم المخططات 
، وب��ي��ن أن ه��ن��اك نظرة 

ً
ق��ري��ب��ا ل��ل��ج��زي��رة  الهيكلية 

 ت��ك��ل��ي��ف��ات 
ً
ش��ام��ل��ة ل��ت��ج��م��ي��ل ال���ع���اص���م���ة، م��ت��وق��ع��ا

 فيما يخصها.
ً
للوزرات المختلفة كال

وبين في لقاء تلفزيوني أن هناك دراسات لتطوير 
المباركية والمناطق المحيطة بما فيها دروازة 
 إل�����ى أن ال���ب���ل���دي���ة س��ت��ط��رح 

ً
ع���ب���د ال���������رزاق، م���ش���ي���را

 ، كذلك حديقة الشهيد.
ً
المشروع قريبا

وأوض����ح ان قضية ال��ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
 إل���ى أن 

ً
ت��ح��ت��اج ق���رار م��ن المجلس ال��ب��ل��دي، الف��ت��ا

ه���ن���اك ت���وج���ه أن ت�����دار ع����دد م���ن ال���م���راف���ق ال��ع��ام��ة 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��ط��اع ال��خ��اص، ح��ت��ى ي��ك��ون ل��ه م���ردود 

إقتصادي.
وك��ش��ف ع��ن م��ش��روع م��دي��ن��ة ثقافية خ���الل الفترة 
 إل�����ى ان ال���������دروة ال��م��س��ت��ن��دي��ة 

ً
ال����ق����ادم����ة، م���ش���ي���را

ال��ب��ل��دي على  ل��ذل��ك يعمل المجلس   ،
ً
تشكل ع��ائ��ق��ا

 إل��ى ض���رورة تقليصها خالل 
ً
اخ��ت��ص��اره، م��ش��ي��را

المرحلة المقبلة.
وع��ن ال��ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع ال��خ��اص، ق��ال أن هناك 
رؤوس أم������وال ك��ب��ي��رة ت��س��ت��ث��م��ر خ�����ارج ال��ك��وي��ت، 
 إلى ضرورة جذب تلك االستثمارات داخل 

ً
مشيرا

ال��ك��وي��ت م��ن خ��الل إش���راك أك��ب��ر للقطاع ال��خ��اص، 
 إل��ى أن 

ً
م��ن خ��الل تعديل قوانيين ال��ش��راك��ة، الف��ت��ا

القطاع الخاص مستعد للمشاركة.

ديوان الخدمة املدنية 
يصدر تعميمًا بشأن عطلة 

رأس السنة الهجرية
 بشأن عطلة 

ً
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما

ق���رر تعطيل العمل  ال��ه��ج��ري��ة، ح��ي��ث  ال��س��ن��ة  رأس 
ال���وزرات والجهات الحكومية والهيئات  بجميع 
والمؤسسات العامة يوم األحد المقبل باعتباره 
ي��وم راح���ة واإلث��ن��ي��ن باعتباره عطلة رأس السنة 
ال��ه��ج��ري��ة ع��ل��ى أن يستأنف ال����دوام ال��رس��م��ي ي��وم 

الثالثاء 10 أغسطس.

الخبير الجيولوجي مبارك 
الهاجري: الهزات األرضية 

في  الكويت  ال عالقة لها 
باستخراج النفط

دع����ا ال��ب��اح��ث وال��خ��ب��ي��ر ال��ج��ي��ول��وج��ي، د. م��ب��ارك 
ال����ه����اج����ري، ال���ج���ه���ات ال��م��ع��ن��ي��ة ب���رص���د وم��ت��اب��ع��ة 
ال��زالزل إل��ى إج��راء تعاون بحثي وعملي للوقوف 
على فهم ودراسة األسباب، التي تؤدي إلى حدوث 

زالزل في الكويت.
وأك���د ال��ه��اج��ري أن ال��ه��زة األخ��ي��رة ال��ت��ي شهدتها 
البالد أمس )اإلثنين(، ال عالقة لها بعمليات إنتاج 
النفط في الحقول، ال سيما في منطقة المناقيش، 
 أن م��ا أع��ل��ن م��ن معهد األب��ح��اث ع��ن رص��ده 

ً
مبينا

الهزة بعمق 8 كيلومترات يؤكد ذلك.
وأض�����اف: »ه���ن���اك ل��غ��ط ورب����ط ل��س��ب��ب ح����دوث تلك 
ال��ن��ف��ط في  ال�����زالزل العميقة بعمليات اس��ت��خ��راج 
ف��ي حقل  ال��واق��ع أن أعمق مكمن  ف��ي  الحقول، لكن 
المناقيش، وه��و المنطقة التي وقعت بها الهزة 
ال��ه��زة على  ف��ي حين كانت  الزلزالية، تبلغ 3 كلم، 

