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احلياة تعود إلى الكويت02

(املرحلة الرابعة)

تسليم ٣٢٦٠ أسرة «جنوب عبداهللا املبارك» 
شهادة «ملن يهمه األمر» قريبًا جدًا

عادل الشنان

أشادت وزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الدولة لشــؤون اإلســكان د.رنــا الفارس 
بجهــود فــرق العمل في مشــروع جنوب 
عبداهللا املبارك اإلسكاني من أجل تسريع 
اخلطى لتسليم القسائم السكنية املخصصة 
للمواطنني املستحقني في تلك املنطقة قريبا 

جدا.
وأشارت الفارس في تصريح لها عقب 
جولة تفقدية قامت بها للموقع برفقة نائب 

املدير العام لشــؤون التنفيذ باملؤسســة 
العامة للرعاية السكنية م.صالح الرشيدي، 
واطلعت خاللها على مجريات سير األعمال 
في مشروع جنوب عبداهللا املبارك والذي 
وصفتــه بالتطــور امللحوظ فــي خطوات 
التنفيــذ، مثمنة جميع اجلهود التي يقوم 
بها فريق العمل في قطاع التنفيذ باملؤسسة 
لضمان تسليم ٣٢٦٠ أسرة كويتية شهادة 
«ملــن يهمه األمــر» من أجل بدء تســلمهم 
القسائم في املنطقة وتشييدها في القريب 

العاجل.

الفارس أشادت باجلهود املبذولة خالل جولة تفقدية للمشروع

د.رنا الفارس خالل تفقدها مشروع جنوب عبداهللا املبارك اإلسكاني

«رئاسة األركان»: تأجيل دعوة املكلفني
ألداء اخلدمة العسكرية حتى إشعار آخر

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش «هيئة 
اخلدمــة الوطنية العســكرية» عن تأجيل دعوة 
املكلفني باخلدمة الوطنية العسكرية حتى إشعار 
آخــر، الفتة إلى رفع املخالفــات واملدد اإلضافية 
املترتبة على عدم التسجيل في النظام عن املخالفني 
في الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٣١ مايو املاضي.

وأهابــت رئاســة األركان املكلفــني باخلدمــة 
االســتمرار في االلتزام والتقيد بالتســجيل في 
املوقع اإللكتروني لهيئة اخلدمة الوطنية العسكرية 
www.kns.gov.kw خالل ٦٠ يوما من تاريخ بلوغ 
١٨ عاما جتنبا للمساءلة والعقوبات املقررة بقانون 

اخلدمة الوطنية العسكرية.

رفع مخالفات عدم التسجيل من ٢٤ فبراير حتى ٣١ مايو

وكيل احلرس قّلد رياض طواري رتبة لواء

قلد وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشم الرفاعي قائد الشؤون املالية وإدارة 
املــوارد العميد رياض طــواري رتبة لواء، 
وذلك بحضــور كل من املعــاون للعمليات 
والتدريب اللواء فالح شجاع ومدير ديوان 
نائب رئيس احلــرس الوطني اللواء جمال 

الذياب وكبار القادة والضباط.
وهنــأ الفريق الرفاعي في بيان صحافي 
أمس اللواء طواري على ثقة القيادة السياسية 

ممثلة في صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
ونقل له حتيات وتبريكات رئيس احلرس 
الوطني ســمو الشيخ ســالم العلي ونائب 
رئيس احلرس الشيخ مشعل األحمد، مؤكدا 
أن الترقية دافع لبذل املزيد من اجلهد والعطاء 
والعمــل بإخــالص من أجل رفعــة الكويت 

واحلرس الوطني.

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي يقلد العميد رياض طواري رتبة لواء

سفارتنا مبسقط تهيب مبالك العقارات 
في مواقع محددة نقل ملكيتها لعمانيني

أهابــت ســفارتنا لدى ســلطنة عمان 
باملواطنني الكويتيني الذين ميتلكون أراضي 
أو عقارات في عدد من املواقع بالسلطنة 
ضرورة التصرف في هذه األمالك نحو نقل 
ملكية هــذه األراضي والعقارات بالطرق 
القانونيــة إلى مواطــن عماني في موعد 

أقصاه ١٩ نوفمبر املقبل.
وأوضحت السفارة في بيان صحافي 
أن ذلك يأتي تنفيذا للمرسوم السلطاني 
القاضــي بحظــر متلــك غيــر املواطنني 
العمانيــني لألراضي والعقــارات في تلك 

املواقع.
وأضافت أن املواقع التي يحظر متلك 
غير العمانيني فيها لألراضي والعقارات هي:

١- محافظــة مســندم - البرميــي - 
الظاهرة - الوسطى - ظفار (عدا صاللة).
٢- والية لوى - شناص - مصيره.

