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أسماء ١٥ شركة معتمدة إلصدار 
وثيقة التأمني الصحي لوافدي الـ ٦٠

الشمري لـ «األنباء»: إنذارات شفوية 
ملهدري املياه بعد موجات الغبار

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» تشّكل فريق 
عمل ملتابعة خطة الطرح والتوقيع السنوية

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم 
التأمني محمد سليمان العتيبي قرارا بتحديث 
القائمة املعتمدة للشــركات املؤهلة إلصدار 
وثيقة التأمني الصحي للعمالة الوافدة بالقطاع 
األهلــي ملن بلــغ ٦٠ عاما فما فوق من حملة 

شهادة الثانوية العامة فما دون.
وجاء في القرار:

املادة األولى
تضاف أسماء شركات التأمني التالي بيانها 
ضمن القائمــة املعتمدة للشــركات املؤهلة 
إلصدار وثيقة التأمني الصحي للعمالة الوافدة 
داخل القطاع األهلي ممن بلغ عمره ٦٠ عاما 
فما فوق من حملة شــهادة املرحلة الثانوية 
العامــة فمــا دون، وفقا للملحــق رقم ١ من 

هذا القرار.
١ - الشركة الكويتية القطرية للتأمني.

٢ - شركة زمزم للتأمني التكافلي.
٣ - شركة تآزر للتأمني التكافلي.

٤ - الشركة األولى للتأمني التكافلي.
املادة الثانية

علــى اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار 
كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.
القائمة املعتمدة للشركات املؤهلة إلصدار 

وثيقة التأمني الصحي لوافدي الـ ٦٠:
٭ شركة الكويت للتأمني.

٭ مجموعة اخلليج للتأمني.
٭ الشركة األهلية للتأمني.

٭ شركة وربة للتأمني.
٭ شركة اخلليج للتأمني وإعادة التأمني.

٭ شركة الدولي للتأمني التكافلي.
٭ شركة إيالف للتأمني التكافلي.

٭ شركة بوبيان للتأمني التكافلي.
٭ شركة بيتك للتأمني التكافلي.

٭ الشركة العربية اإلسالمية للتأمني التكافلي.
٭ شركة عناية للتأمني.

٭ الشركة الكويتية القطرية للتأمني.
٭ شركة زمزم للتأمني التكافلي.
٭ شركة تآزر للتأمني التكافلي.

٭ الشركة األولى للتأمني التكافلي.

دارين العلي

دعا نائــب رئيس فريق 
الضبطيــة القضائية التابع 
لوزارة الكهرباء واملاء م.أحمد 
الشمري املواطنني واملقيمني 
إلى استخدام املرشدات أثناء 
إزالة الرواسب الناجتة عن 
موجات الغبار جتنبا لتنفيذ 

محاضر للهدر واإلسراف.
وقال الشمري في تصريح 
لـ «األنباء» إن أعضاء الفريق 
وبعد موجات الغبار دائما ما 

يقومون بحمالت للتنبيه على ضرورة استخدام 
املرشدات لوضع حد للهدر في استهالك املياه 
والناجت عن غسيل رواسب الغبار، الفتا إلى 
انــه يتم االكتفــاء بتوجيه إنذارات شــفوية 
وتوجيهات وملصقات بضرورة االستخدام 
األمثل للمياه وعدم اإلسراف بصورة مبالغ 

بهــا. وفي ســياق منفصل، 
أعلن ان الفريق وبالتعاون 
مــع اجلهــات املعنيــة فــي 
الدولة سيستأنف منذ بداية 
األســبوع اجلــاري حمالته 
املكثفة على بيوت الصفيح 
للحد من هذه الظاهرة التي 
بدأ الفريــق مبحاربتها منذ 
أشــهر للحد من انتشــارها 
الســلبية على  وتأثيراتهــا 
الشــبكة الكهربائية بسبب 

التمديدات غير القانونية.
ولفــت إلــى ان احلملــة 
ستســتكمل في احملافظات الشمالية الثالث 
العاصمة واجلهــراء والفروانية لرصد هذه 
البيوت التي يقطنها عزاب في السكن اخلاص، 
مشددا على عدم التهاون مع هذه الظاهرة التي 
تشــكل خطرا على حياة القاطنني والشبكة 

الكهربائية.