عمق 8 كلم«.
وزاد: »هناك نوعان من الزالزل تحدث في الكويت، 
األول هزات أرضية خفيفة تتبع حدوث زلزال كبير 
م��ص��دره أق��رب خ��ط، وه��و سلسلة جبال زاغ��روس 
في جنوب إيران نتيجة اصطدام صفيحة الجزيرة 
العربية بالصفيحة اليوروسية، ويشعر عادة بها 

سكان المناطق الساحلية في الكويت«.
 ف����ي م��ن��ط��ق��ة 

ً
أم�����ا ال����ن����وع اآلخ�������ر، ف���ي���ح���دث م��ح��ل��ي��ا

المناقيش وفي أعماق تصل إلى 8 و10 كم، ويشعر 
ب��ه س��ك��ان ج��ن��وب ال��ك��وي��ت، لكن إل��ى اآلن ال يوجد 
سبب جيولوجي واض���ح يفّسر ح���دوث مثل هذا 

النوع من الزالزل المحلية.

حركة تدوير واسعة في 
»الصحة« قريبًا  - تشمل 

جميع القطاعات الصحية 
والفنية في الوزارة

ال��ص��ح��ة تعد  كشفت م��ص��ادر م��س��ؤول��ة، أن وزارة 
العدة حاليا إلجراء حركة تدوير وتغييرات كبيرة 
ال��ق��ط��اع��ات الصحية والفنية في  ستشمل جميع 

الوزارة.
وقالت المصادر إن التغييرات قد أصبحت جاهزة 
ل��إع��الن ف��ي أي وق��ت بعد أن ت��م اخ��ت��ي��ار األس��م��اء 
ال���م���رش���ح���ة ل��ش��غ��ل ب���ع���ض ال���وظ���ائ���ف اإلش���راف���ي���ة، 
م���ش���ي���رة إل������ى أن ال���ت���غ���ي���ي���رات س���ت���ش���م���ل م���دي���ري 
المناطق الصحية والرعاية الصحية والصيادلة 

والتمريض والعالج الطبيعي.
إل��ى أن هناك بعض المديرين  وألمحت المصادر 
الحاليين ستتم إحالتهم للعمل في مكتب الوكالء 
ب���ال���وزارة للعمل كمستشارين بنفس مستواهم 
الوظيفي، إض��اف��ة إل��ى إع���ادة بعض م��ن ت��م نقلهم 
تنفيذا ألحكام قضائية إلى أماكن أخرى ذات عمل 
ث��الث��ة م��دي��ري��ن لمناطق واث��ن��ان من  ف��ع��ل��ي، منهم 
مديري المستشفيات بسبب إنجازهم األعمال في 

إداراتهم قبل نقلهم.
وت��وق��ع��ت ال��م��ص��ادر أن تحسم ك��ذل��ك خ���الل األي���ام 
ال��م��ق��ب��ل��ة ت��رش��ي��ح ب��ع��ض األس���م���اء ل��ش��غ��ل منصب 
وكيل مساعد شاغر في ال���وزارة، وال��ذي لن يكون 

من خارج الوزارة.

دعا وزير التعليم العالي إليجاد حلول جذرية والوقوف إلى جانب »التطبيقي« 

الحضرم: 26 ألف طالب وطالبة مهددون بعدم وجود أماكن لهم في التعليم الجامعي
»التطبيقي« ليست من تتحمل أزمة القبول.. وعلى مؤسسات التعليم التكاتف للخروج من األزمة

كتب إبراهيم سالم

دعت الجمعية الكويتية إلداري��ي المؤسسات التعليمية إلى تكاتف 
جميع مؤسسات التعليم للخروج من أزمة القبول التي تعاني منها 
ج��ه��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ج��ام��ع��ي، وخ���اص���ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
وق��ال أمين سر الجمعية االستاذ بدر الحضرم ان ما يشع عن قبول 
6301 طالب وطالبة بالفصل األول و700 بالفصل الثاني أي بمجموع  
7001 طالب وطالبة في جامعة الكويت، وعلى الرغم من أن نحو 15 

ألف طالب وطالبة تقدموا لاللتحاق بها، باإلضافة إلى اإلع��الن عن 
 وطالبة في البعثات الداخلية والخارجية، هو أمر 

ً
قبول 9849 طالبا

إل��ى القلق على مستقبل الطلبة، فأين سيذهب بقية خريجي  يدعو 
 وط��ال��ب��ة الس��ت��ك��م��ال 

ً
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ال��ب��ال��غ ع���دده���م 26989 ط��ال��ب��ا

