
محليات
03اجلمعة ١٨ يونيو ٢٠٢١

منصور العتيبي

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير موريتانيا محمدون داداه

األمير هنأ رئيس أيسلندا بالعيد الوطني

الفارس: «هويتي» سيصبح محفظة رقمية 
متكاملة للمستندات احلكومية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غودني 
ثورالسيوس جوهنيسون رئيس جمهورية 
أيسلندا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غودني 
ثورالســيوس جوهنيســون رئيــس 
جمهوريــة أيســلندا الصديقــة، ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث ســمو الشــيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أشادت وزيرة األشغال 
ووزيــرة الدولة لشــؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيا 
الفارس  املعلومات د.رنــا 
بالنجاح الكبير الذي سجله 
تطبيق «هويتي» بعد كسره 
حلاجز املليوني مستخدم 
قاموا بتحميل التطبيق عبر 
األجهزة الذكية في الكويت.
وأشــادت الفــارس في 
تصريح صحافي باجلهود 
املميزة التي قامت بها كوادر 
العامة للمعلومات  الهيئة 

املدنية ليتحول تطبيق «هويتي» إلى هوية 
رقميــة رســمية بديلة عن حمــل البطاقة 
املدنيــة، وكذلــك بالتعــاون الواضــح من 
قبل وزارة الصحة إلثبات حلالة التطعيم 
باللقاحات املضادة لڤيروس كورونا املستجد 

.(١٩-Covid)
وكشفت الوزيرة د.الفارس عن التوجه 

لتطوير تطبيق «هويتي» 
ألن يكــون محفظة رقمية 
للمســتندات والثبوتيات 
الرســمية وإنه سيتحول 
لرخصــة قيــادة وكذلــك 
ســيحتوي شــهادة امليالد 
وكذلــك جواز الســفر في 

تطبيق رقمي واحد.
ودعت الوزيرة الفارس 
املواطنني واملقيمني للمبادرة 
بتحميــل التطبيــق علــى 
مختلــف أنظمــة الهواتف 
واألجهزة الذكية لالستفادة 
من كونه هوية رقمية رسمية تسهم بتسهيل 

استخداماتهم لها بشكل مرن وعملي.
وكشفت الفارس أنه قريبا سيتم إجناز 
إجــراءات رخصة القيادة وشــهادة امليالد 
وجواز الســفر عبــر تطبيــق «هويتي»، 
ليصبح محفظة رقمية متكاملة للمستندات 

احلكومية.

أشارت إلى أن التطبيق جتاوز حاجز املليوني مستخدم

د.رنا الفارس

احمد الشمري

«الكهرباء» تقطع التيار عن قسائم مخالفة 
في الشويخ الصناعية

دارين العلي

أســفرت احلملة التي 
نفذتهــا فــرق الضبطية 
القضائية التابعة لوزارة 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة أمس على منطقة 
الشــويخ الصناعــة عن 
تسجيل ٣ محاضر ضبط 
واثبــات حالــة ملخالفات 
على الشبكة الكهربائية.

وقــال نائــب رئيــس 
فريق الضبطية القضائية 
أحمد الشمري ان احلملة 
كانت مشتركة بني وزارة 
الكهرباء واملــاء واالدارة 
العامــة للمــرور واالمن 
العــام ووزارة التجــارة 
والبلدية واالدارة العامة 
لالطفــاء، حيث مت رصد 

عدد كبير من املخالفات في مختلف املجاالت 
ومنها تابعة لالطفاء باســتخدام خراطيم 
االطفاء لغسيل السيارات وتنظيف املنطقة 
خــارج القســيمة. وأوضــح الشــمري ان 
املخالفات اخلاصــة بالكهرباء تنوعت بني 
العبث مبصهرات الوزارة ما يشكل خطرا 

على الشبكة ووجود متديدات خارج حدود 
القسائم، حيث مت قطع التيار عن القسائم 
املخالفة. وشدد على وجود عقوبات رادعة 
للمحالفني، حيث لن يتم استثناء اي مخالف 
يعبث مبقدرات الدولة وذلك بالتعاون مع 

جميع اجلهات في احلملة املشتركة.

