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الديوان األميري ينعى الشيخة منيرة 
سعود اجلابر الفاضل الصباح

بسم اهللا الرحمن الرحيم
جاءنا من الديوان األميري ما يلي:

ينعــى الديوان األميــري املغفور لها 
الشــيخة منيرة ســعود اجلابر الفاضل 
الصبــاح عن عمر يناهــز ٧٣ عاما، وقد 
ووري جثمانها الثرى الســاعة ٨٫٣٠ من 

صباح يوم أمس السبت.
إنا هللا وإنا إليه راجعون.

هواتف التعازي (رسائل نصية):
الرجال: ٦٦٤٤٥٥٩٨
النساء: ٩٩٠١٧١٦٩.

«املوانئ» حتقق ٤٠٠٪ زيادة في األرباح

أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية حتقيقها 
أرباحا قياسية صافية منذ إنشائها تفوق ٥٦ 
مليون دينار عن السنة املالية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال مدير عام املؤسسة الشيخ يوسف 
العبداهللا إن األرباح للسنة املالية ٢٠١٥/٢٠١٤ 
قبل توليه إدارة املوانئ كانت ١٤٫٤٣٣٫٦٤٩ 
مليــون د.ك، ومنذ تولــي اإلدارة احلالية 
وخالل الـ ٦ ســنوات األخيــرة قفزت إلى 
٥٦٫٤٥٠٫٠٠٠ مليــون د.ك، مــا يعني منوا 

في األرباح مبقدار ٤٠٠٪.
وأشار إلى أنه رغم تأثير جائحة ڤيروس 

كورونا على التجارة العاملية، إال أن مؤسسة 
املوانئ حققت هذه األرباح القياسية للسنة 
الثالثــة على التوالي، نظــرا لعدة عوامل 

أهمها ما يلي:
- وضع خطة محكمة ونظرة إستراتيجية 
قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى تهدف إلى 

اإلصالح ومكافحة الفساد.
- البــدء فــي تطوير البنيــة التحتية 

للموانئ التجارية.
- إدخــال التقنيات احلديثــة في آلية 

العمل.

العبداهللا: جاءت بعد خطة محكمة وتطوير البنية التحتية والتقنيات احلديثة

معدل قياسي الرتفاع أرباح مؤسسة املوانئ من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١الشيخ يوسف العبداهللا

تشكيل مجلس إدارة «الرعاية السكنية»

سفارتنا في لندن: تواصلنا مع املواطن 
املنقطع تواصله مع أسرته وهو بخير

صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس 
إدارة املؤسسة العامة للرعاية السكنية، جاء 

فيه:
ُيشكل مجلس إدارة املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية ملدة ثالث ســنوات برئاســة وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني 

وعضوية كل من: 
١ - مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

٢ - مدير عام بلدية الكويت.
٣ - مدير عام بنك االئتمان الكويتي.

٤ - األمــني العام للمجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية.
- ممثل عن اجلهــات التالية (ال تقل درجته 
الوظيفية عن وكيل وزارة مســاعد) يرشحه 

الوزير املختص:
٥ - وزارة الدفاع.

٦ - وزارة الكهرباء واملاء.
٧ - وزارة األشغال العامة.

- (من ذوي اخلبرة واالختصاص): 
٨ - أ.د.منصور صباح الفضلي.

٩ - د.م.محمد تركي علي اخلميس.
١٠ - م.يوسف حبيب املناور.

 تعليقــا على ما يتــم تداوله في بعض 
وسائل االعالم والتواصل االجتماعي حول 
انقطاع التواصل بني مواطن كويتي موجود 
في لندن وأسرته، أوضحت سفارتنا لدى 
اململكــة املتحدة انها تواصلت مع املواطن 

املذكور وأنــه «بخير وبصحة جيدة وهللا 
احلمد». وأكدت السفارة اول امس حرصها 
على رعاية املواطنني الكويتيني املوجودين 
في بريطانيا ورعاية مصاحلهم على مدار 

الساعة.

