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مت عددًا من موظفي قطاع  «العدل» كرَّ
تكنولوجيا املعلومات مبناسبة تقاعدهم

أسامة أبوالسعود

كّرم وكيل وزارة العدل املساعد لقطاع 
تكنولوجيا املعلومات واإلحصاء هاشــم 
القالف عددا من موظفي القطاع مبناسبة 
تقاعدهم، وذلك تقديرا جلهودهم الكبيرة 
التــي بذلوها في النهوض باســم وزارة 

العدل، كما حضر التكرمي عدد من مديري 
إدارات القطاع ومجموعة من املوظفني.

وقــد متنى لهم الوكيل املســاعد دوام 
التوفيق والنجاح للمكرمني وشكرهم على 
كل ما قاموا به من أعمال وإجنازات، وحث 
املوظفني احلاليني على بذل كافة اجلهود 

لرفعة وزارة العدل.

سمو الشيخ صباح اخلالد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء أبرق مهنئًاولي العهد بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الكونغوصاحب السمو هنأ رئيس الكونغو بالعيد الوطني
رئيس جمهورية الكونغو بعث صاحب الســمو 

الشــيخ نواف  األميــر 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
فليكــس تشيســكيدي 
رئيس جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص 
العيد  تهانيه مبناســبة 
الوطني لبــالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة 
وجلمهورية  والعافيــة 
الدميوقراطية  الكونغــو 
كل  الصديق  وشــعبها 

التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد 
اجلابر، ببرقيــة تهنئة 
إلــى الرئيــس فليكس 
تشيســكيدي رئيــس 
الكونغــو  جمهوريــة 
الصديقة،  الدميوقراطية 
ضمنها ســموه خالص 
العيد  تهانيه مبناســبة 
الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

رئيس  بعث ســمو 
مجلس الوزراء الشــيخ 
صباح اخلالــد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيــس 
فليكس تشيســكيدي 
رئيس جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية الصديقة 
الوطني  العيد  مبناسبة 

لبالده.

روح الدين: «اإلعالم» بصدد االنتهاء 
من مشاريعها اإلستراتيجية

عاطف رمضان

اجتمــع وزيــر اإلعــالم 
والثقافة د.حمد روح الدين 
مع قيادات الوزارة للوقوف 
على املشاريع االستراتيجية 
التي حتظى بدعم من القيادة 
السياسية واحلكومة. وقال 
الديــن إن «االعــالم»  روح 
حتتــوي علــى كثيــر مــن 
القطاعات الفنية، مشيرا الى 
أن املجــال اإلعالمي يحتاج 
الى تطوير مباشر وسريع، 

مؤكدا أن الوزارة على وشك االنتهاء من كثير 

من املشاريع االستراتيجية 
األليــاف  ومنهــا مشــروع 
الــذي يربطهــا  الضوئيــة 
مع مواقع اإلرســال االذاعي 
وقطاع التلفزيون وغيره من 
احملطات اخلارجية التابعة 
للوزارة وأيضا جتديد مبنى 
االستقبال بالوزارة. وأضاف: 
وقفنــا مــع القياديــني فــي 
الوزارة على ضرورة االنتهاء 
من هذه األمور وغيرها من 
املشــاريع االخرى التي تهم 
املوظفــني وترتقــي بوضع 

املؤسسات اإلعالمية الى األفضل.

أكد خالل اجتماعه مع قياديي الوزارة حاجة املجال لتطوير مباشر وسريع

د.حمد روح الدين

«االئتمان»: ٥٫٢ ماليني دينار إجمالي املبالغ 
املصروفة في أسبوع

الكويت تستنكر تفجير موكب بجنوب اليمن

عاطف رمضان

أظهرت إحصائية صادرة عن بنك االئتمان 
الكويتي حصلت «األنباء» على نسخة منها، 
عن أداء البنك في أســبوع خالل الفترة ٢٦ 
و٣٠ يونيو ٢٠٢٢، أن إجمالي عدد املستفيدين 
من خدمــات البنك اإللكترونيــة خالل هذا 
األســبوع ٥٠٠٧ مســتفيدين، وان إجمالي 

املبالغ املصروفة ٥٢٧٠١٦٨ دينارا.
ووفق اإلحصائية فإن عدد طلبات اخلدمات 
اخلاصة بالبنك واملقدمة من خالل تطبيق 
«سهل» ١١٦٨ طلبا، وان عدد املستفيدين من 
خدمة القرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء 

االصطناعي ١٢ عميال.
وجاء في اإلحصائيــة أن عدد القرارات 

الصــادرة من البنك خالل هــذه الفترة ٧١٥ 
قرارا، وان عدد املكاملات التي مت استقبالها 
من خالل مركز االتصال ٦٣٩ مكاملة، وأن عدد 
االستفسارات التي مت الرد عليها من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي ٨٣ استفسارا، وان 
عدد املستفيدين من خدمة القرض االجتماعي 
الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي ٣٤ عميال.