دراستهم؟!
وأضاف أن أزمة القبول ليست وليدة اللحظة أو مشكلة طارئة بل انها 
متجذرة في مؤسسات التعليم العالي منذ عهود سابقة ، مشددا على 
ضرورة أال تتحمل »التطبيقي« مسؤولية الكثافة والطالبية وتكديس 
 ج��م��ي��ع م��ؤس��س��ات التعليم 

ً
ال��ط��ل��ب��ة ف��ي ك��ل��ي��ات��ه��ا وم��ع��اه��ده��ا، داع���ي���ا

ال��ج��ام��ع��ي ال��ت��ك��ات��ف م��ن أج���ل ال��خ��روج م��ن ت��ل��ك األزم����ة وق��ب��ول جميع 
 على ضرورة 

ً
ابنائنا الطلبة في تخصصاتهم التي يرغبونها، مشددا

وضع خطط مستقبلية لعدم تكرار المشكلة، وإنشاء جامعات وكليات 
حكومية جديدة إلنهاء المشكلة المتأصلة من سنوات.

 وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي ال���دك���ت���ور محمد 
ً
واخ���ت���ت���م ال���ح���ض���رم داع����ي����ا

ال��ف��ارس رئيس لجان القبول بالمؤسسات التعليمية بالوقوف إلى 
ف��ي ازم���ة القبول وإي��ج��اد الحلول المناسبة السريعة  ج��ان��ب الهيئة 
لمعالجتها، وت��وزي��ع الطلبة على مؤسسات التعليم العالي بشكل 

الصحيح.

أطلق صباح هذا اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك االئتمان الكويتي والمدير 
 artificial( العام صالح المضف، القرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي
ب��اس��م بنك االئ��ت��م��ان الكويتي حباري  ال��رس��م��ي  ال��ن��اط��ق  intelligence(. وأع��ل��ن��ت 
ال��خ��ش��ت��ي، ان ال��ب��ن��ك أط��ل��ق ال��ي��وم خ��دم��ة ال��ق��رض ال��ع��ق��اري ال��ذك��ي بتقنية ال��ذك��اء 

االصطناعي ويعتبر بنك االئتمان الكويتي اول مؤسسة تقدم تلك الخدمة.
وذكرت الخشتي ان الخدمة يستفيد منها المواطن الكويتي المخصص له قسيمة 
من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويرغب في بناؤها يتقدم بطلب القرض من 

.Kcb. Gov. Kw   خالل البوابة اإللكترونية للبنك
ال يحتاج إلى زيارة اي من فروع البنك وال يحتاج مستندات ويحصل على قرار 

اإلقراض آليا ً من خالل النظام دون تدخل بشري من موظفي البنك
وذكرت الخشتي ان تلك الخدمة تعد إنجازا يضاف لسلسة إنجازات بنك االئتمان 
الكويتي المتوالية على مدى 10 سنوات مضت والتي انطلقت وبدأت في قرض 
الزواج اإللكتروني )online( تالها القرض العقاري اإللكتروني )online( و ميكنة 
خدمات البنك و جعلها متاحة امام العمالء على مدار الساعة من خالل البوابة 

اإللكترونية للبنك او التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك إلى أن أصبحت 98 % من خدمات البنك 
الكترونيه تتسم بالسهولة و اليسر.

واضافت الخشتي ان إطالق خدمتي قرض ال��زواج الذكي والقرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء 

االص��ط��ن��اع��ي خ��دم��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ب��ي��ن م��ؤس��س��ات ال��دول��ة تختصر ال���دورة 
المستندية وتسرع وتيرة اإلنجاز و تقلل األخطاء البشرية وتساهم في الحفاظ 
على المال العام وهو احد المبادئ التي تقوم عليها الحكومة المؤسسة و التي 

يعمل عليها بنك االئتمان منذ سنوات.
وأعلنت الخشتي أن البنك حصل على شهادة إدارة الجودة )ISO 9001( والتي 
تهدف إلى مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في البنك من خالل مجموعة 
م��ن اإلج������راءات وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى تحقيق س��ي��اس��ة ال���ج���ودة للعمالء 
والمستفيدين مما ينعكس على االرتقاء بخدمات البنك ألعلى مستويات وذلك 

يساعد على تطوير آلية آداء األعمال من مختلف المجاالت.
وإيمانا ً من إدارة البنك بأهمية الموارد البشرية وخلق بيئة عمل مناسبة تلبي 

احتياجاتهم لينعكس ذلك على عطاؤهم وأداؤهم.
ت��م ع��م��ل اس��ت��ب��ي��ان ل��ق��ي��اس م���دى رض���ا ال��م��وظ��ف��ي��ن ع��ن ال��ع��م��ل ف��ي ب��ن��ك االئ��ت��م��ان 

الكويتي وبلغت نسبة الرضا 71 %.
ف��ي م��ج��ال التحول  إن��ج��ازات  وذك���رت الخشتي ان بنك االئ��ت��م��ان الكويتي حقق 
اإللكتروني و الرقمي و آخرها تقنيات الذكاء االصطناعي بفضل استراتيجية اإلدارة الطموحة و 
سواعد شباب الكويت المخلصين يهدف تقديم افضل خدمة للمواطن الكويتي وبلغ إجمالي عدد 

القروض اإللكترونية online ما يقارب 25 ألف قرض بقيمة 110 مليون د.ك.