خالل حملة مشتركة على املنطقة مبشاركة عدد من جهات الدولة

خراطيم اإلطفاء تستخدم لغسيل السيارات

تعديات على الشبكة

مركز خلدمة وصيانة السيارات
 في مدينة صباح األحمد السكنية

عادل الشنان

إدارة  مجلــس  وافــق 
العامة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية فــي اجتماعــه 
األخير على ترسية مزايدة 
لالنتفاع بقطعة أرض كمركز 
مؤقــت خلدمــة وصيانــة 
الســيارات فــي الضاحيــة 
الثالثــة مــن مدينة صباح 
األحمد الســكنية مبساحة 
٣٠٠ متر مربع، وذلك لسد 
احتياجات أهالي املدينة من 

جميع اخلدمات ذات العالقة بإصالح وصيانة 
الســيارات ولتشــجيع أصحاب املشــروعات 
الصغيرة واملتوســطة على االنتفاع وتطوير 
وإدارة مركز مؤقت خلدمة وصيانة السيارات.
الــى ذلك، قامت املؤسســة العامة للرعاية 
السكنية ممثلة في ادارة خدمة املواطن بإجناز 
١٠ آالف و٥٩٠ معاملة خالل شهر مايو املاضي 
منها ١٣٧ طلبا اسكانيا جديدا اضافة الى اجراء 

٤٢٠ معاملة تخصيص.
واشــارت احصائية املؤسسة الى ان ادارة 
خدمة املواطن اجرت في الشهر ذاته ١٧٨ معاملة 
للتبادل والتنازل و١٣٥ معاملة توثيق عالوة على 

فتح ٢٤ ملفا جديدا يتعلق باملساكن املؤجرة.
وقد قدم قســم االســتقبال ٥٠٠ استفسار 
و٣٢٢٥ شهادة ملن يهمه االمر املستخرجة من 
الربــط مع بنك االئتمان الكويتي، ٨١٤ معاملة 
لبدل االيجار باإلضافة إلى ٤٨٢٦ شــهادة ملن 
يهمه االمر. واستطاعت خدمة العمالء الهاتفية 
في قسم االتصال باستقبال ٩٥٤ مكاملة مباشرة 

من املواطنني. 
كما قدمــت إدارة احصائية قســم املتابعة 
االلتماســات املقدمة للمؤسســة وعددها ٣٤٠ 
املتمثلة في قطاع الطلبــات، وقطاع التوزيع 

والتوثيق، وقطاع املالية واالدارية.

«خدمة املواطن» أجنز أكثر من ١٠ آالف معاملة خالل مايو املاضي

 موقع الورشة املؤقتة ألعمال صيانة وإصالح السيارات في املدينة

رئيس الوزراء استقبل سفراء بوتسوانا وقطر وموريتانيا
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد  في قصر الســيف امس كال على حدة سفير 
جمهورية بوتسوانا الصديقة لدى الكويت مانيبيدزا 

باتريك ليسيتيدي، وسفير دولة قطر الشقيقة لدى 
الكويت بندر بن محمد العطية، وسفير اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة لدى الكويت محمدون 

داداه وذلك مبناسبة انتهاء مهام عملهم.
حضر املقابالت رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء 

عبدالعزيز دخيل الدخيل.

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير قطر بندر بن محمد العطية

الكويت تدعو إلى زيادة شفافية عمل مجلس األمن وكفاءته
نيويــورك - كونــا: دعــت 
الكويــت جميع أعضاء مجلس 
األمن إلى االستمرار في تكييف 
أســاليب عمل املجلس حســب 
احلاجة بناء على تطور األوضاع 
احلاليــة مجددة دعمها ملجلس 
أكثر شفافية وكفاءة وخضوعا 

للمساءلة.
جاء ذلك خالل بيان مندوب 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي الذي 
مت تقدميــه خطيا األربعاء أمام 

جلســة مجلس األمن مفتوحة 
النقــاش حول «أســاليب عمل 

مجلس األمن».
العتيبــي أن هــذه  وذكــر 
املناقشة املفتوحة الثانية ملجلس 
األمن حول أساليب عمله التي 
تعقد على خلفية جائحة ڤيروس 
(كورونا املستجد - كوفيد ١٩) 
حيث كان لهذه األزمة الصحية 
العامليــة غير املســبوقة تأثير 
كبيــر علــى أداء األمم املتحدة 
وأعمالهــا مبا فــي ذلك مجلس 

الفترة. وقال العتيبي إنه «بينما 
نعمل ونسعى نحو العودة إلى 
األوضــاع الطبيعية نعتقد أن 
املجلس اليزال بإمكانه االحتفاظ 
ببعض املمارسات اجلديدة التي 
طورها خالل اجلائحة من أجل 
جعل عمله أكثر مرونة وفعالية 
مبا في ذلك االستمرار في السماح 
لبعض مقدمي اإلحاطة باملشاركة 
في جلســاته بشــكل مرئي في 
حالة عدم متكنهم من احلضور 

شخصيا».

