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پولندا: ملتزمون بالعمل مع الكويت إلعفاء 
مواطنيها من تأشيرة «الشنغن» في أسرع وقت

عقــدت أمــس الثالثاء جلســة املشــاورات 
السياســية بني الكويــت وجمهوريــة پولندا، 
حيــث ترأس اجلانب الكويتي فيها نائب وزير 
اخلارجية السفير مجدي الظفيري، وعن اجلانب 
الپولندي وكيل وزارة اخلارجية لشؤون التعاون 
االقتصادي والتنموي وأفريقيا والشرق واألوسط 

بافل يابونسكي.
واســتعرض اجلانبان في تلك املشــاورات 
مسيرة عالقات الصداقة بني البلدين، مؤكدين 
العزم على املضي قدما لتعزيز العالقات الثنائية 
فــي كافــة املجــاالت السياســية واالقتصادية 

والتجارية والثقافية وغيرها، ومبا ميكن البلدين 
مــن مواجهــة التحديات التــي يواجهها العالم 
واالرتقاء بالعالقات والتعاون بني البلدين إلى 

آفاق جديدة وفق آلية محددة ومزمنة.
كما تناولت املشاورات اجلهود التي تبذلها 
وزارة اخلارجيــة إلعفــاء مواطني الكويت من 
تأشــيرة (الشــنغن)، حيث أكد اجلانبان على 
العزم للعمل معا الستكمال اإلجراءات املتعلقة 
بدخــول اإلعفاء حيز النفاذ. وقــد أكد اجلانب 
الپولنــدي التزامه بالعمل مع الكويت لتحقيق 

هذا الهدف بأسرع وقت ممكن.

نائب وزير اخلارجية السفير مجدي الظفيري وبافل يابونسكي

٣٣٫١ مليار إسترليني حجم التبادل التجاري 
البريطاني - اخلليجي العام املاضي

أسامة دياب

انطلقت محادثات التجارة 
احلرة بني بريطانيا و٦ دول 
خليجية يوم أمس األربعاء، 
وفقــا ملــا أعلنتــه الســفارة 
البريطانية فــي الكويت في 
بيان حصلت «األنباء» على 
نسخة منه، والتي تستهدف 
تعزيز العالقات البريطانية 
- اخلليجيــة وتوفير املزيد 
من اخليارات للمستهلكني في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

من السلع واخلدمات البريطانية من صناعات 
مثل األغذية واملشروبات والتصنيع والطاقة 
املتجددة، كما يعتبر فرصة سانحة لدول اخلليج 
لتنويــع مصــادر دخلها، ونظــرا ألن اململكة 
املتحــدة تعد أيضا ثالث أكبر ســوق تصدير 
لــدول مجلس التعــاون اخلليجي، لذلك فإنه 
من املقرر أن يســتفيد املصدرون من اململكة 
املتحدة ودول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية من هذا االتفاق التجاري. ويعتبر إطالق 
مباحثات التجارة احلرة حلظة رئيســية في 

تعزيز عالقات اململكة املتحدة 
مع دول مجلس التعاون لدول 
اخلليــج العربيــة، ويشــهد 
فوائد مهمة وواسعة النطاق 
ملواطنــي كل الدول الســبع 
املعنية. ففي اململكة املتحدة، 
على سبيل املثال، من املتوقع 
أن تتوج احملادثــات باتفاق 
جتاري بقيمة ١٫٦ مليار جنيه 
إســترليني إضافــي بشــكل 
اململكــة  ســنوي القتصــاد 
املتحدة. من جهتها، شــددت 
وزيرة التجــارة البريطانية 
آن ماري تريفيليان على أهمية تعزيز عالقة 
اململكة املتحدة الوثيقــة مع منطقة اخلليج، 
حيــث بلغ إجمالي حجــم العالقات التجارية 
بني اململكة املتحدة ودول اخلليج ٣٣٫١ مليار 
جنيه إســترليني فــي العام املاضــي وحده.  
وتابعت: إن هذا االتفاق التجاري لديه القدرة 
علــى دعم الوظائــف من دوفر إلــى الدوحة، 
وتنمية اقتصادنا في الداخل، وبناء الصناعات 
اخلضراء احليوية وتوفيــر خدمات مبتكرة 

ملنطقة اخلليج. 