 »االئتمان« يطلق خدمة القرض العقاري الذكي
بتقنية الذكاء االصطناعي
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13 مدينة عربية  هي األعلى 
حرارة في العالم.. 

والكويت بالصدارة
يشهد ال��ع��ال��م ه���ذا ال��ص��ي��ف أح����واال ج��وي��ة ش��دي��دة 
التقلب، بين هطول غزير لألمطار وصولها إلى حد 
الفيضانات في بعض الدول، وبين ارتفاع كبير في 
درجة الحرارة، التي وصلت إلى أعلى معدالتها في 
ع��دد م��ن ال��م��دن ح��ول ال��ع��ال��م، م��ن بينها 13 مدينة 

عربية.
وكشف موقع “إلدورادو ويذر” المختص باألحوال 
الجوية، المدن التي سجلت أعلى درج��ات ح��رارة، 
االث���ن���ي���ن، ع��ل��ى ك���وك���ب األرض، وال���ت���ي ج�����اءت في 

صدارتها مدينة الجهراء.
وأوضح الموقع أن »الجهراء« سجلت اليوم درجة 
حرارة وصلت إلى 49.9 درجات، إلى جانب 7 مدن 
كويتية أخرى كانت من بين 15 مدينة هي األعلى 

حرارة.
وج����اء م��وق��ع م��ط��ار ال��م��ل��ك ف��ه��د ف���ي م��دي��ن��ة ال��دم��ام 
السعودية، بالمركز الثاني ف��ي القائمة، حيث تم 

تسجيل درجة حرارة بلغت 49.8 درجات.
ك���م���ا وج�����د ال����ع����راق ن��ف��س��ه ف����ي ال���ق���ائ���م���ة ب������4 م����دن، 
ال��ح��رارة  ال��ب��ص��رة، حيث وص��ل��ت درج���ة  تتصدرها 

إلى 49.
)ال��ك��وي��ت( وال��دم��ام  القائمة م��دن الجهراء  وشملت 
)ال���س���ع���ودي���ة( وال��ص��ل��ي��ب��ي��ة )ال����ك����وي����ت( وال���ب���ص���رة 
)ال���ع���راق( وال��م��ط��رب��ة )منطقة ال��م��رص��د ال��ج��وي في 
)ال��ك��وي��ت( وال��ك��وي��ت )المطار(  ال��ك��وي��ت( والعبدلي 
وال��وف��رة )ال��ك��وي��ت( وال��ب��ص��رة )ال��م��ط��ار( وخانقين 
)ال�����ع�����راق( وال���ن���وي���ص���ي���ب )ال����ك����وي����ت( وب����ل����دة ب����درة 
ال��ع��راق��ي��ة وال��م��زرع��ة التجريبية  بمحافظة واس���ط 

في الكويت.

دوام موظفي الجامعة  
100 %.. وبالبصمة.. 

اعتبارًا من 15 الجاري
أصدر أمين عام جامعة الكويت باإلنابة د.مرضي 
 ب����ع����ودة إث����ب����ات ح���ض���ور م��وظ��ف��ي 

ً
ال���ع���ن���زي، ق��������رارا

 من 15 الجاري.
ً
ا الجامعة بالبصمة بدء

وفي تعميم، فقد ألغى العنزي أنظمة الدوام المرنة 
ون���ظ���ام ال���ت���دوي���ر، وق�����رر ال����ع����ودة ل��ل��ع��م��ل ب��ال��ك��ام��ل 
100%، مع عدم اإلخالل بحاالت اإلعفاء التي سبق 

أن نص عليها تعميم سابق في يونيو الماضي.
وع���ادت س��اع��ات العمل إل��ى سبع س��اع��ات، على أن 
 
ً
 وفقا

ً
ال���دوام بين السابعة والثامنة صباحا يبدأ 

لظروف العمل.
وأك������د ال��ت��ع��م��ي��م ض�������رورة االل�����ت�����زام ب���االش���ت���راط���ات 
ال��ص��ح��ي��ة واالح����ت����رازي����ة ال���ت���ي ق���ررت���ه���ا ال��س��ل��ط��ات 
ال���ص���ح���ي���ة ال���م���خ���ت���ص���ة، واس����ت����خ����دام م���ط���ه���ر ال��ي��د 
ال��ك��ح��ول��ي ال��م��ث��ب��ت ب���ج���وار أج���ه���زة ال��ب��ص��م��ة ح��ال 

االنتهاء من عملية التبصيم.