٣- اجلبل األخضر - جبل شــمس - 
وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية 

حتددها اجلهات املختصة.
٤- اجلزر.

٥- احلارات األثرية والقدمية احملددة 
من وزارة التراث والثقافة.

٦- األراضي الزراعية في جميع أنحاء 
السلطنة.

٧- املواقع القريبة من القصور واجلهات 
األمنية والعسكرية التي حتددها اجلهات 

املختصة.
وذكرت أنه ميكن للمواطنني الكويتيني 
متديــد املهلة ملدة ســنة واحدة فقط بعد 
موافقة وزارة اإلسكان العمانية من خالل 
االســتمارة اإللكترونية املتوفرة مبوقع 
.(www.housing.gov.om) :الوزارة التالي
وأعربــت ســفارتنا فــي مســقط عن 
استعدادها لتلقي اتصاالت املواطنني على 
أرقام السفارة التالية: (٢٤٦٩٦٠٩٧-٠٠٩٦٨) 
و(٢٤٦٩٩٦٢٠-٠٠٩٦٨) وذلــك فــي حال 
وجود أي استفسارات أو طلب مساعدة.

في موعد أقصاه ١٩ نوفمبر املقبل

نائب األمير استقبل رئيسي السلطتني والصالح والناصر

الدويسان: موقف وطني ملجموعة الهندي العقارية 
بتوفير عدد كبير من الشقق للمواطنني العالقني في لندن

استقبل سمو نائب األمير 
وولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمد بقصر السيف صباح 
أمــس رئيــس مجلــس األمة 

مرزوق الغامن.
واســتقبل ســمو نائــب 
األميــر وولــي العهــد بقصر 
الســيف صبــاح أمس ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد. كما استقبل سمو 
نائب األمير وولي العهد بقصر 
الســيف صبــاح أمــس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء انس الصالح.

واستقبل سمو نائب األمير 
وولــي العهد بقصر الســيف 
صباح أمس وزير اخلارجية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 

د.أحمد ناصر احملمد.

أشــاد ســفيرنا فــي لندن 
السفير خالد الدويسان باجلهود 
الوطنيــة ملجموعــة الهنــدي 
العقارية في توفير شقق سكنية 
للســياح الكويتيني والطلبة 
العالقــني في اململكــة املتحدة 
ضمن خطة العودة الشاملة، 
معبرا في كتاب شكر بعث به 
إلى رئيس املجموعة عبداهللا 
الهندي عن خالــص االمتنان 
والتقدير ملا قامت به من جهود 
قيمة وكرمية ولتطوعهم النبيل 

في توفير الشقق. 
وأضاف أنــه كان لدورهم 
األثــر البالــغ واملشــهود في 
دعــم جناح الواجــب الوطني 
منذ بدء تداعيات تفشي وباء 
كورونا واألوضاع التي واجهت 
الكويتيني املتواجدين في اململكة 
املتحدة، وقد تلمسنا شخصيا 
عرفان مئــات املواطنني لدور 
املجموعة الكرمي، كما انعكس 
تعاونهم البناء تسهيال لدور 
الســفارة في أداء هــذه املهمة 
وتنفيــذ خطــة العــودة بكل 

انسيابية. 
وكانت املجموعة قد وقفت 
موقفــا وطنيــا ضمــن جهود 
احلكومة الكويتية لتأمني عودة 
املواطنني العالقني بسبب أزمة 
كورونا من خالل تأمني مئات 
مــن الشــقق أكثرهــا باملجان 
للمواطنــني العالقني والطلبة 
وتســكينهم وتوفيــر كل مــا 
يحتاجونــه، حلني بدء عملية 
اإلجالء التي متت بكل جناح. 

يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ومين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.
 كمــا بعــث ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث سمو نائب األمير 
وولــي العهد ببرقيــة تهنئة 
إلى امللك مسواتي الثالث ملك 
مملكة إسواتيني الصديقة عبر 
فيها سموه عن تهاني صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وتهاني سموه مبناسبة 
ذكرى العيــد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد 

من التقدم واالزدهار.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.

التواصــل مع اجلهات املعنية 
فــي بريطانيــا للرجــوع عن 
قرار احلجر ١٤ يوما للقادمني 
إليها لتنشيط حركة السياحة، 
مشيرا إلى جاهزية املجموعة 
خلدمة املواطنني القادمني إلى 
اململكة املتحدة بغرض العالج 
أو الســياحة أو االستثمار أو 
الدراسة، حيث إن االعتماد على 
شــركة موثوقــة لضمان عدم 
الوقوع في االستغالل واخلداع 
من قبل بعض ضعفاء النفوس. 
وبسؤاله عن جهود الشركة 
ملساعدة العالقني الكويتيني في 
لندن خالل اجلائحة الكورونية، 
قال لقد كان لنا الشرف أن قمنا 
بواجبنا جتاه أبناء الكويت من 
السياح والطالب العالقني في 
لندن، حيــث وفرت مجموعة 
الهنــدي العقارية لهم شــققا 
ســكنية مالئمة مــع وجبات 
الطعــام، وقــد تلقينــا كتاب 
شــكر من احلكومة الكويتية 
ممثلة بالسفير خالد الدويسان 
الذي ال يألو جهدا في تقدمي كل 
التسهيالت والوقوف إلى جانب 
املواطنني ومتابعة احتياجاتهم.

وأضاف أن خطاب الشكر من 
السفير هو مبثابة وسام على 
صدورنا، لكن الوسام احلقيقي 
هو مساعدة أبناء بلدي الكويت 
وما قمنا به هو ما تعلمناه في 
الكويــت من اآلبــاء واألجداد، 
فنحــن أهل الكويــت دائما يد 
واحدة، واالستثمار احلقيقي 

هو حب الناس واألهل.

وبعث ســمو نائب األمير 
وولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تعزيــة إلى 
رئيــس جمهورية بنغالديش 

«األنبــاء» التقــت رئيــس 
مجموعة الهندي العقارية في 
لندن عبــد اهللا الهندي حيث 
ذكــر أن املجموعة عملت على 
افتتاح فرع جديد حتت مسمى 
شركة الكويت العقارية لتوفير 
احتياجــات املســتثمرين من 
شــقق وعقارات وبيع وشراء 
واستئجار، موضحا أن شركة 
الهندي الســياحية مســتعدة 
الســتقبال السياح الكويتيني 
وحجــز الفنــادق املميزة لهم 
واصطحابهم في جوالت للنظر 

في معالم لندن. 
وبســؤاله عــن اخلدمــات 
املقدمــة للطلبــة، ذكــر أننــا 
حريصون على تقدمي املساعدة 
طلبتنــا  جلميــع  الالزمــة 

الشــعبية الصديقــة محمــد 
عبداحلميد أعرب فيها سموه 
عن خالــص تعازيه وصادق 
مواســاته له وألســر ضحايا 

وخصوصا ما يتعلق باستئجار 
الشقق السكنية وتوفير املالئم 
منهــا إلقامتهــم، موضحا أن 
الشركة التي تتخذ من شارع 
«إدجوار رود» الشهير في وسط 
لندن مقرا لهــا تبذل قصارى 
جهدها لتأمني السكن للطالب 
مع عدم إرهاقه ماليا كما تفعل 
بعض الشــركات التي تطلب 
إيجارا ملدة سنة كاملة في حني 
نقوم بالنظر في الوضع املالي 
املمكن للطالب، واحلصول على 
إيجار شهري على أقل تقدير. 
وفيما يتعلق بتأثيرات أزمة 
كورونا علــى الواقع اخلدمي 
واالســتثماري فــي اململكــة 
املتحــدة، أوضــح الهندي أن 
األسعار حاليا منخفضة بشكل 

انفجــار مســجد فــي جنوب 
العاصمة دكا واسفر عن سقوط 
العديد من الضحايا واملصابني، 
سائال سموه املولى تعالى أن 