آن ماري تريفيليان

الشمري: جهود كويتية لتحقيق التنمية املستدامة

في وزير االعــالم د.حمد روح الدين ووكيل 
الوزارة سعود اخلالدي والقيادات االعالمية 
الى حتقيق تلك االهداف، كما ان القائمني على 
وزارة االعالم مؤمنون بأهمية دور االعالم في 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة ونشر الوعي 
لدى املواطن بأهمية تلك األهداف وضرورة 

حتقيقها السيما أنه هو املعني بها.
وحول دور أجهزة االعالم في تنفيذ هذه 
اخلطــة االعالمية ومردودهــا على املواطن، 
أشــار الشمري إلى دور االعالم التنموي في 
هذه املرحلة من خالل تســليط الضوء عبر 
القنــوات التلفزيونيــة واالذاعية ووســائل 
التواصــل االجتماعي وربطهــا بركائز خطة 

التنمية بشكل عام.

القاهرة ـ هناء السيد

أكد مدير إدارة االعالن 
والتســويق  التجــاري 
فــي وزارة االعــالم عقاب 
الشــمري علــى اجلهــود 
احلثيثة التي تبذلها الكويت 
في اطار ســعيها لتحقيق 
حياة كرميــة للجميع من 
خالل حتقيق اهداف التنمية 
املستدامة بتضمينها اهدافا 
في خطــة امنائيــة ضمن 
رؤيــة الكويت ٢٠٣٥، جاء 
ذلك في تصريحات خاصة 
لـ«األنباء» خالل مشاركته 

في االجتماع الثالث لفريق خبراء االعالم املعني 
مبتابعة تنفيــذ اخلريطة االعالمية للتنمية 
املستدامة ٢٠٣٠ الذي عقد مبقر االمانة العامة 
جلامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد 
رشيد خطابي، األمني العام املساعد جلامعة 
الدول العربية رئيس قطاع االعالم واالتصال، 
ومبشاركة مسؤولي قطاعات الدول العربية 
املعنية من اململكة العربية السعودية مبارك 
العاتي مدير ادارة االخبارية وأحمد بن ثاني 
آل ثانــي رئيس قســم التعــاون الدولي في 

املؤسسة القطرية لإلعالم.
وقال الشــمري: ان الكويت حرصت على 
االلتزام بتنفيذ اهداف التنمية املستدامة الـ ١٧ 
ومن هذا املنطلق تسعى وزارة االعالم متمثلة 

عقاب الشمري متحدثا للزميلة هناء السيد

السبيعي لـ «األنباء»: تعديل قانون اُملسنني مبا يواكب التطور
بشرى شعبان

كشــف الوكيــل املســاعد 
لقطــاع الرعايــة االجتماعية 
الســبيعي أن فــرق  مســلم 
اخلدمــات املتنقلة للمســنني 
تعمل بكامل طاقتها في جميع 
احملافظات وتقوم بزيارة ٣٥٠٠ 
مسن داخل منازلهم وتقدم لهم 
اخلدمة املتكاملة، مشيرا إلى 
أن الوزارة تعمل باســتمرار 
على تطويرها وتقدمي أفضل 

اخلدمات على أكمل وجه.
وأوضــح الســبيعي، في 
تصريح خــاص لـ «األنباء»، 
أن لدى إدارة املســنني مراكز 
للخدمة املتنقلة في احملافظات 
الـ ٦ تقدم خدماتها عبر الزيارة 
املنزليــة األوليــة، والفريق 
يشمل طبيبا ومعاجلا طبيعيا 
وأخصائيا نفســيا اجتماعيا 
لتلمس حاجات املسن وسط 
العــالج  أســرته ويقدمــون 
الــذي  الدوائــي والطبيعــي 

يحتاجه املسن.
وحول اســتغالل مواقف 
كبار السن من قبل اآلخرين، 
بــني الســبيعي ان الــوزارة 
تتحرك بهذا الشأن عبر الشق 
القانوني اخلاص لصيغة نص 

ومجالــس اإلدارات وبعــض 
لدعــم  الداعمــة  الشــركات 
املتنقلة  مشــروع اخلدمــات 
وتطويره ومت احلصول على 
الدعم الفرق مــن اجلمعيات 
تتــم  وحاليــا  التعاونيــة، 
االستفادة من الدعم لتطوير 
اخلدمة وإيصالها للمســنني 
بشكل الئق ومتكامل والكثير 
من اجلمعيات التعاونية قدمت 
دعما املشروع لتقدمي اخلدمة 

داخل مناطقهم.
وعن موعــد االنتقال الى 
مجمع األحداث اجلديد، أوضح 
السبيعي انه مازال في عهدة 
وزارة األشغال ونتابع اكتمال 
اإلنشــاء الذي اصبح مكتمال 

