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ولي العهد استقبل 
رئيسي السلطتني ووزير الدفاع

اســتقبل ســمو ولي 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمــد، حفظه اهللا، في 
قصر بيان صباح أمس، 
رئيــس مجلــس األمــة 

مرزوق الغامن.
كما استقبل سموه في 
قصر بيان صباح أمس، 
ســمو رئيــس مجلــس 
الــوزراء الشــيخ صباح 

اخلالد.
كما اســتقبل ســموه 
أيضا نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفاع 

الشيخ طالل اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

وزير اخلارجية يقدم واجب العزاء 
بوفاة رئيس وزراء اليابان السابق

قدم وزيــر اخلارجية 
الناصر  الشــيخ د.أحمد 
واجب العزاء باسم قيادة 
وحكومة وشعب الكويت 
لقيادة وحكومة وشعب 
اليابان فــي وفاة رئيس 
الســابق  اليابــان  وزراء 
شينزو آبي نتيجة لعمل 

إجرامي شنيع.
وأكد الشــيخ د.أحمد 
الناصــر، في كلمة دونها 
بسجل التعازي في سفارة 
الكويــت  لــدى  اليابــان 

امس االثنني، أن الفقيد كان عامال أساسيا 
فــي تطوير العالقــات الثنائية التاريخية 
والوطيدة مع الكويت، مستذكرا الزيارتني 
املهمتــني اللتني قام بهمــا ونتائجهما التي 

تصب في صالح البلدين وشعبيهما.
وجــدد التعــازي لليابــان إمبراطــورا 
وحكومة وشعبا، داعيا الباري عز وجل أن 
يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يسجل كلمة في سجل التعازي بالسفارة اليابانية

الكويت تستنكر التفجير اإلرهابي بفندق قرب 
القصر الرئاسي لـ «هير شبيلي» الصومالية

أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها عن 
إدانة واستنكار الكويت للتفجير اإلرهابي 
الذي اســتهدف فندقا وسط مدينة جوهر 
بالقــرب من القصر الرئاســي لوالية هير 
شــبيلي بجمهورية الصومــال الفيدرالية 
الشــقيقة، والذي أســفر عن مقتل وجرح 

عدد من األشخاص.
 وشــددت الوزارة علــى موقف الكويت 

املبدئي والثابت املناهض للعنف واإلرهاب 
مجددة الدعوة للمجتمع الدولي ملضاعفة 
جهوده للقضاء على هذه الظاهرة اخلطيرة 

وتخليص البشرية من شرورها.
وتقدمــت الــوزارة بتعــازي الكويــت 
إلــى حكومة وشــعب جمهورية الصومال 
الفيدرالية الشــقيقة وإلى أســر الضحايا 

ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

«الطاقة املستدامة»: تعزيز آليات التحول 
للطاقات النظيفة وتشجيع االستثمار فيها

زار وفد من مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
للطاقة املستدامة مقر مكتب األمم املتحدة في 
الكويت، حيث كان في استقبالهم رئيس مكتب 
ممثل األمني العام لألمم املتحدة منسق التطوير 
والتخطيط االستراتيجي في الكويت ناصر 
الشطي، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون 
لتفعيل آليات التحول للطاقات املستدامة في 
البالد التي يجب أن تقترن ببرنامج عمل دقيق 
لرفع مستوى الوعي املجتمعي بأهمية الطاقة 
النظيفــة، إضافة إلى بنــاء وتنمية مهارات 
الشــباب بقطاع الطاقة املتجددة والتشجيع 

على االستثمار مبجاالتها املختلفة.
وفي السياق ذاته، ثمنت رئيسة اجلمعية 
الكويتية للطاقة املستدامة م.سعاد احلسني 
اجلهود العاملية لهيئة األمم املتحدة للتشجيع 
على اعتماد الطاقة املتجددة كمصدر أساسي 
لتحقيق التنمية املســتدامة، مشيدة باللقاء 
الذي جمعها ومجلس إدارة اجلمعية مع أعضاء 
وممثلي مكتب األمم املتحدة في الكويت الذين 
أكــدوا على أهمية دور جمعيات النفع العام 
فــي تنميــة وتطوير املجتمــع واالرتقاء به 
خصوصا مبجال توفير الطاقة من املصادر 
املستدامة، وكشفوا عن استعدادهم لتعزيز 
سبل التعاون مع اجلمعية الكويتية للطاقة 
املســتدامة عبر تنظيم ورش عمل مشتركة 

ودورات تدريبية.
وأردفت احلســني: الطاقة املســتدامة هي 
الطريق األمثل لتحقيق التنمية املســتدامة، 
مشــيرة إلى أن اجلمعيــة الكويتية للطاقة 
املستدامة تسعى إلى تفعيل أهدافها من خالل 