األمن خالل العام املاضي.
ورحــب في هــذا الســياق 
التــي مت  بالتدابيــر املؤقتــة 
اعتمادها من قبل املجلس للتكيف 
مــع هذه الظــروف مع احلفاظ 
على استمرار عمله وفقا وأثنى 
على قيادة السفيرة إنغا روندا 
كينغ رئيســة الفريــق العامل 
غير الرســمي املعني بالوثائق 
واملســائل اإلجرائيــة األخرى 
في ضمان اســتمرارية لقاءات 
وعمــل املجموعــة خــالل هذه 

وزير الصحة اللبناني لـ «األنباء»: الكويت تقدم دائمًا الدعم للبنان 
وأعادت تأهيل مستشفيات تضررت بانفجار مرفأ بيروت

بيروت - احتاد درويش

أشاد وزير الصحة اللبناني 
حمد حسن بعطاءات الكويت 
اإلنســانية الشــاملة في أثناء 

األزمات واحملن.
جاء ذلك فــي أثناء توقيع 
اللقاحــات  اتفاقيــة لتوفيــر 
املضــادة لڤيــروس (كورونا 
املســتجد - كوفيــد ١٩) مــع 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الهالل األحمر د.هالل الســاير 
بحضور ســفيرنا لدى لبنان 
عبدالعال القناعــي، وذلك في 
إطــار حملــة التلقيــح «معــا 
لتحصني املجتمع» والتي تشمل 
اللبنانيني والالجئني السوريني 

والفلسطينيني.
وثمن حسن في كلمة ألقاها 
فــي أثناء مؤمتر صحافي عقد 
أثــر توقيع االتفاقية ما تقدمه 
الكويت من خالل جمعية الهالل 
األحمر من «مســيرة عطاءات 
وأيــاٍد بيضــاء مســتمرة من 
األخوة في الكويت التي واكبت 
األزمات واحملــن التي مير بها 
لبنان وشعبه واملقيمون على 
أراضيه». وقال ان «االخوة في 
الهالل األحمر يساعدوننا بحملة 
خللق مناعة مجتمعية للبنانيني 
واالخوة الالجئني الســوريني 

والفلسطينيني».
وأضاف «انتم أصحاب عمل 
وفعل واثبتم محبتكم ودعمكم 
للبنان من خالل هذه العطاءات 
املدروسة التي بلغت أصحاب 
الشأن مباشرة». وجدد الوزير 
اللبناني شكره جلمعية الهالل 
األحمر كاشفا عن هبة خاصة 
يجــري العمل عليهــا تتعلق 

بأدوية لألمراض املزمنة.
الوزيــر كلمتــه  وختــم 
بتوجيه الشكر كذلك للصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية «لدعم املستشــفيات 
احلكومية في املرحلة السابقة 
لتأهيــل أقســام الطوارئ في 
هذه املستشفيات والتي لعبت 
دورا أساســيا فــي مواجهــة 
جائحــة (كورونــا)». وقال: 
«نتوجه بالشــكر للصندوق 

«الورديــة» ومركــز ســرطان 
األطفال وترميم مراكز أقســام 
الطــوارئ فــي املستشــفيات 
وغيرهــا  كلهــا  احلكوميــة 
مــن املراكــز الصحيــة، ومن 
خــالل حملــة التلقيــح التــي 
تشــمل اللبنانيني والسوريني 
والفلســطينيني وغيرهــم من 
اجلنسيات ما هي إال تعبير عن 
مسيرة عكاء متواصلة، مؤكدا 
ان الكويت تعبر على الدوام في 
مسيرتها هذه عن حجم الصداقة 
واألخــوة القائمة واملســتمرة 
رغم كل الظروف الصعبة التي 

والفلســطينيني كمــا لألخوة 
اللبنانيني. وقال: «للقضاء على 
وباء (كورونا) يجب ان يكون 
التطعيم على صعيد املجتمع 
لتحقق مناعة مجتمعية ووجدنا 
ان الالجئــني املوجوديــن في 
املخيمات منســيون وهم ذوو 

كثافة سكانية كبيرة».
وأوضح ان «هؤالء الالجئني 
ال ميلكــون املناعــة املطلوبة 
بســبب التغذية غيــر اجليدة 
وبالتالــي ال ميلكــون املناعة 
املطلوبــة لذلــك فإن انتشــار 
الوبــاء بينهــم ســيكون امرا 
ســريعا وخطيرا وهذا دفعنا 
التخاذ هذه اخلطوة باستهدافهم 

باللقاح».
وأكد حرص جمعية الهالل 
األحمر على حتصني املجتمعات 
صحيا إلعــادة انتظام احلياة 
الطبيعية وعودة الروح ملختلف 
قطاعات املجتمع بعودة النشاط 
إليها. وشــدد على ان الكويت 
تبذل كل جهد من شأنه تعزيز 
الوضع اإلنساني ملختلف أفراد 
املجتمع والذي يصب في تنمية 