 »البورصة« تغلق 
تعامالتها على ارتفاع 

املؤشر العام 0.12 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها اليوم الثالثاء 
ع���ل���ى ارت����ف����اع م���ؤش���ر ال����س����وق ال����ع����ام 12ر0 ن��ق��ط��ة 
ت���داول كمية  ليبلغ مستوى 82ر6547 نقطة. وت��م 
أسهم بلغت 9ر242 مليون سهم تمت عبر 10400 
ن��ق��دي��ة بقيمة 9ر46 م��ل��ي��ون دي��ن��ار كويتي  صفقة 
أم����ري����ك����ي(. وارت���ف���ع  )ن���ح���و 7ر140 م���ل���ي���ون دوالر 
مؤشر السوق الرئيسي 5ر7 نقطة ليبلغ مستوى 
ب��ل��غ��ت 14ر0 في  ب��ن��س��ب��ة ص��ع��ود  ن��ق��ط��ة  44ر5413 
المئة م��ن خ��الل كمية أس��ه��م بلغت 7ر163 مليون 
س��ه��م ت��م��ت ع��ب��ر 5914 ص��ف��ق��ة ن��ق��دي��ة ب��ق��ي��م��ة 16 
مليون دي��ن��ار )نحو 48 مليون دوالر(. وانخفض 
ال��س��وق األول 05ر3 نقطة ليبلغ مستوى  م��ؤش��ر 
ف��ي المئة  2127 نقطة بنسبة ه��ب��وط بلغت 04ر0 
من خالل كمية أسهم بلغت 2ر79 مليون سهم تمت 
عبر 4486 صفقة بقيمة 8ر30 مليون دينار )نحو 
4ر92 مليون دوالر(. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر 
ل��ي��ب��ل��غ م��س��ت��وى  ن��ق��ط��ة  ن��ح��و 6ر14  )رئ��ي��س��ي 50( 
ب��ل��غ��ت 26ر0 في  ب��ن��س��ب��ة ص��ع��ود  ن��ق��ط��ة  22ر5700 
المئة م��ن خ��الل كمية أس��ه��م بلغت 3ر101 مليون 
ن��ق��دي��ة بقيمة 3ر12  ت��م��ت ع��ب��ر 3632 صفقة  س��ه��م 

مليون دينار )نحو 9ر36 مليون دوالر(.
وكانت شركات )أولى تكافل( و)بريق( و)منشآت( 
و)ت��ع��ل��ي��م��ي��ة( األك���ث���ر ارت��ف��اع��ا أم���ا ش���رك���ات )أه��ل��ي 
م��ت��ح��د( و)ب��ي��ت��ك( و)وط���ن���ي( و)خ��ل��ي��ج ت( و)أول���ى 
ت���ك���اف���ل( ف��ك��ان��ت 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 )ال���س���وري���ة( و)ق��ي��وي��ن أ( 

و)النخيل( و)وربة كبيتل( األكثر انخفاضا

 النفط الكويتي  
يرتفع 6 سنتات ليبلغ 
75.28 دوالر للبرميل

ارت���ف���ع س��ع��ر ب��رم��ي��ل ال��ن��ف��ط ال��ك��وي��ت��ي 6 س��ن��ت��ات 
ي��وم  ت�������داوالت  ف���ي  ل��ل��ب��رم��ي��ل  ل��ي��ب��ل��غ 75.28 دوالر 
أمس االثنين، مقابل 75.22 دوالر في تداوالت يوم 
 للسعر المعلن من مؤسسة 

ً
الجمعة الماضي، وفقا

البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية أغلقت العقود اآلجلة لخام 
برنت على انخفاض 2.52 دوالر لتبلغ 72.89 دوالر 
ل��ل��ب��رم��ي��ل، ف��ي ح��ي��ن ان��خ��ف��ض خ���ام غ���رب تكساس 
الوسيط األميركي 2.69 دوالر ليبلغ 71.26 دوالر، 

وفق ما ذكرت وكالة األنباء الكويتية.