عاطف رمضان 

علمت «األنباء» ان وكيل وزارة األشغال 
العامــة بالتكليف م.وليد الغامن اصدر قرارا 
إداريا قبل عطلة االعياد الوطنية بشأن اعادة 
تشــكيل فريــق عمــل ملتابعة خطــة الطرح 
والتوقيع الســنوية برئاســة وكيل الوزارة 
املســاعد لقطاع شــؤون الرقابة والتدقيق، 
وعضوية مدير ادارة التخطيط بقطاع شؤون 
التخطيط والتنمية نائبا للرئيس، باإلضافة 
الــى ٨ اعضاء آخرين مــن مختلف قطاعات 
الوزارة. وقالت مصادر ان هذا الفريق يختص 
بحصر العقــود واالتفاقيات مبراحل الطرح 
والتوقيع وتصنيفها وفقا لألولويات واعادة 
خطة الطرح ومتابعة اجراءات تنفيذها، وتقدمي 
مقترح الختصار الدورة املستندية إلجراءات 
الطرح والترسية مبا ال يتعارض والقوانني 
الصادرة بهذا الشان، وتقدمي مقترح لتطوير 
آلية االعالن عن الطرح للعقود واالتفاقيات 
والتنســيق مع مركز نظم املعلومات مليكنة 

تقاريــر متابعــة خطــة الطــرح والتوقيــع 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة.

وأوضحــت املصــادر ان الفريــق يرفــع 
تقرير املتابعة الربع سنوي ملشاريع اخلطة 
التشغيلية مبراحل الطرح والتوقيع متضمنا 
املالحظات والتوصيات التي من شأنها تطوير 
اآللية املتبعة. ولفتت املصادر الى ان الفريق 
يلتــزم بالضوابط املنصــوص عليها بقرار 
مجلس اخلدمة بشأن نظام فرق العمل باجلهات 
احلكوميــة.  ولفتــت إلى ان لفريــق العمل 
االســتعانة مبن يراه مــن ذوي االختصاص 
من قطاعات الوزارة وخارجها مخاطبة اللجنة 
الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل قبل 
االســتعانة لدراسة املوضوع وله في سبيل 
اجناز مهامه االطالع على الوثائق واملستندات 

لدى القطاعات واإلدارات التابعة للوزارة.
وذكرت املصــادر انه ترفع للجنة الفنية 
لتطبيق نظــام اللجان وفــرق العمل تقرير 
دوري شهري عن اعمال الفريق محددا به خطة 
العمل الشهرية وما مت اجنازه ونسبة االجناز.

استئناف احلمالت على بيوت الصفيح

يختص بحصر العقود واالتفاقيات مبراحل الطرح ومتابعة إجراءات تنفيذها

م.أحمد الشمري

األمير عّزى الرئيس الباكستاني بضحايا تفجير مسجد بيشاور: 
عمل إرهابي شنيع استهدف أرواح األبرياء اآلمنني

صاحب السمو عزى رئيس اإلمارات بوفاة الشيخة عائشة بنت محمد

الســمو  بعــث صاحب 
نــواف  الشــيخ  األميــر 
األحمــد ببرقيــة تعزيــة 
إلــى الرئيس عارف علوي 
رئيس جمهورية باكستان 
اإلســالمية الصديقــة عبر 
فيهــا ســموه، حفظه اهللا، 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا التفجير 
الذي اســتهدف  اإلرهابــي 
مسجدا في مدينة بيشاور 
شــمالي غــرب باكســتان، 
معربا سموه عن استنكار 
الكويت وإدانتها الشــديدة 
لهذا العمل اإلرهابي الشنيع 
الذي استهدف أرواح األبرياء 
اآلمنني، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد ضحايا هذا 
الهجــوم اإلرهابي بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه ويلهم 
الصبــر  جميــل  ذويهــم 
وحســن العــزاء وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
كذلــك بعث ســمو ولي 

بشرى شعبان

كشف مدير ادارة األحداث 
بــوزارة الشــؤون د.جاســم 
اإلدارة  أن  عــن  الكنــدري، 
افتتحت صالة خاصة بزيارة 
أســر نــزالء دار املالحظــة 
التابعــة إلدارة  االجتماعيــة 
األحداث. وأوضح في تصريح 
لـــ «األنبــاء»، ان الهــدف من 
إنشــاء الصالــة هــو تعزيز 
الرابط األســري بــني النزيل 
وأسرته واحلرص على مراعاة 
خصوصيــة النــزالء. وعــن 
جتهيز الصالة، قال الكندري 
انه مت جتهيزها من قبل ادارة 
اخلدمــات العامة فــي وزارة 
الشؤون وتتكون من ٧ غرف 
كل غرفة منفصلة عن األخرى 

مما يتيح لإلدارة اســتقبال ٧ 
أسر في وقت واحد، مؤكدا أنها 
تتضمن أيضا مكتبا لألخصائي 
االجتماعي ميكنه من التواصل 
مع احلدث واألســرة لتعزيز 

العالقة بينهم وحث األسرة على 
إقامة عالقة طبيعية مع النزيل. 
وشــدد الكندري على حرص 
الــوزارة الدائــم علــى تعزيز 

العالقات األسرية للنزالء.