كبير بسبب أزمة كورونا ما قلل 
من أعداد زوار لندن، مشــيرا 
إلى أن الفرصة ذهبية للشراء 
واالســتثمار حيث انخفضت 
أسعار العقارات ٢٥٪ ونتوقع 
انخفاضــا أكثر خــالل الفترة 
املقبلة، وهذا من خالل اخلبرة 
فــكل ١٠ ســنوات تنخفــض 
األســعار ثم تعاود االرتفاع، 
فالعقــارات متــرض ولكنهــا 
ال متوت، داعيا املســتثمرين 
املســارعة  إلــى  الكويتيــني 
لالســتثمار في لندن مع قيام 
الشركة بتقدمي أقصى درجات 
املساعدة عبر توفير احملامي 
أو التواصل مع البنوك لتأمني 

القروض الالزمة. 
وأضاف الهنــدي أنه جار 

سموه عزى رئيس بنغالديش بضحايا انفجار مسجد.. وهنأ ملك إسواتيني بالعيد الوطني

املجموعة: نوفر خدمات للمستثمرين والسياح والطلبة والقادمني للعالج

سمو نائب االمير مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو نائب االمير خالل استقباله  الشيخ د. احمد ناصر احملمد

السفير خالد الدويسان خالل لقائه عبداهللا الهندي

سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

الهندي لـ «األنباء»: تواصل مع اجلهات البريطانية للرجوع عن قرار احلجر ١٤ يومًا
ملشاهدة الڤيديو

املعهد الدولي للسالم يدعو البابطني للمشاركة
في ندوته «التعليم.. كوفيد - ١٩ وثقافة السالم»

وجه املعهد الدولي للسالم 
دعــوة إلــى رئيس مؤسســة 
عبدالعزيــز ســعود البابطني 
الشــاعر عبدالعزيز  الثقافية 
البابطني إللقاء كلمة عن طريق 
النــدوة  الڤيديــو مبناســبة 
االفتراضيــة التي ســينظمها 
بالتعاون مع رئيس اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة بعنوان 
«التعليم..كوفيد -١٩ وثقافة 
الســالم» وذلك علــى هامش 
رفيــع  الســنوي  املنتــدى 
املستوى لألمم املتحدة حول 
ثقافة السالم يوم اخلميس ١٠ 
سبتمبر الساعة التاسعة مساء 

بتوقيت الكويت.

١٩» أسوأ أزمة عاملية صحية 
منذ قرن، ممــا جعلنا نعاني 
كذلــك من أزمة فــي التعليم، 

السياســات العاملية للحد من 
اآلثــار الصحيــة الناجتة عن 
الفيــروس في املــدى البعيد، 
وأثــره على احلياة الطبيعية 
بــني  واملســاواة  اليوميــة 

اجلنسني».
وحول هــذه الدعــوة قال 
البابطني: إننا إذ نشكر املعهد 
الدولي للسالم ورئيسه تيري 
الرسني على هذه الدعوة، نؤكد 
على أن املؤسســة ماضية في 
مسارها الداعي لتعزيز ثقافة 
السالم، بالتعاون مع اجلمعية 
العامــة لألمم املتحدة واملعهد 
الدولي للسالم كما جرت العادة 
في شهر سبتمبر من كل عام.

وللتخفيف من حدة انتشــار 
الوباء اتخذت حكومات العالم 
قرارا صعبا بإغالق املدارس، 
مما كان له أثر على املجتمعات 
محدودة اإلمكانيات مبا في ذلك 
الالجئني والدول التي تعاني 
الداخليــة،  مــن الصراعــات 
وللمساعدة في التخفيف من 
حدة آثاره السلبية فإن املعهد 
ومكتب رئيس اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة سينظمان هذه 

الندوة رفيعة املستوى.
وسيناقش املتحدثون األثر 
الناجم عن إيقاف التعليم في 
تاريخ العالم، كما سينظرون 
فــي كيفيــة عمــل صانعــي 

تيري رود الرسنيعبدالعزيز البابطني

وقال رئيس املعهد الدولي 
للسالم تيري رود الرسني في 
دعوتــه: إن ظهــور «كوفيد- 