تعكس جهود الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
منذ تأسيسه في عام 1961 بعد نظر عميق وحكمة لدى القيادة 
السياسية الكويتية إذ أدى دورا بارزا على مدار ستة عقود في 
خدمة أهداف سياسة البالد الخارجية ومساعدة الدول العربية 
وم��ن��ه��ا ال���ع���راق ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع���ات ت��ن��م��وي��ة ب��غ��ي��ة تحقيق 

التنمية المستدامة.
ورغ���م ق��ط��ع ال��ع��الق��ات ب��ي��ن دول���ة ال��ك��وي��ت وال���ع���راق ع��ق��ب ال��غ��زو 
ال��غ��اش��م ف��ي فجر ال��ث��ان��ي م��ن أغسطس 1990 واس��ت��م��رار – تلك 
القطعية – حتى سقوط نظام الحكم في العراق ع��ام 2003 فإن 
دولة الكويت فتحت صفحة جديدة مع جارتها ومدت يد العون 
لمساعدة األشقاء على تجاوز ظروفهم االستثنائية من خالل 
ال��ت��ن��م��ي��ة( وذل���ك ب��م��ده��ا بالمنح وال��م��ع��ون��ات الفنية  )ص��ن��دوق 

والقروض الميسرة.
كان للصندوق تعاون ملحوظ مع العراق في السنوات األخيرة 
إذ قدم له في الفترة من 2005 إلى 2016 أربع منح بقيمة إجمالية 
تقارب ال300 مليون دوالر أمريكي موزعة على قطاعات مختلفة 
وشاملة في محافظات العراق تعنى بقطاعات التعليم والصحة 
واإلسكان وأخرى خاصة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من 

العمليات اإلرهابية هناك.
شهد عاما 2005 و 2007 تخصيص منحتين من دولة الكويت 
إل����ى ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق��ي��ة ع��ب��ر ص���ن���دوق ال��ت��ن��م��ي��ة إح��داه��م��ا 
بقيمة 50 مليون دوالر والثانية بقيمة 60 مليون دوالر وتم 
تخصيصهما إلعادة إعمار المنشآت الصحية والتعليمية وتم 
ال��م��دارس النموذجية هناك إضافة  تنفيذ وتشييد الكثير م��ن 
إلى مشروعات المياه والصرف الصحي بمدينة الصدر بشرق 

العراق.
خصصت حكومة دول��ة الكويت مبلغ 80 مليون دوالر أمريكي 
ف��ي ع���ام 2012 ل��ت��م��وي��ل م��ش��روع إن��ش��اء )م��ج��م��ع س��ك��ن��ي( بديل 

ف��ي منطقة  ال��ح��دود بين البلدين  ال��م��ن��ازل المتاخمة لخط  ع��ن 
)أم قصر( تنفيذا لتوصيات فريق األمم المتحدة بإزالة جميع 
العوالق على جانبي الحدود وصوال إلى تعزيز العالقات ودعم 

الجهود المبذولة في إعادة إعمار العراق.
قدم الصندوق أيضا منحة مالية للجمهورية العراقية عام 2016 
ف��ي إع����ادة إع��م��ار المناطق  ل��إس��ه��ام  بقيمة 100 م��ل��ي��ون دوالر 

المتضررة من العمليات اإلرهابية في العراق.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص م���ب���ادرة األم���ي���ر ال���راح���ل ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح – ط��ي��ب ال��ل��ه ث����راه – خ���الل م��ؤت��م��ر المانحين 
الثالث لدعم الالجئين السوريين الذي استضافته دولة الكويت 
ت��م تخصيص مبلغ 500 مليون دوالر أمريكي  ع��ام 2015 فقد 
لهذا الغرض وقام الصندوق بتخصيص مبلغ 100 مليون منها 
ألغراض عمليات دعم الالجئين والمجتمعات المستضيفة لهم 

في دول الجوار منها العراق.
ال��م��ب��ادرة المشار إليها  بلغت حصة الجمهورية العراقية م��ن 
ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي م��ش��روع  ن��ح��و 10 م��الي��ي��ن دوالر وخ��ص��ص��ت 
ال��س��وري��ي��ن في  ال��الج��ئ��ي��ن  ال��ب��ن��ى التحتية لمخيمات  تحسين 
ش��م��ال ال���ع���راق ع��ب��ر ت���ع���اون ال���ص���ن���دوق ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة مع 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لإشراف 

على أعمال المشروع.
ال��ع��راق ب��ن��اء 1200  ال��ب��ن��ى التحتية ف��ي ش��م��ال  تضمن م��ش��روع 
مسكن إيواء في مخيم )دوميز 1( إضافة إلى 300 مسكن لإيواء 
ف��ي مخيم )دوم��ي��ز 2( ف��ي محافظة ده��وك وإن��ش��اء 150 مسكنا 
ل���إي���واء وت��ش��ي��ي��د ق��ن��وات م��ف��ت��وح��ة ب��ي��ن المخيمين م��ن ت��وري��د 
وتركيب معدات تعمل بالطاقة الشمسية إلنارة الطرق وغيرها 

من اللوازم المكملة لحياة الالجئين.
امتدت مساعدات الصندوق الكويتي للتنمية عبر تقديم ثالثة 
قروض تنموية للجمهورية العراقية خالل األعوام 1970 و 1971 

و 2018 بقيمة بلغت 100 مليون دوالر أمريكي تضمنت مشاريع 
المحطة الكهرومائية على )سد سامراء( وإنتاج االسمنت في 

)سماوة – أم قصر( وإنشاء وتجهيز مدارس.
في إطار تعهد دولة الكويت في مؤتمر الكويت الدولي إلعادة 
إع��م��ار ال���ع���راق وال����ذي ع��ق��د ف��ي ف��ب��راي��ر 2018 ت��م ال��ت��وق��ي��ع على 
اتفاقية قرض بين جمهورية العراق والصندوق الكويتي الذي 
يقدم بمقتضاها قرضا بنحو 80 مليون دوالر أمريكي لإسهام 
في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس في جمهورية العراق.