الكويتي وكل من يعيش على 
هذه االرض واألمور مطمئنة، 
وقد صرح املسؤولون بالوزارة 
بهذا ومن خالل توفير املخزون 
الكافي، وقطاع املخزون متوافر 
واحلمدهللا مرت أزمة كورونا 
ولم يتأثر وازمات كثيرة وكان 
هناك فريق طــوارئ متكامل 
حريــص على العمــل ولديه 
خطة واضحة في هذا الشأن 
واألمــور مطمئنــة فــي هذه 

الناحية
إعــادة بعــض  وحــول 
الــى  التــي نقلــت  اإلدارات 
هيئة ذوي االعاقة الى وزارة 
الشؤون، أوضح السبيعي انه 
مت رفع مذكرات بهذا الشــأن 
الى مجلس الوزراء مفصلة 
وتوضح األســباب املوجبة 
لذلك وبانتظــار رد مجلس 

الوزراء.
وردا على استفسار حول 
إعادة كل اإلدارات االيوائية، 
أوضح انه مت تفصيل وترتيب 
األمــور الســيما مــا يتعلق 
باملباني املتشابكة وخدمات 
وعقود مشتركة نعمل فصلها 
وهذا يحتاج وقتا وجهدا وله 
بعض اآلثار السلبية، ولهذا 

نحاول معاجلة هذا األمر.

ولكــن يحتاج الــى الترتيب 
اخلاص في التجهيز والتأثيث 
وقد قطعوا شوطا كبيرا فيه 
وبانتظار استالمه ليتم انتقال 

االدارة املعنية إليه.
وعن عودة تأهيل املباني 
في قطاع الرعاية بعد انتهاء 
الســبيعي  أكــد  اجلائحــة، 
انــه خالل أزمــة كورونا لم 
تتوقف صيانــة املباني في 
قطــاع الرعاية على اإلطالق 
النهــا مبــان ايوائيــة وهي 
الفورية  حتتــاج الصيانــة 
والدائمة وهذا مســتمر ولم 
يتوقف، موضحا كان التأثير 
على بعض األمــور االدارية 
اخلاصــة بالفصل بني قطاع 
الرعايــة واإلدارات التــي مت 
نقلها للهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة، واحلمد اهللا بعد 
انحسار اجلائحة قطعنا فيه 

شوطا كبيرا.
وبالنسبة لتوفير املخزون 
الطارئة  والسلع االساســية 
ألي أزمة، اشار الى ان وزارة 
الشــؤون دائمــا حريصــة 
وبالتنسيق مع اجلهات ذات 
العالقــة وباألخــص وزارة 
التجارة واجلهات املعنية على 
توفير كل ما يحتاجه املواطن 

الوكيل املساعد لقطاع الرعاية أشار إلى أن فرق اخلدمة املتنقلة تقدم الرعاية لـ ٣٥٠٠ ُمسن في املنزل

مسلم السبيعي

قانوني يعاقب من يســتغل 
فــي املواقــف احملــددة لكبار 
السن وعلى شق التنسيق مع 
اجلهات وقطعنا شوطا كبيرا 
في تخصيص مواقف خاصة 
لكبار السن في املرافق العامة 
واألسواق واملوالت، واحلمد 
اهللا املجتمع يقدر هذا املسن 
قبل ان يشرع القانون لتقديره 
وهناك تنســيق مع اجلهات 
املعنيــة وهنــاك ترتيبــات 
قانونيــة ليكــون هناك نص 
خاص ملعاقبة مستغلي مواقف 
كبار الســن وتكون املخالفة 
مغلظة أسوة في مواقف ذوي 

االعاقة.
واشــار إلى ان العمل جار 
تعديل القانون اخلاص بكبار 
السن ليتواكب مع احتياجات 
كبار الســن اجلديــد وتقدمي 
كل ماهو جديد على مستوى 

اخلدمات
وبالنســبة لتعــاون مــع 
اجلمعيات التعاونية لتطوير 
فرق خدمة كبار السن، اشار 
ان الوزارة وخالل فترة ايقاف 
العمل باخلدمات املتنقلة خالل 
جائحة كورونا مت اســتغالل 
هــذه الفتــرة في التنســيق 
مــع اجلمعيــات التعاونيــة 