«نزاهة» حتيل إدارة ناد رياضي إلى النيابة
فرج ناصر

صرحت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
(نزاهة) بأنه اســتمرارا جلهودها الرامية 
حملاربــة الفســاد ودرء مخاطــره وآثــاره 

ومالحقة مرتكبيه، فقد أحالت مجلس إدارة 
ناد رياضي إلى النيابة العامة بتهمة «جرمية 
التزوير في محررات رسمية، املؤثمة باملادة 
٢٥٧ من قانون اجلزاء». وأكدت الهيئة عزمها 
على مواصلة اجلهود في مكافحة الفساد.

بتهمة التزوير في محررات رسمية

الدماك يطالب بالسماح 
باستقدام العمالة الزراعية

طالب رئيــس مجلس إدارة االحتــاد الكويتي 
للمزارعــني عبداهللا الدمــاك مجلس الوزراء بفتح 
املجــال للمــزارع الكويتي باســتقدام العمالة من 
اخلارج، مشــيرا إلى أن املــزارع يعاني من نقص 
شــديد في اليد العمالة، ما يشكل أمرا سلبيا على 
األمن الغذائي وعلى دخل املزارع الذي عليه التزامات 

وقروض للبنك الصناعي متمنيا الوقوف معه.

أشكناني لـ «األنباء»: «السادس» مقابل «الوزارات» يخضع
إلعادة تأهيل لألسفلت من «األساس» وفق مقاييس عاملية

عاطف رمضان

قالت املديرة العامة للهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
م.سهى أشكناني في تصريح 
لـ «األنبــاء» إن الهيئة قامت 
مســاء أول من أمس اجلمعة 
بأعمال فرش األســفلت على 
الدائري السادس مقابل منطقة 
الوزارات عنــد تقاطع طريق 
امللك فهد بن عبدالعزيز وصوال 
إلى مول ٣٦٠ عند مخرج املطار 
في االجتاهني، مشيرة إلى أنه 
سيتم فرش األسفلت باجتاه 
اجلهراء بطول ٤٫٥ كيلومترات، 
واجتاه املســيلة بطــول ٢٫٥ 

كيلومتر.
ومــن موقــع العمــل فــي 
املشروع أضافت أشكناني أن 
هذه األعمال تعتبر جزءا من 
املتكامل  املشروع والبرنامج 
لالنتهــاء مــن تطوير منطقة 
جنوب الســرة، مشــيرة إلى 
أن ذلــك يعتبــر ضمن خطة 
الهيئة التي وضعتها ألعمال 
فــرش األســفلت وصيانــة 
الطرق السريعة في الكويت، 
موضحة أن مشــروع تطوير 
طريق جنوب الســرة يعتبر 
أحــد املشــاريع التنموية في 
الدولة إلنشاء طرق وجسور 
تخدم هذه املنطقة وتهدف إلى 
حتقيق االنســيابية املرورية 
وتخفيف االختناقات املرورية 

لهذه املنطقة.
ولفتــت إلــى أن األعمــال 
التي تقوم الهيئــة بتنفيذها 
تتم بإشراف كوادر «هندسية 
وفنيــة» كويتيــة ومبعاونة 
ومســاعدة الشــركة املنفــذة 
املكتــب  وأيضــا  العامليــة 

فــي الظــروف العاديــة لكن 
الظروف االستثنائية ساهمت 
في تســريع وتيرة العمل من 
خالل إغالق حركة املرور على 

مدى ٢٤ ساعة.
مت  انــه  إلــى  وأشــارت 
تكثيــف اجلهــود واملعــدات 
لتسهيل حركة املرور وتوفير 
اشتراطات السالمة واألمن في 
املوقــع حتى يتم االنتهاء من 
هــذه األعمال فــي أقرب وقت 