ي���س���ت���ه���دف ال����م����ش����روع ال���م���ق���ت���رح اإلس�����ه�����ام ف����ي دع�����م ال��ت��ن��م��ي��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ف���ي ج��م��ه��وري��ة ال����ع����راق ع��ب��ر رف��ع 
المستوى التعليمي والمهني للطالب في المرحلتين االبتدائية 
وال��ث��ان��وي��ة وذل����ك ب��ت��ذل��ي��ل ف���رص ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ط��الب ع��ب��ر توفير 
مقاعد دراسية إضافية وبناء م��دارس جديدة تسهم في تقليل 
االكتظاظ في الدوام المزدوج والثالثي بالمدارس حاليا إضافة 

إلى الحد من ظاهرة التسرب التعليمي.
يتضمن المشروع إنشاء حوالي 73 مدرسة تتضمن كل منها ما 
بين 12 إلى 18 فصال دراسيا في 15 محافظة بجمهورية العراق 
وتشمل أعمال المشروع األعمال المدنية والكهربائية والصحية 
الالزمة إلنشاء مباني اإلدارة والفصول الدراسية والمختبرات 

وتوفير الخدمات والمرافق الصحية الالزمة للمدارس.
كانت دولة الكويت قبل إنشاء الصندوق تستشعر احتياجات 
ش��ع��وب ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وغ��ي��ر ال��ع��رب��ي��ة وازداد ه��ذا 
الشعور مع اكتشافها النفط وبداية تدفق الخير على شعبها 
اق��ت��ص��اده��ا دون  ل��م يجعلها تنشغل فقط بتنمية  إال أن ذل��ك 
ب��ل أنها ك��دول��ة نامية  االه��ت��م��ام بالتنمية على صعيد العالم 
ك��ان��ت أق����رب إل���ى ت��ف��ه��م واق����ع ش��ع��وب ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة األخ���رى 
وم���ن ه��ن��ا ص���در ق����رار ت��أس��ي��س ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي للتنمية 

االقتصادية العربية.

جهود »الصندوق الكويتي للتنمية« في العراق..
أداة لمد جسور الصداقة وتعزيز العالقة بين البلدين

مجلة »الكويت« أهدت القراء ملحمة »وطن«
ال���ص���ح���اف���ة وال���ن���ش���ر  ق����ط����اع  ف�����ي  أص���������درت وزارة اإلع���������الم م���م���ث���ل���ة 
 م��ن مجلة »ال��ك��وي��ت« لشهر أغسطس 

ً
 خ��اص��ا

ً
وال��م��ط��ب��وع��ات، ع����ددا

ال��ج��اري، سلط الضوء فيه على بطوالت وتضحيات أبناء الكويت 
 م���ع ال���ذك���رى ال���� 31 للغزو 

ً
أب����ان ك���ارث���ة االح���ت���الل ال��ب��غ��ي��ض، ت��زام��ن��ا

العراقي الغاشم لدولة الكويت.
أع������دت ال��م��ج��ل��ة ت��غ��ط��ي��ة ش���ام���ل���ة ت����واك����ب ال����ح����دث، م���وث���ق���ة ج���وان���ب 
ال��ذك��رى األليمة م��ن خ��الل التركيز على  وم��وض��وع��ات ع��دة تناولت 
ال���ب���ط���والت وال��ت��ض��ح��ي��ات ال���ت���ي س��ط��ره��ا أه����ل ال���ك���وي���ت ب��م��واج��ه��ة 
االحتالل الغاشم، وحتى مرحلة التحرير، وطرد الغزاة، في ملحمة 
بطولية غير مسبوقة، سجلت بحروف من نور أسمى صور التكاتف 

والتالحم في الوحدة الوطنية بروح األسرة الكويتية الواحدة.
وت��ض��م��ن ال��م��ل��ف م��وض��وع��ات ح��اك��ت ت��ل��ك ال��ف��ت��رة ال��ع��ص��ي��ب��ة بينها 
»الثاني من أغسطس، الكويت سطرت أعظم مالحم الصمود واإلباء، 