ووفــق اإلحصائيــة فــإن عــدد دفعات 
القــروض احملولــة إلكترونيا خــالل هذه 
الفترة ٨٩٧ دفعة، وان عدد املستفيدين من 
إنشاء حساب من خالل تطبيق هويتي ٣٩٢ 
مستفيدا، وعدد الكشوفات الهندسية ٩٠٤ 
كشــوف، وعن عدد املســتفيدين من منحة 
ذوي اإلعاقــة الذكية فلم يتم تســجيل أي 

عميل خالل هذا األسبوع.

أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها أول 
من أمس عن إدانة واستنكار الكويت حلادث 
التفجير اإلرهابي الذي استهدف موكب مسؤول 
أمني في مديرية خور مكسر مبحافظة عدن 
جنوب اجلمهورية اليمنية الشــقيقة والذي 

أسفر عن مقتل وإصابة عدد من األبرياء.

وشــددت الوزارة علــى موقف الكويت 
الثابت واملبدئي املناهض للعنف واإلرهاب، 
معربة عن خالص التعازي وصادق املواساة 
إلــى حكومة وشــعب اجلمهورية اليمنية 
الشــقيقة وإلى أســر الضحايا ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.

٥٠٠٧ مستفيدين من اخلدمات اإللكترونية 

انطالق جمعية الرحالة الكويتية 
لدعم محبي السفر وتنشيط السياحة

عاطف رمضان

أعلن رئيس مجلس ادارة 
جمعيــة الرحالة الكويتية 
محمد البريكي عن االنطالق 
الرســمي لها كأول جمعية 
نفع عام مشهرة متخصصة 
في خدمــة وتوحيد جهود 
الترحال والســفر  محبــي 
وتنشيط السياحة بالكويت، 
مشيرا الى انه سيتم قريبا 
الكشف عن آلية االنضمام 
وأنواع العضويات ومزاياها. 

وقال البريكي ان اجلمعية تسعى ألن تكون 
املرجع واملظلة الرســمية للرحالة ومحبي 
السفر بالكويت وتقدمي كل اخلدمات والدعم 
للرحالة بهدف تيسير سفرهم وترحالهم، 
هذا باإلضافة لدعم ومساندة األنشطة التي 

تختص بالسياحة والثقافة 
داخل الكويت، مشيرا الى ان 
السعي لنشر ثقافة السفر 
والترحال وتثقيف السائح 
الكويتــي بقوانني وأنظمة 
الــدول التي يتــردد عليها 
وترسيخ قيم احترام عادات 
وتقاليد الشعوب وتكوين 
الصداقات معها، موضحا انه 
أحد أهــم أهداف اجلمعية، 
الفتا الى عمل دورات وورش 
وندوات وملتقيات لكل ما 

يخص السفر والسياحة.
وأكد أهمية وجود مثل هذا الكيان الذي 
يجمع الرحالة ومحبي السفر، وحتويله لعمل 
مؤسسي منظم، متمنيا ان يكون تأسيس 
اجلمعيــة مرحلة اولى لتعزيز الســياحة 

في الكويت.

محمد البريكي

أمني عام «اإليكاو»: سعداء مبشاريع الكويت التطويرية 
لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل اجلوي

شاركت الكويت ممثلة في 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
في مؤمتــر منظمة الطيران 
املدني (االيكاو) الذي يقام في 
العاصمة التركية إسطنبول 
خــالل الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ 
اجلاري، بوفد رسمي برئاسة 
نائــب املدير العام لشــؤون 
سالمة الطيران والنقل اجلوي 
وأمن الطيران املدني م.دعيج 
العتيبــي وعضوية كل من 

التعاون املشترك بني الكويت 
واملنظمة الدولية خصوصا 
في ظل العالقات الطيبة التي 
تربــط الكويت مــع املنظمة 
الدوليــة للطيــران املدنــي، 
كما متت مناقشة العديد من 
املواضيع ذات الصلة بسالمة 
الطيران وأمن الطيران املدني 
والنقل اجلوي وتطور قطاع 

الطيران في الكويت.
وعلى هامش اللقاء، عبر 

املدرج الثالث وبرج مراقبة 
جوية جديد، مبديا ارتياحه ملا 
تقدمه الدولة من دعم كبير في 
مجال الطيران املدني والبنية 

التحتية.
القائمني  وأشــاد بجهود 
على اإلدارة العامة للطيران 
املدني الكويتي برئاسة رئيس 
الطيران املدني الشيخ عبداهللا 
العلي، متمنيا التقدم والنجاح 

للطيران املدني الكويتي.