ممكن.
وقالت: هذه األعمال ليست 
كأعمال الصيانة االعتيادية، 
ولكنهــا وصلــت إلــى طبقة 
األساس «الترابية» مبا معناه 
إعادة إنشاء الطريق من جديد 
نظرا لتهالك الوضع القائم على 
طريق الدائري الســادس وما 
أثبتته فحوصات االختبارات 
أن األعمــال املطلوبة في هذا 
اجلــزء تتطلب إعادة إنشــاء 
وتأهيــل، وليســت صيانــة 
روتينية دورية لهذا الطريق.
فــرش  أن  وأوضحــت 
األسفلت يتم وفقا للمواصفات 
واملقاييــس  واالشــتراطات 

على مرتادي هذا الطريق من 
املواطنني واملقيمني.

وأعربــت أشــكناني عــن 
شــكرها لوزيــرة األشــغال 
د.رنا الفارس لدعمها املستمر 
واملتواصل ومتابعتها احلثيثة 
في التسريع من وتيرة العمل 
ملثل هذه املشاريع واستغالل 
فترة احلظر اجلزئي لالنتهاء 
الطــرق  مــن إصــالح كافــة 
والشوارع في الكويت سواء 
كانت طرقا ســريعة أو طرقا 

داخلية.
جسور وطرق

من جانبه، قــال مهندس 
مشروع تطوير طرق ومنطقة 
جنوب السرة في الهيئة العامة 
للنقل البري م.محمد الصفار 
فــي تصريح لـــ «األنباء» إن 
الهيئة بدأت بفرش األسفلت 
على الدائري السادس مقابل 
منطقــة جنــوب الســرة من 
تقاطــع امللــك فهد إلــى مول 
٣٦٠، متوقعــا االنتهــاء مــن 
هذه األعمال خالل الشــهرين 

املقبلني.
وأضاف ان مشروع منطقة 
جنوب الســرة يتكون من ١٤ 
جســرا، ٨ منهــا علويــة و٦ 
جســور على مستوى سطح 
األرض، باإلضافة إلى ٤ أنفاق 
مبحــاذاة مستشــفى جابــر، 
وكذلك تطوير خدمات البنية 
التحتية ملنطقة جنوب السرة 
وتغييــر األســفلت في طرق 
املنطقة. وقال الصفار: حاليا 
نحن في نهاية املشروع وستتم 
افتتاحات جزئية للمشــروع 
خالل الفترة القريبة املقبلة، 
وإلى نهاية العام احلالي ٢٠٢١.

العامليــة املتبعــة فــي أعمال 
صيانة فرش األســفلت على 

الطرق السريعة.
أن  أشــكناني  وأكــدت 
الهيئة تطمح لالستمرار على 
الوتيرة نفسها لضمان إطالة 
العمــر االفتراضــي للطريق 
القياســية  وفقا للمواصفات 
املطلوبة في مستندات العقد 
وان الهيئة حتاول االنتهاء من 

باقي األعمال املطلوبة.
وأشــارت إلــى أن الهيئة 
جهزت حاليا للمرحلة الثانية 
تقريبا بحدود ٩٠٠ متر، ومجرد 
االنتهاء منهــا تبدأ في تنفيذ 
املرحلة الثانية وأيضا العمل 
متزامن في االجتاه اآلخر من 
الطريق باجتاه املسيلة إلعادة 
وإزالة كافة طبقات األسفلت 
حتــى تتم إعادة تأهيل طبقة 
األساس ومن ثم البدء في أعمال 

الرصف للطريق بكامله.
وأعربت أشكناني عن أملها 
بأن يتم االنتهاء من هذا اجلزء 
احليوي من الطريق قبل موعد 
بدء الدراسة مع ازدياد الكثافة 
املرورية لتسهيل حركة املرور 

أكدت في جولة ميدانية إثبات الفحوصات أن األعمال املطلوبة تتطلب إعادة إنشاء وليست مجرد صيانة روتينية

(محمد هاشم) م. سهى أشكناني خالل جولتها التفقدية على أعمال مشروع تطوير الدائري السادس مقابل منطقة الوزارات 