ال��غ��زو ب��س��اع��ات، مكتب  ق���وات  تشكلت خ��الي��ا المقاومة بعد دخ���ول 
تكريم الشهداء يكرس كل اإلمكانات والطاقات لرعاية أسر الشهداء، 
ماذا قال اإلعالم الكويتي واألدب��اء والفنانون في الخميس األسود، 
بيت الشهداء في القرين، سبعة أشهر عصيبة في القادسية، بين 
ت��دور بنا الذكرى، بصمة الشهداء  م��رارة االحتالل وفرحة التحرير 
ملحمة كفاح شعب، كيفان أحد معاقل الصمود في مواجهة الغزو 

العراقي الغاشم«.
وف���ي خ��ط��وة ت��س��ج��ل دور ورس���ال���ة ال��ف��ن��ان ال��ك��وي��ت��ي أب����ان االح��ت��الل 
العراقي الغاشم، أهدت المجلة قراءها الملحمة الغنائية الشهيرة 
»وطن النهار«، بكلماتها الوطنية المعبرة، بصوت كاتبها الشاعر 
القدير بدر بورسلي، حيث يستطيع القارئ االستماع إليها مباشرة 

من الصفحة ذاتها.
ولم تغفل مجلة الكويت الجوانب الفنية والثقافية األخرى.

ا ليونسيف يشيد بدور الكويت في في تحسين اوضاع الطفولة 
على كافة 

أك��د ممثل منظمة األم��م المتحدة للطفولة في دول الخليج 
) ال��ي��ون��س��ي��ف ( ال��ط��ي��ب ادم ع��ل��ى دور ال��ك��وي��ت ال���ري���ادي في 
المجاالت اإلنسانية والتنموية في مجال تحسين اوضاع 
ال��ط��ف��ول��ة ع��ل��ى ك��اف��ة ال��م��س��ت��وي��ات. واث���ن���ى ادم ف���ي تصريح 
ص��ح��اف��ي ع��ق��ب ل��ق��ائ��ه وال����وف����د ال���م���راف���ق االم���ي���ن ال���ع���ام في 
ال��ب��رج��س على دور الجمعية  ال��ه��الل االح��م��ر الكويتي مها 
في مجال تحسين أوضاع الطفولة عالميا وتحسين فرص 
رع��اي��ت��ه��م وح��م��اي��ت��ه��م. وق���ال ان ال��ج��ان��ب��ان ن��اق��ش��ا ع���ددا من 
ال��م��ش��اري��ع ال��م��ش��ت��رك��ة ف���ي ال��ي��م��ن وم��ن��ق��ط��ة ال��خ��ل��ي��ج وس��ب��ل 
ال��ى االط��ف��ال في اليمن بحاجه ماسه الى  تطويرها مشيرا 
اللقاء  . واض��اف ادم ان  الدعم التعليمي والطبي والصحي 
ب��ال��ش��ؤون  ال��م��ش��ت��رك المتعلقة  ب��ح��ث األم����ور ذات االه��ت��م��ام 
اإلنسانية و اإلغاثية في دول العالم المحتاجة كافة وسبل 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال��ج��م��ع��ي��ة وم��ن��ظ��م��ة االم�����م ال��م��ت��ح��دة 
للطفولة ) اليونسيف ( من جانبها قالت االمين العام في 
جمعية الهالل االحمر الكويتي مها البرجس ان الجمعية 
تنفذ ع���ددا م��ن األنشطة ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى مساعدة األط��ف��ال 
المتضررين ج��راء الكوارث الطبيعيه و النزاعات المسلحة 
مشيرة الى اليمن و الالجئين السوريين في لبنان واالردن 
وت��رك��ي��ا واط��ف��ال ال��روه��ي��ن��غ��ا وغ��ي��ره��ا م��ن ال����دول. واض��اف��ت 
ال��ع��دي��د م��ن االن��ش��ط��ه لالطفال  ال��ب��رج��س ان الجمعية تنظم 

االجئين والنازحين ومنها دع��م وتوفير التعليم والصحة 
والسكن م��وك��دة ان االط��ف��ال يستحقون االهتمام ليتمكنوا 
ب��ه��ا. واستعرضت  ال��ت��ي يعيشون  م��ن االستمتاع بالحياة 
ال��ب��رج��س خ���الل ال��ل��ق��اء األع��م��ال االن��س��ان��ي��ة واالغ��اث��ي��ة التي 

تقدمها الجمعية داخل الكويت وخارجها انطالقا من دورها 
ال���ذي ت��ؤدي��ه ع��ل��ى جميع ال��م��س��ت��وي��ات م��ع��رب��ة ع��ن سعادته 
بزيارة ممثل ) اليونسيف ( لمقر الجمعية واالطالع عن كثب 

على الجهود التي تقوم بها.