رئيس جمهورية باكستان 
اإلسالميــــة الصديقـــــة 
ضمنهــا ســموه خالــص 

محمد بن خليفة آل نهيان، 
سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمدها بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته، وأن 
يلهم األسرة الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
إلــى أخيه صاحب  تعزية 
السمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة 
الشــقيقة ضمنها ســموه 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها 
بإذن اهللا تعالى الشــيخة 
عائشة بنت محمد بن خليفة 
آل نهيان، مبتهال سموه إلى 
الباري جل وعال أن يتغمدها 
بواســع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته.
كذلك بعث سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد ببرقية تعزية 

مماثلة.

تعازيه وصادق مواســاته 
بضحايا التفجير اإلرهابي 
الذي اســتهدف مسجدا في 
مدينة بيشاور شمالي غرب 
باكستان، مبتهال سموه إلى 
الباري جل وعال أن يتغمد 
الضحايــا بواســع رحمته 
ومغفرتــه وأن ميــن على 
املصابني بســرعة الشــفاء 

والعافية.
كما بعث ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد ببرقية تعزية 

مماثلة.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزية إلــى أخيه 
الشــيخ  الســمو  صاحــب 
خليفــة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس دولــة اإلمــارات 
العربية املتحدة الشــقيقة 
عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته 
بوفاة املغفور لها بإذن اهللا 
تعالى الشيخة عائشة بنت 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

الصالة تتكون من ٧ غرف منفصلة

مشــعل  الشــيخ  العهــد 
األحمــد ببرقيــة تعزيــة 
إلــى الرئيس عارف علوي 

البابطني: تأسيس «منصة عاملية» للسالم العادل

دالل املطيري لـ «األنباء»: نحتضن ١٦٩ أسرة منتجة 
وجميع خدمات اإلدارة تقدم باملجان في كل احملافظات

اختتمت فعاليات املنتدى 
العاملي الثاني لثقافة السالم 
مؤسســة  أقامتــه  الــذي 
البابطني  عبدالعزيز سعود 
الثقافيــة برعايــة وحضور 
رئيــس مالطا د.جورج فيال 
مــن ٣-٤ مــارس بعنــوان 
«القيــادة مــن أجل الســالم 
العادل»، بحضور شخصيات 
سياسية وأكادميية وثقافية 
مــن مختلف أنحــاء العالم. 
وبــدأ املنتــدى يومــه األول 
بكلمــات افتتاحيــة لرئيس 
مالطا د.جورج فيال ورئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن 
وعبدالعزيز البابطني، واألمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش ألقاها نيابة عنه 
مايــكل فرندو رئيس برملان 
مالطــا األســبق، ورئيــس 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
عبداهللا شاهد. وبدأت أعمال 
اجللسة األولى بعنوان «دور 
قادة العالم»، وترأسها رئيس 
جمهوريــة مالطــا د.جورج 
فيال، وحتدث فيها كل من إلير 
ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، 
وفيجــوزا عثماني رئيســة 
جمهورية كوسوڤو، وستيبان 
ميسيتش رئيس جمهورية 
الســابق، وناقش  كرواتيــا 
املتحدثون كيفية اإلعالن عن 
إطالق «منصة عاملية لقيادة 
السالم العادل» التي ستشكل 
آلية ســريعة ملنع النزاعات 
والتوفيــق والوســاطة في 

حاالت الطوارئ. 
وفي اليوم الثاني للمنتدى 
بدأت أعمال اجللسة الثانية 
املنظمــات  «دور  بعنــوان 
احلكومية الدولية»، وترأسها 
مدير مركز دراسة وممارسة 
حــل النزاعــات فــي جامعة 
مالطــا د.عمــر جريتــش، 
وحتــدث فيهــا كل مــن: د. 
نايف احلجرف األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، ود.الطيب البكوش 
األمني العــام الحتاد املغرب 
العربي، ود.سالم املالك املدير 
العام ملنظمة اإليسيســكو، 

بشرى شعبان

قالــت مديــرة إدارة تنمية 
لــوزارة  التابعــة  املجتمــع 
«الشــؤون» دالل املطيــري إن 
الوزارة تسعى متمثلة بإدارة 
تنمية إلى بذل قصارى جهدها 
نحو تعزيز التنمية املجتمعية، 
السيما فيما يختص بتحسني 
أوضاع املرأة الكويتية اقتصاديا 
واالرتقاء مبستواها املعيشي 
لتكــون عنصرا فاعال ومنتجا 
في عجلة التنمية االقتصادية 
وشريكا أساســيا في املسيرة 