االستشاري العاملي.
وأشــارت إلــى أن عرض 
الطريق ٨ أمتار، ويشارك في 
العمــل ١٦٠ ســيارة بحمولة 
٤٨٠٠ طن من األسفلت لفرش 
مســاحة إجمالية ١٢٠٠٠ متر 

مربع.
ولفتــت إلى أن هذا املعدل 
الكبيــر مــن فرش األســفلت 
يتحقق نتيجة استغالل فترة 
احلظر اجلزئــي، مضيفة أن 
معدالت فرش األسفلت تعادل 
أضعاف معدالتها خالل األيام 

العادية.
وزادت أنــه مت إغالق هذا 
اجلزء مــن الطريق باعتباره 
املرحلــة األولى من ٥ مراحل 
مت االتفاق عليها بالتنســيق 
مــع اإلدارة العامــة للمرور، 
والقيــام  ملعاجلــة  وذلــك 
بأعمــال فرش األســفلت في 
هذا اجلزء من طريق الدائري 
السادس الذي يعتبر مبنزلة 
الشريان الرئيسي وأحد أهم 
الطرق الرئيســية في الدولة 
وبالتالــي مــن الصعوبة أن 
يتم إجناز مثــل هذه األعمال 

كوادر كويتية تشرف على أعمال املشروع بالتعاون مع الشركة العاملية واملكتب االستشاري وبتنسيق مع «املرور»

أعمال فرش األسفلت تشارك فيها ١٦٠ سيارة بحمولة ٤٨٠٠ طن لفرش مساحة ١٢٠٠٠ متر مربع

جانب من أعمال املشروع مهندس املشروع م.محمد الصفار

مجلس شؤون األوقاف اعتمد موازنة ٢٠٢١ ألمانة األوقاف
ترأس وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
رئيس مجلس شؤون األوقاف عيسى الكندري، 
أول اجتماعات مجلس شؤون األوقاف لعام 
٢٠٢١، وهو االجتماع الـ ٩٤ للمجلس، وذلك 
يوم اخلميس ٢٥ مارس مبقر األمانة العامة 
لألوقــاف، وقد رحب الكندري في مســتهل 
االجتماع بأعضاء املجلس شاكرا لهم جهودهم 
الطيبة املبذولــة لالرتقاء مبنظومة الوقف 

في الكويت.
وعقب االجتماع، صرح أمني سر مجلس 
شــؤون األوقــاف ومديــر إدارة التخطيــط 
واملتابعة ناصر احلمد بأن من أبرز القرارات 

التــي نتجت عن االجتماع اعتمــاد املوازنة 
التقديرية التشغيلية لألمانة العامة لألوقاف 
لعــام ٢٠٢١، واعتماد تقرير البيانات املالية 
املرحلية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠، واعتماد توصيات 
التقرير النهائي اخلاص باألهداف املطلوب 
تنفيذها من قبل األمانة العامة لألوقاف لعام 
٢٠٢١ املقدم من قبل اللجنة الثالثية الصادرة 
بقرار من مجلس شؤون األوقاف، مبينا أن 
املجلس اطلع كذلك على تقارير إجناز اللجان 
املنبثقة عنه وهي: جلنة تنمية واســتثمار 
املــوارد الوقفيــة، اللجنة الشــرعية، جلنة 
املشاريع الوقفية، وجلنة التدقيق لعام ٢٠٢٠.