املزيدي: أجرينا ١١٠٠ جراحة مبستشفى جابر في ٦ أشهر
حنان عبداملعبود

أكد رئيس قسم اجلراحة 
في مستشــفى جابــر األحمد 
د.سليمان املزيدي أن السعة 
اجلراحية الضخمة للمستشفى 
تعود الحتوائه على ٢٨ غرفة 
عمليات، ما يعد الرقم األكبر 
في الكويــت حاليا، مشــيرا 
إلى إجراء ما ال يقل عن ١١٠٠ 
عمليــة جراحية خــالل الـ ٦ 
أشــهر املاضية، وذلك يعود 
للجهــود املبذولة مــن وزير 
الصحــة د.خالــد الســعيد 
والوكيــل د.مصطفــى رضا 
ونظرة الــوزارة إلى تطوير 

املستشفى.
وقــال املزيــدي إن غرف 
العمليــات فــي املستشــفى 
تتميــز بكونهــا فريــدة مــن 
نوعها وتخصيص كل غرفة 
ملالءمة تخصص جراحي معني 
مــع إمكانيــة احتوائها على 
تخصصات أخرى عند احلاجة، 
منوها إلى وجود غرفة عمليات 
تعد األولى من نوعها في العالم 

إليه تكنولوجيا  ما توصلت 
التصميم والتنفيذ والتجهيز 
في العالــم وميكن من خالل 
هــذه الغرفة االتصــال ونقل 
املعلومات ألي مكان بالعالم 
وإمكانية نقل وقائع اجلراحات 
مباشرة في املؤمترات الطبية 

٣D/٤K، مبينا ان هذه اخلطوة 
رائده وســتنتج عنهــا نقلة 
استراتيجية نوعية في مجال 
تطويــر اخلدمات الطبية في 
الكويت وفــق معايير عاملية 

وبأحدث احللول الطبية.
وأضاف: ميتاز مستشفى 
جابــر بتنــوع التخصصات 
اجلراحية من اجلراحة العامة 
إلــى العمليــات التخصصية 
مثل جراحة العيون، واألنف 
واألذن واحلنجرة، والنســاء 
والوالدة، والعظام وجراحات 
األعصاب، وحتى اجلراحات 
التجميلية، كما ميتاز بوجود 
الروبوت اجلراحي، حاليا نحن 
قسم اجلراحة العامة الوحيد 
فــي الكويت الذي يســتخدم 
الروبــوت، وأجنزنا أكثر من 
٥٠ حالة خالل أقل من ٦ أشهر 

عن طريقه.
وبني أن املستشفى به غرفة 
خاصــة للروبــوت اجلراحي 
والروبوتات عموما تستخدم 
فــي أماكن كثيرة فــي العالم 

خاصة في الدول املتقدمة.

العاملية واالســتعانة بالرأي 
الطبــي اآلخــر مــن أي مكان 
في العالم ويستطيع اجلراح 
التحكــم بأغلــب التجهيزات 
داخــل هــذه الغرفة بلمســة 
واحــدة باإلضافــة ألحــدث 
املناظير  تكنولوجيا جراحة 

أكد أنه يضم ٢٨ غرفة عمليات وهو العدد األكبر في الكويت

د.سليمان املزيدي وفريق اجلراحة في املستشفى

والتي تعمــل بنظام التكامل 
«٤K Easy Suite» الفريــد من 
نوعــه والتي نفذتها شــركة 
«OLYMPUS» الرائــدة عامليا 
في مجال تكنولوجيا املناظير 
اجلراحيــة والرقمية الدقيقة 
حيــث حتتــوي علــى أحدث 

محافظة األحمدي تطلق غدًا احلملة الثالثة للتبرع بالدم
برعاية محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
وتزامنا مع اليــوم العاملي للتبرع بالدم، تنظم 
احملافظــة احلملــة الثالثة للتبرع بالــدم، التي 
ســتنطلق فعالياتهــا في الواحــدة من ظهر غد 
اجلمعة وتستمر الى السابعة مساء في الكوت مول 
مبنطقة الفحيحيل، بالتعاون البناء واملتواصل 
مع مركز خدمات نقل الدم بوزارة الصحة وبدعم 

من بنك برقان.
وفي هذا السياق، أوضح مدير املكتب الفني 
باحملافظة ومنسق احلملة إبراهيم الفودري أن 
شــعار احلملة «قطرة من دمك.. حياة لغيرك»، 

يعبر وبصدق عن الهدف الذي تنشده محافظة 
األحمدي وهو املساهمة في إنقاذ حياة اآلخرين 
عبر زيادة املخزون االستراتيجي لبنك الدم، مثمنا 
كل اجلهود الرسمية واألهلية والتطوعية التي 
تســهم في حتقيق هذا الهدف اإلنساني النبيل، 
خاصة بعد جناح احلملتني األولى والثانية اللتني 