املجتمعات.
الــى ذلــك، افتتــح رئيس 
مجلــس إدارة جمعيــة الهالل 
االحمر د. هالل الســاير مبنى 
العيــادات اخلارجيــة مبركــز 
ســرطان األطفــال فــي لبنان 
الذي جــرى ترميمــه بتمويل 
مــن اجلمعيــة بعــد االضرار 
التي حلقت به بســبب انفجار 
مرفــأ بيــروت الــذي وقع في 
أغســطس ٢٠٢٠. وأكد الساير 
حرص جمعيــة الهالل األحمر 
الكويتــي علــى دعــم اجلهود 
اإلنسانية التي توفر اخلدمات 
الطبيــة والصحيــة في لبنان 
ســواء كان ذلك للمواطنني او 

للمقيمني.
وقال الســاير إن مساهمة 
اجلمعيــة فــي متويــل املبنى 
بعد الدمار الذي حلقه بســبب 
االنفجار تأتي بسبب االهمية 
البالغة ملركز سرطان األطفال 
الــذي يعالــج األطفــال مجانا 
ويقــدم لهــم خدمــات صحية 

نوعية.

يعيشــها لبنان، وقال نرى أن 
هنــاك أخوة أعزاء يشــعرون 
بألــم ووجع لبنــان وضرورة 
أن تستمر هذه املسيرة لنتمكن 
من جتاوز هذه الظروف التي 

منر بها.
من جهته، قال الساير: «هذه 
ســابقة على صعيد املنظمات 
اإلنســانية الدولية ألن العالم 
يشهد نقصا في تطعيم اجلميع 
الالجئــني  لذلــك فكرنــا فــي 
املنسيني» شاكرا لوزارة الصحة 
اللبنانية التي أتاحت الفرصة 
لتقدمي اللقاح لالجئني السوريني 

خالل حفل توقيع اتفاقية بني «الهالل األحمر» ووزارة الصحة اللبنانية لتطعيم اللبنانيني والالجئني الفلسطينيني والسوريني

د.هالل الساير خالل جولة تفقدية ملركز سرطان األطفال في احلمراء بعد ترميمه وجتهيزه بعد انفجار مرفأ بيروت

الكويتــي ألنه لو لم يشــمل 
هذه املستشفيات الدعم التقني 
وغيره سابقا ملا كانت جاهزة 
للقيام بدورها في هذه األزمة 

الوبائية املستجدة».
وفــي تصريــح خــاص لـ 
«األنبــاء» أكد حمد حســن ان 
الكويــت تقــدم دائمــا الدعــم 
للبنان وعلى أكثر من صعيد، 
فعلى املستوى الصحي هناك 
مشاريع مستمرة وكان آخرها 
تأهيــل بعــض املستشــفيات 
التــي تضررت بفعــل انفجار 
مرفأ بيروت وهي مستشــفى 

د.هالل الساير مع أحد األطفال

الساير: للقضاء على وباء «كورونا» يجب أن يكون التطعيم على صعيد املجتمع لتحقق مناعة مجتمعية

السفير اإلماراتي: السوق الكويتية واعدة وجاذبة لالستثمار
أسامة دياب

زار سفيرا االمارات لدى الكويت د. مطر حامد 
النيادي ومملكة البحريــن صالح علي املالكي، 
الشركة اخلليجية املتحدة للمياه لتصنيع مياه 
«العني» بالكويت العالمــة التجارية اإلماراتية 
الرائــدة، وكان في اســتقبالهما املدير اإلقليمي 
للشركة محمد سليم، حيث قاما بجولة تعريفية 
بني مرافق املصنع لالطالع على إمكانياته وأبرز 
إجنازاته الهادفة لتوفير مياه الشرب وفق أعلى 
املعايير العاملية، حيث يعمل بطاقة اجمالية وفق 
نظام تشغيل آلي بالكامل تفوق ١٢ مليون صندوق 
ســنويا، بحصة إجمالية تقدر بـ ٧٪ املتواجدة 

في جميع قنوات البيع في ســوق الكويت طبقا 
آلخر الدراسات السوقية.

من جهته، عبر السفير اإلماراتي لدى البالد 
د.مطــر النيــادي عن ســعادته بالنمو الواضح 
فــي حجم التبادل التجاري بني البلدين وأهمية 
االستثمارات املشتركة. وأضاف أن قطاع األغذية 
من القطاعــات املهمة ومصنع ميــاه العني أحد 
مكونات قطاع األغذية وميتلك خبرة كبيرة في 
إنتاج مياه الشرب وفق أعلى املواصفات العاملية 
ولفت إلى أن السوق الكويتية سوق واعدة ومهمة 
وجاذبــة لالســتثمار. رافق الســفيران في هذه 
الزيارة املستشار حسن الشامسي والسكرتير 
الثالث بالبعثة خالد املرشودي ومنى القمزي.

ســفير اإلمارات لدى الكويت د. مطر حامد النيادي وسفير مملكة البحرين 
صالح علي املالكي خالل اجلولة