في أول اجتماع له هذا العام برئاسة الوزير الكندري

الوزير عيسى الكندري مترئسا اجتماع مجلس شؤون األوقاف

«الكاريكاتير» ُتطلق مسابقة لدعم األطفال مبواجهة «كورونا»
 Thought Club بالتعاون مع
تنظــم جمعيــة الكاريكاتيــر 
الكويتية مسابقة فنية لألطفال 
داخل الكويــت، بهدف تعزيز 
الدعم النفسي والذهني للطفل 
في فتــرة جائحة كورونا وما 
ترتب عليها من تغيرات كثيرة 

في احلياة االجتماعية.
جمعيــة  رئيــس  وقــال 
الكاريكاتيــر الزميــل محمــد 
ثالب إن املســابقة تركز على 
موضوعــات متعــددة منهــا: 
العــودة إلى املدارس، احلظر، 
االجتماعات العائلية، اللعب مع 
األصدقاء، أو أي قصة مصورة 
عــن تخيــل الطفــل للحيــاة 
بعــد أزمــة ڤيــروس كورونا 
(Covid-١٩) واألنشــطة التي 
يودون ممارســتها في احلياة 

أنه ميكن اســتخدام النموذج 
املقسم للوحة من خالل الرابط: 

.http://bit.ly/WithoutCorona
وزاد أن الشروط تتضمن 
الهاشــتاق  أيضــا اســتخدام 
LifeWithoutCorona#، إضافة 

ستكون هناك جوائز للفائزين 
على النحو التالي: ١٠٠ دينار 
مع كتاب مصور للفائز األول، 
٥٠ دينارا مع قصص مصورة 
لــكل مــن الفائزيــن الثانــي 
والثالث، و٢٥ دينارا مع قصص 
مصورة لكل من الفائزين الرابع 
واخلامس. واختتم ثالب بأنه 
ميكــن للمشــاركني إرســال 
اللوحات في موعد أقصاه ٣٠ 
اجلاري، على إمييل اجلمعية 
 ،kuwaitcartoons@gmail.com
مع كتابة االسم الثالثي والرقم 
املدني ورقم الهاتف، موضحا 
أنه سيتم إعالن أسماء الفائزين 
قــي تاريخ ٢٠ مايو، وســيتم 
التواصل معهــم عبر الهاتف، 
لألســئلة واالستفسار ميكن 

االتصال على ٦٧٧١٧٢٧٧.

إلــى اتبــاع أســاليب الرســم 
التقليديــة أو الديجيتال على 
حســب الرغبــة، مشــيرا إلى 
أن اللجنــة املنظمــة يحق لها 
اســتبعاد أي لوحــة مخالفة 
للشــروط املذكــورة، بينمــا 

تنظمها اجلمعية بالتعاون مع Thought Club وآخر موعد لتسليم اللوحات ٣٠ اجلاري

منوذج للوحة مقسمة إلى ٤ أجزاءالزميل محمد ثالب

الطبيعية. وأضاف أن املسابقة 
متتد على مدى شهر أبريل ومن 
شروطها أن يكون املشارك في 
ســن من ٧ إلــى ١٥ عاما، وأن 
تكون اللوحة بحجم A٤ على 
أن تقسم إلى ٤ أجزاء، الفتا إلى 

عبداهللا الدماك

ملشاهدة الڤيديو

«الطيران املدني»: السماح ألطقم شركات 
PCR الطيران الكويتية بدخول البالد دون

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني عن 
السماح ألطقم طائرات شركات الطيران 
الكويتيــة بالدخول الى الكويت بعد كل 
رحلــة قادمة من أي وجهه دون إحضار 

.PCR شهادة
وأضافــت اإلدارة فــي تعميــم لها أن 
ذلك يكون مع االلتزام ببرنامج الفحص 
الــدوري لالطقم للتأكــد من خلوهم من 
ڤيروس كورونا املســتجد وبالتنســيق 

مع وزارة الصحة. 
وأوضح تعميم «الطيران املدني»، أن 
هذا القرار يشــمل أطقــم الطائرات عند 
عودتهم من مهامهم الرسمية التدريبية 
والتشــغيلية وعنــد اســتالم وفحــص 

الطائرات اجلديدة وما في حكمها.
جاء ذلك احلاقا بالتعميم رقم ٢٠٢٠/٩٤ 
بتاريــخ ١٢ اغســطس املاضي واخلاص 

بإجراءات أطقم الطائرات.

مع االلتزام ببرنامج الفحص الدوري لهم للتأكد من خلوهم من «كورونا»