احلضارية للدولة.
وأضافــت املطيــري فــي 
تصريح خــاص لـــ «األنباء» 
أنه من هــذا املنطلق حتتضن 
اإلدارة ١٦٩ أسرة منتجة على 
مســتوى جميــع احملافظــات 

أجنيلو فاروجينا، وحتدث 
فيهــا كل من رئيــس برملان 
املالديــف محمــد ناشــيد، 
والنائب األول لرئيس برملان 
إســتونيا هانــو بيفكــور، 
الكوسوفي  البرملان  وعضو 
بهجــت باكولــي، ورئيــس 
الفريق االستقاللي مبجلس 
املستشارين باململكة املغربية 
عبد الســالم لبــار، وعضو 
البرملــان األوروبي األســبق 

ستروين ستيفنسون.

ســواء محليــا أو دوليــا علي 
سبيل املثال املعارض الدولية 
الكويتي  اإلماراتــي  املعــرض 
الذي أقيم بدبي معرض إكسبو 
٢٠٢٠ واملعارض احمللية أقامت 
اإلدارة العديــد مــن املعارض 
ســواء مبراكز تنمية املجتمع 
أو باملجمعــات التجارية على 
ســبيل املثال مجمع األڤنيوز 
مجمع بوليفارد مجمع ســوق 
الســاملية، إضافة إلى مشاركة 
املنتجــة باملســابقات  األســر 
الدولية مثال جائزة الشــيخة 
ســبيكة التي أقيمــت مبملكة 
البحرين وفازت اإلدارة بأفضل 
أسرة منتجه باملسابقة. وبينت 
أن عــدد املراكز يبلغ ٢١ مركزا 
وســيكون هناك مركــز جديد 
قريبا. وأشارت إلى أن اإلدارة 
أجنزت اخلطة التشغيلية في 

فريق رئاسة جمهورية مالطا 
بقيادة الرئيس جورج فيال 
وفريق عمل مؤسستنا وكل 
من ساهم بشكل أو بآخر في 
تنظيم املنتدى والعمل على 
جناحه. وأضــاف البابطني: 
أجــدد التأكيد علــى التزامه 
من خالل مؤسسة عبدالعزيز 
الثقافية  البابطــني  ســعود 
بتأسيس هذه املنصة العاملية 
للســالم العادل والعمل من 
أجــل جعلها شــاملة ألغلب 
دول العالــم وشــعوبه وأن 
يواصل االستثمار في ثقافة 
العــادل، وتابعــت  الســالم 
بانتبــاه وبســعادة غامــرة 
كل مداخالت القادة وممثلي 
املنظمات الدولية والبرملانات 
واملجتمع املدني وهي جميعها 
على غاية األهمية من حيث 
التحليل والرؤية املستقبلية 
اإليجابيــة  واملقترحــات 
وانتهيــت من ذلك إلى ثالث 
نتائــج كبــرى، األولــى: إن 
السالم العادل حق البشرية 
جمعاء، بل هو احلق اجلامع 
لكل حقوق اإلنسان، ومن أراد 
معرفة هذا احلق اجلامع - أي 
الســالم العادل - فعليه أن 
يعرفه بجوهره وهو العدل، 
الثانية: إن إعداد قادة للسالم 
العادل من األجيال الشــابة 
والقادمة ومتكينهم من ثقافته 
هو حاجة تاريخية إنسانية 
ملحة يجب أن نشــرع فيها 
فــورا ودون تأخيــر، وكل 
تأخير له نتائج وخيمة على 
مستقبل اإلنسانية، الثالثة: 
إن جهودنا من أجل حتقيق 
ذلك إمنا هي جهود جماعية 
مشــتركة تفاعلية، تختص 
بهــا مؤسســات حكوميــة 
ودوليــة ومدنيــة مختلفة، 
ونحــن متفقــون علــى هذا 
التمشي اجلماعي، لذلك البد 
من إيجاد آلية عمل مشتركة 
للتنسيق والتدريب واإلعداد 
للقادة وهي «املنصة العاملية 
للسالم العادل» التي يجب أن 
نعمل على تأسيسها في كل 

الدول تكنولوجيا.