التركيــز على خلق بيئة مالئمة تســاهم في 
االرتقــاء بثقافــة احملافظة علــى الطاقة في 
املجتمع، من خالل العمل في اجتاهني متوازيني، 
األول تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل 
فــي القطاعــات املختلفة للطاقة املســتدامة 
والثاني التنسيق مع وزارة التربية والتعليم 
لبحــث اإلمكانيات املتاحــة لتعديل املناهج 
الدراســية وإدخال مواد متخصصة بالطاقة 
املتجددة في املراحل التعليمية املختلفة بغية 
التأســيس جليل واع بســبل احملافظة على 
الطاقة وتوليد أشــكالها النظيفة من األلواح 
الشــمية والرياح إضافة الى طرق احلساب 
الكمي ملعدالت توليد الطاقة بحسب مساحة 

كل مبنى.
ولفتت احلسني إلى تركيز اجلمعية على 
عنصر التوعية والتثقيف للقطاعات التي تفتقر 
إلى البيانات الواضحة بشأن الطاقة النظيفة 
والتي من أهمها القطاع الصناعي، مؤكدة على 
ضرورة التحفيز للعاملني بالقطاع لتشجيعهم 
على التصنيع واإلنتاج للمواد الالزمة للتحول 
للطاقة املتجددة مثل األلواح الشمسية ومواد 
البناء وغيرها وفق اجلدول الزمني والعلمي 
املعتمد عامليا لسالســل اإلمداد اخلاصة بها، 
بحيث تكون موردا أساســيا للحكومة يقدم 
منتجا وطنيا بجودة عالية وكفاءة تتناسب 
مع طبيعة املشاريع املستقبلية التي ترتكز 
على الطاقة املستدامة وتراعي استخدام مواد 
قابلة إلعــادة التدوير لتقليل الضرر البيئي 
وحتقيق املسؤولية املجتمعية نحو األرض 

والبيئة.

وفد من اجلمعية زار مكتب األمم املتحدة في البالد

لقطة تذكارية خالل زيارة وفد «الطاقة املتجددة» ملقر مكتب األمم املتحدة في الكويت

وزير العدل: رؤى كويتية - جزائرية حول اجلرائم العابرة 
للحدود واالجتار بالبشر ومكافحة املخدرات والفساد

١٠ مزايا ملكونات مشروع شرق مدينة صباح األحمد السكنية

احلسيني لـ «األنباء»: «عافية ٣» تدخل حيز التنفيذ ١٦ سبتمبر

أكــد وزير العــدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
املستشــار جمال اجلالوي أن 
«قيادة الكويت حريصة على 
التواصل املستمر مع نظرائنا 

في اجلزائر».
وقال اجلالوي في تصريح 
لـ «كونا» على هامش مباحثات 
ثنائيــة جمعتــه مــع نظيره 
اجلزائري عبدالرشــيد طبي: 
«سنعمل على تكثيف الزيارات 
الثنائيــة مســتقبال بغــرض 
حتقيــق املزيــد مــن االرتقاء 
الثنائية  العالقات  مبســتوى 
حتــى يكون للكويــت تواجد 

مستمر باجلزائر».
وأضاف أنه يحمل رسالة 
حتية من القيادة الكويتية إلى 
األشــقاء في اجلزائر والهدف 

عاطف رمضان

كشــفت مصادر في املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية لـ «األنباء» أن مكونات 
مشروع شرق مدينة صباح األحمد السكنية 
تتمثل في وجود مساجد ومجموعة محالت 
وفرع غاز وســوق مركزي فرعي ومركز 
صحي عام وحديقة عامة ومحطة وقود 
ومواقع لفرع بنك ومحطة كهرباء باإلضافة 

إلى مواقع مخصصة للمؤسســة العامة 
للرعاية السكنية.

من جهة أخرى، أعلنت املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية أن املواطنني املخصص 
لهم في مشروع خيطان اجلنوبي ومشروع 
-N٦-Nمدينــة املطــالع للضواحــي (٥

N٧-N١٢) عليهم التقدم على طلب تسلم 
شهادات أذونات البناء من خالل تطبيق 
ســهل احلكومي، وذلك قبــل ٣١ اجلاري 

الستمرارية صرف بدل اإليجار.
وفي خدمة أخرى عبر التطبيق، قالت 
همايل الياقوت من إدارة العالقات العـامـــة 
واإلعـــالم فـــي «السكنية» إن طلب شهادة 
من يهمه األمر من خالل تطبيق «ســهل» 
يتم خــالل خطوات تتمثل فــي الدخول 
على الرعاية السكنية ثم خدمات التوزيع 
والتوثيق إصدار أوامر البناء وأخيرا رفع 

املستندات املطلوبة.