كارلــوس عــن ســعادته ملا 
تقوم به الكويت من مشاريع 
ومســتقبلية  تطويريــة 
لتحديــث البنيــة التحتيــة 
لقطاع النقل اجلوي في مطار 
الدولي وخصوصا  الكويت 
جهــود الدولــة فــي إنشــاء 
وإجناز مبنى الركاب اجلديد 
(رقم ٢) الــذي تصل طاقته 
االستيعابية إلى ٢٥ مليون 
مسافر ســنويا، واستحداث 

وفد «الطيران املدني» يشارك مبؤمتر املنظمة املنعقد في إسطنبول

م.دعيج العتيبي يقدم درعا تذكارية إلى األمني العام للمنظمة الدولية للطيران املدني خوان كارلوس م.دعيج العتيبي وم.حسان آل رشيد وم.مرزوق الشريفي

مدير إدارة ســالمة الطيران 
م.حســان آل رشــيد ومدير 
إدارة املكتب الفني م.مرزوق 

الشريفي.
وعلى هامش املؤمتر، بحث 
نائــب املدير العام لشــؤون 
سالمة الطيران والنقل اجلوي 
وأمن الطيران املدني م.دعيج 
العتيبــي مــع األمــني العام 
للمنظمة الدوليــة للطيران 
املدني خوان كارلوس تعزيز 

املطيري: وفود بعثة من جميع اجلهات انصهرت 
في فريق واحد لتقدمي أفضل اخلدمات حلجاج الكويت

أكــد نائب رئيــس بعثة 
احلج الكويتية محمد ناصر 
املطيــري أهمية اإلعالم في 
تغطية جميع أعمال وأنشطة 
البعثــة وإيصــال كل مــا 
يتــم تنفيذه عبر الرســائل 
إلــى  اإلعالميــة املتعــددة 

اجلمهور.
جاء ذلك خالل االجتماع 
الذي عقده مع رئيس فريق 
وزارة اإلعالم في البعثة سالم 
الوطيان والوفد املرافق له.

وأشاد املطيري باخلطة 
التــي شــرحها  اإلعالميــة 
رئيس الفريق والتي تشمل 
التلفزيــون واإلذاعة وذلك 
عبر بث العديد من البرامج 
املختلفة عالوة على حسابات 
وزارة اإلعــالم في وســائل 

التواصل االجتماعي.
وقــال إن وزارة اإلعــالم 
ركــن أساســي فــي بعثــة 
احلج الكويتية فعبر اإلذاعة 
والتلفزيــون إضافــة إلــى 
حساباتها املتعددة في وسائل 
التواصل االجتماعي ميكن أن 
نصل إلى شريحة واسعة من 
اجلمهور الذي يود االطالع 
على األعمال التي تقوم بها 
البعثة واملهام التي تؤديها 
الكثيرة  التسهيالت  وكذلك 
التي تقدمها حلجاج الكويت.

وأوضح أن جميع وزارات 
الدولة تعمــل كفريق واحد 
في بعثــة احلــج الكويتية 
بعدما انصهــرت في بوتقة 
واحدة وباتت جسدا واحدا 
تسعى إلى مواصلة حتقيق 
النجــاح واالســتمرار فــي 
الريادة التــي بلغتها طوال 

السنوات املاضية.
وذكـــــر ان اجلـمـهــور 
ســينتظر الكثير من وزارة 
اإلعالم بشــأن ما ســتقدمه 
في موســم احلج هذا العام 
عن بعثــة احلج واحلمالت 
الكويتيــة عبــر برامجهــا 
املتعددة ســواء في اإلذاعة 
أو التلفزيون، الســيما عبر 
البرامج املباشرة والشريط 
اإلخباري، فضال عن نشرات 

األخبار.
وأردف قائــال: إن جميع 

الســعيدي  محمــد شــباب 
اللجنــة اإلعالمية  ورئيس 
عبداحلميد املطيري ومدير 
مكتــب رئيــس البعثة عيد 

الشمري.
ومن فريق وزارة اإلعالم 
إضافة إلى رئيس الفريق، كل 
من: عبدالرحمــن الظفيري 
(مذيع) ومصطفى الكندري 
(معد) ومسفر احليان (معد) 

وبشار الديكان (مخرج).
استقبال وفد «الداخلية»

من جهة أخرى، استقبل 
نائب رئيــس البعثة محمد 
املطيــري في مكتبــه مبقر 
البعثة في مكة املكرمة وفد 
الداخليــة املشــارك  وزارة 
فــي البعثــة وبحــث معــه 
آخــر اســتعدادات الفريــق 
قبل وصــول حمالت احلج 
إلــى األراضــي  الكويتيــة 