نظمتهما خالل العامني السابقني.
وأشــار الفودري إلــى ان محافظة األحمدي 
وبتوجيهــات من احملافظ الشــيخ فواز اخلالد، 
حققــت حضورا فاعال وســاهمت فــي التوعية 
املجتمعية ملواجهة التداعيات املختلفة ومواكبة 

املستجدات، عبر العديد من الفعاليات التي أثبتت 
أن احلمــالت التوعوية لهــا دور بالغ األثر بني 
جموع املواطنني واملقيمني، متوجها بالشكر الى 
املشــاركني والداعمني «الكوت مول، بنك برقان، 
إدارة خدمات نقل الدم، شركة صفوان للتجارة 
العامة واملقاوالت، وشركة بدر سلطان وإخوانه» 
على اجلهود التي تصب جميعها في خدمة الوطن، 
موجها الدعوة إلى اجلميع داخل محافظة األحمدي 
وخارجها للمشــاركة في التبرع بالدم وإجناح 
احلملة وحتقيق غايتها في إنقاذ حياة املرضى 

بوجه عام.

العنزي تصدر انتخابات «تعاونية بيان» والراشد ثانيًا واجلمعة ثالثًا

ناخب خالل التصويت

تنظيم عملية التصويت والتأكد من البيانات

جانب من انتخابات جمعية بيان التعاونية

محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية بيان التعاونية عن فوز كل من 
د.ماجد العنزي باملركز األول بحصوله على ٤٢٧ صوتا، تاله 
أحمد الراشد ٤١٩ صوتا، ثم علي اجلمعة ٣٨٥ صوتا، وحل 
رابعا محمد عباس اخلميس حاصدا ٣٠٨ أصوات، ثم مرضي 
مبارك بـ ٢٨٩ صوتا، وجاء في املركز السادس عادل البريعصي 
٢٦٤ صوتا، وسابعا عبدالعزيز العجمي ٢٦٠ صوتا، وثامنا 
راشــد السبيعي ٢٤٩ صوتا، وتاسعا محمد العصيمي ٢٤٠ 
صوتا. وكانت االنتخابات قد متت في مدرســة زكريا محمد 
األنصاري للرجال، ومدرسة بيان االبتدائية بنات ـ للنساء 
بحضــور ممثلني من وزارة الشــؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة واجلهــات املعنية، وقد لوحــظ التنظيم املميز 
وسير العملية االنتخابية بكل يسر حيث صوت الناخبون 

ملرشحيهم في أجواء دميوقراطية.

نائبة وزير اخلارجية اإليطالي تشيد بدور 
الكويت احملوري في استقرار املنطقة

«كونــا»: أشــادت نائبة 
وزيــر اخلارجيــة االيطالي 
مارينا سيريني بدور الكويت 
احملوري واملهم في االستقرار 

االقليمي والسلم العاملي.
الكويت  وذكرت سفارة 
في بيــان صحافــي ان ذلك 
جاء خالل استقبال سيريني 
لسفيرنا لدى ايطاليا الشيخ 
عزام الصباح مبناسبة انتهاء 
فتــرة عملــه فــي العاصمة 
االيطالية. وقــال البيان ان 
املســؤولة االيطالية عبرت 

في هذه املناســبة عــن تقدير حكومــة بالدها 
لسياسة الكويت احلكيمة جتاه جميع القضايا 
ودورها احملوري في حتقيق وتعزيز استقرار 
وأمن منطقة اخلليج واالقليم بفضل سياستها 
املعروفة بالتوازن واالعتدال واحلرص على البعد 
االنساني. وأضاف أن سيريني نوهت مبستوى 
العالقــات الكويتيــة -االيطاليــة التــي بلغت 
مستويات متقدمة من التنسيق الدائم وتطابق 

املواقف جتاه أغلب القضايا الدولية، مشيرة إلى 
انه سيتم توقيع مذكرة تفاهم وانشاء اللجنة 
املشتركة بني البلدين قبل نهاية العام احلالي. 
من جانبه، أكد الســفير الشــيخ عزام الصباح 
متيز العالقات بني البلدين الصديقني والتعاون 
املتبادل الذي يشهد تطورا في االجتاهات كافة، 
منوها بدعم ايطاليا القوي مللف اعفاء الكويتيني 

من تأشيرة «شنغن» األوروبية.

مارينا سيريني تقدم درعا تذكارية للسفير الشيخ عزام الصباح