تكون اخلدمات نوعية ومتنوعة 
وفي الوقت نفسه العمل على 
التوسع في دائرة املستفيدين 
دون متييز أو شرط. وأشارت 
املطيــري إلــى أن خطة العمل 
تراعي املعايير اخلاصة في كل 
منطقة لتلبية احتياجات شرائح 
املجتمع بكل الوسائل املتاحة، 
مع مراعاة التوزيع اجلغرافي 
لكل األنشطة إلى جانب مراعاة 
تنظيم األنشطة في كل مركز، 
مع حتقيق التكامل بني مراكز كل 
محافظة في األنشطة النوعية، 
ومراعاة املناسبات والفكر العام 

لشرائح املجتمع املستهدفة.
واختتمــت بالتأكيــد على 
الــوزارة حتــرص علــى  أن 
اســتيعاب الطاقات املتطوعة 
من كافة الشرائح أفرادا وفرقا 

ومؤسسات.

وجــه  اخلتــام  وفــي 
عبدالعزيز البابطني الشــكر 
للقائمني على إجناح املنتدى 
قائــال: يقتضــي الواجب أن 
أتوجه إليكم جميعا بأسمى 
عبارات الشكر والتقدير على 
جناح فعاليات املنتدى الثاني 
لثقافة السالم العادل، وهذا 
النجاح ثمرة صدقنا جميعا، 
وإرادتنا في التعاون البناء من 
أجل حتقيق غايتنا النبيلة، 
وينبغي أيضا شكر وتقدير 

املراكز وهي لم تتوقف يوما عن 
العمل بل اســتمرت في دورها 

خالل أزمة «كورونا».
وعن أنشطة املراكز أوضحت 
املطيري أن املراكز تعمل على 
تنظيم دوارات تدريبية تنموية 
اجتماعية - نفسية باإلضافة 
إلى ورش فنيــة ومحاضرات 
اجتماعية أســرية ونفســية، 
إلــى جانــب تنظيــم معارض 
وحلقــات  املنتجــة  لألســر 
نقاشية متنوعة، نواد صيفية 
وتنظيم حمالت صحية وبيئية 
ووطنيــة وملتقيــات ثقافية. 
وأضافــت ان اإلدارة حتــرص 
على توفير التغطية اجلغرافية 
جلميع مناطق الكويت وتقدم 
اخلدمة في احملافظات الست، 
وجميع اخلدمات تقدم مجانية 
للمنتفعني، مع احلرص على أن 

ختام أعمال املنتدى العاملي الثاني لثقافة السالم في مالطا مبشاركة واسعة

مديرة «تنمية املجتمع» أكدت أن وزارة الشؤون تبذل قصارى جهدها لتعزيز التنمية املجتمعية

الشاعر عبدالعزيز البابطني يلقي كلمة خالل اختتام أعمال املنتدى العاملي الثاني لثقافة السالم العادل

جانب من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى

دالل املطيري

ود.عبدالقوي أحمد يوسف 
الرئيــس الســابق حملكمــة 
العدل الدولية، وخالد خليفة 
املمثل اإلقليمي ملفوضية األمم 
الالجئني،  املتحدة لشــؤون 
ومحمد الشافعي ممثل جامعة 
الدول العربية، ود.ألفريد ج 

فيال رئيس جامعة مالطا.
أما اجللسة الثالثة فكانت 
البرملانيــني  بعنــوان «دور 
املدني»،  ومنظمات املجتمع 
وترأسها رئيس برملان مالطا 

بهــدف دعــم املنتــج الوطني 
ودعم ومتكني األسرة الكويتية 
اقتصاديا وخلق أسرة منتجة 
والتوسع في عملية التسويق 
محليــا ودوليــا، مشــيرة إلى 
أن اإلدارة نفــذت الكثيــر مــن 
املعارض التســويقية باملجان 

الكندري لـ «األنباء»: صالة خاصة الستقبال 
أسر نزالء دار املالحظة االجتماعية

اجليش يشارك في مترين حسم العقبان بأميركا
غــادرت البالد فرق مــن مختلف وحدات 
اجليش اســتعدادا للمشــاركة في النســخة 
١٥ من مترين (حســم العقبــان ٢٠٢٢) الذي 
تستضيفه الواليات املتحدة األميركية، وبقيادة 
وتنفيذ اجليش بالتعاون مع احلرس الوطني 
ومبشاركة عدد من قوات دول مجلس التعاون 
اخلليجــي، باإلضافة إلى مؤسســات مدنية 

وأمنية من الدول الصديقة، والذي من املقرر 
انطالقه مطلع االسبوع املقبل وتستمر فعالياته 
ملدة اسبوعني. ويعتبر مترين حسم العقبان 
من أكبر التمارين العســكرية على املستوى 
االقليمي، والــذي يهدف إلى تعزيز التعاون 
الدفاعي اإلقليمي بــني دول مجلس التعاون 

اخلليجي، والدول الشقيقة والصديقة.