املقدسة.
وأكد املطيــري أن فريق 

احلجاج وأصحاب احلمالت 
إلــى االلتــزام بالتعليمــات 
والقوانــني الصــادرة مــن 
املســؤولني في وزارة احلج 
باململكة العربية السعودية 
وذلك للمشاركة في إجناح 

موسم حج هذا العام.
زار مقر «الصحة»

من جهة أخرى، قام محمد 
املطيري بجولة ميدانية في 
مقــر فريــق وزارة الصحة 
بالبعثة، وكان في استقباله 
نائــب رئيس فريــق وزارة 
الشــمري  الصحــة مغيــر 

وأعضاء الوفد.
واطلــع املطيري والوفد 
املرافــق له علــى جتهيزات 
أن  بعــد  الصحــة  وزارة 
األدويــة  بتوفيــر  قامــت 
الالزمــة عالوة  واألجهــزة 
علــى اطالقهــا لإلرشــادات 
الصحية والشروط املطلوبة 
ملوســم احلج مبــا يتوافق 
مــع االشــتراطات الصحية 
املعتمدة في اململكة العربية 

السعودية.
إلــى أن وزارة  وأشــار 
الصحة اعتادت على تقدمي 
كل مــا لديها من أجل خدمة 
حجاج الكويــت وذلك عبر 
العيــادات الطبيــة املجهزة 
بالكامــل فــي مقــر البعثة 
وفي املشاعر املقدسة، عالوة 
على ادخالها برنامج الرعاية 
الصحية األولية اإللكتروني 
الذي أعلن عنه نائب رئيس 
فريــق الصحة الذي أكد أنه 
ميكن من خالل هذا البرنامج 
رؤية سجل احلاج الصحي 
واألمراض التي يعاني منها، 
وكل ذلك بهدف تقدمي أفضل 
اخلدمات للحجاج، وتوفير 
األدوية التي يحتاجون إليها.

وشــكر املطيــري فريق 
وزارة الصحة على الشرح 
الوافــي الــذي قدموه خالل 
اجلولة واملعلومات الكثيرة 
التــي مت ذكرهــا واجلهــود 
العديدة التي قاموا بها طوال 
الفتــرة املاضية كي يكونوا 
على أمت االستعداد الستقبال 

حجاج الكويت.

وزارة الداخلية حريص على 
أداء مهامــه على أكمل وجه 
من خــالل وضع خطة عمل 
مدروسة ومتكاملة منذ بداية 
املوسم وحتى عودة جميع 

احلجاج إلى أرض الوطن.
وزاد: إن فريــق وزارة 
الداخليــة الــذي يصاحــب 
البعثة منذ سنوات طويلة 
يساهم في تذليل الصعوبات 
التي تواجه احلجاج ويوفر 
لهم كل مــا يحتاجون إليه، 
وهم قادرون على أداء املهام 
املوكلة إليهم على أكمل وجه.
وأوضــح ان فــرق بعثة 
احلج الكويتية جميعها تعمل 
كفريــق واحــد، وكل فريق 
يكمل اآلخر من خالل تعاونها 
وتكاتفها مع بعضها البعض 
من أجل مصلحة وســالمة 
حجاج الكويــت، ولهذا فإن 
فريــق وزارة الداخلية أحد 
أضلــع بعثة احلــج الذي ال 
غنى عنه أبدا، داعيا جميع 

اجتمع مع وفدي «اإلعالم» و«الداخلية» وقام بجولة إلى مقر «الصحة»

محمد ناصر املطيري خالل جولته التفقدية

جانب من اجلولة لالطمئنان على جميع أعمال وأنشطة البعثة

الوزارات والهيئات املشاركة 
في بعثة احلج دائما ترشح 
النخبة املميزة من موظفيها 
للمشاركة في البعثة وذلك 
إلدراكهــا عظم املســؤولية 
وجسامتها وضرورة اخلروج 
مبظهــر مشــرف ومتثيلها 
خيــر متثيل ولذلــك فأنتم 
اليــوم متثلــون وزارتكــم 
التي أوكلت لكم هذه املهمة 
حيث ان الشــعب الكويتي 
عمومــا وأهالــي احلجــاج 
خصوصا ســوف يتابعون 
قنوات وزارة اإلعالم املختلفة 
وحســاباتها فــي وســائل 
التواصــل االجتماعي خالل 
موســم احلج وذلك ملعرفة 
آخر األخبار واملســتجدات 
املتعلقة مبوســم احلج من 
أجل االطمئنان على أبنائهم 

وإخوانهم وأحبائهم.
حضر اللقــاء من وزارة 
فريــق  رئيــس  األوقــاف 
اخلدمات اإلدارية في البعثة 