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن مدير إدارة التأمني 
والضمان الصحي في وزارة 
الصحة د.أحمد احلسيني عن 
دخول خدمة «عافية ٣» حيز 
التنفيذ فعليا في ١٦ سبتمبر 
املقبــل، مشــيرا فــي الوقت 
ذاتــه إلى أنه ســيتم توزيع 
البطاقات للمتقاعدين عن هذه 
اخلدمة في ٤٤ مركزا صحيا 
موزعــة على جميع املناطق 
الصحية يــوم األحد القادم 

٢٤ اجلاري.
التحقق من الهوية 

وذكــر د.احلســيني في 
تصريح لـ «األنباء» أن تسليم 
بطاقة «عافيــة ٣» اجلديدة 
للمتقاعد املؤمن عليه سيكون 
بعد التحقق من هويته عبر 
إبراز البطاقة املدنية، الفتة 
إلى انه فــي حال وجود من 
ينوب عــن املتقاعد، فيجب 
إبــراز البطاقتــني للمتقاعد 
ومن ينوب عنه مع نســخة 
من التوكيل القانوني الرسمي 

ساري املفعول.

أن «اجلزائر دولة عريقة ولها 
جــذور فــي الوطــن العربــي 
وفي املغرب العربي والكويت 
حريصــة على أن يكــون لها 

وجود باجلزائر».
وتابــع اجلــالوي قائــال: 

بدر خالد النفيسي - مركز 
عبدالرحمــن العبدالغني - 
مركز ميرزا حسن األحقاقي- 
مركــز عبــداهللا وشــريفة 
احملــري - مركــز عبــداهللا 

يوسف العبدالهادي.
وأضاف: أما منطقة حولي 
الصحيــة فســيتم توزيــع 
البطاقات في ٨ مراكز وهي: 
«مركز محمود حاجي حيدر 
الصحــي - مركز الســاملية 
الغربــي الصحــي - مركــز 
الســالم الصحــي - مركــز 
بيان الصحي - مركز مشرف 
الصحــي - مركــز الزهراء 

إن «تواجده بيننا تأكيد لعمق 
العالقات التاريخية التي جتمع 

اجلزائر والكويت».
وأضــاف طبــي أن زيارة 
اجلــالوي ســتكون فرصــة 
الطالعه على املنشآت القضائية 
اجلزائرية «خاصة ما يتعلق 
منها بالهيئات املكلفة بالتكوين 

وأنظمة عصرنة العدالة».
وأفــاد بأنه «ســتكون لنا 
فــرص كثيرة للوقــوف على 
التجربة اجلزائرية واحلديث 
عــن واقــع وآفــاق العالقات 
الثنائية بني اجلزائر والكويت».

يذكر أن الوزير اجلالوي بدأ 
في وقت سابق زيارة رسمية 
إلى اجلزائر تدوم ٥ أيام بغرض 
تعزيز التعاون القضائي بني 

البلدين.

مركز املنقف الصحي - مركز 
هدية الصحي - مركز صباح 
األحمد الصحــي A - مركز 
مبارك الكبير الغربي الصحي 
- مركز العدان التخصصي 

- مركز القرين الصحي».
وأفاد بأن عدد املراكز التي 
سيتم فيها توزيع البطاقات 
في منطقة اجلهراء الصحي 
بلــغ ٣ مراكز وهــي «مركز 
العيــون الصحــي - مركز 
القصر الصحي - مركز سعد 
العبداهللا الصحي قطعة ١٠».

وأكد د.احلسيني أن وزارة 
الصحة تعمل على قدم وساق 
للتسهيل على املتقاعدين في 
احلصول على بطاقات عافية 
وضمان تقدمي افضل خدمات 
طبية لهم في القطاع األهلي، 
مشــيدا بدعم وزير الصحة 
الســعيد ووكيــل  د.خالــد 
الــوزارة د.مصطفــى رضا 
والوكيل املســاعد لشــؤون 
اخلدمات الصحية اخلارجية 
د.يعقوب التمار لتذليل كافة 
العقبات من أمامنا لتسهيل 
تقدمي اخلدمات للمستفيدين 

من مشروع عافية.

«كما ســأقوم خالل تواجدي 
باجلزائر بزيــارة العديد من 
احملاكم لالطالع على تقسيماتها 
الدولــة ومجلــس  ومجلــس 
القضاء واحملكمة الدستورية»، 
معربــا في الوقت نفســه عن 
متنياته بأن يقوم وزير العدل 
اجلزائري بزيارة مماثلة إلى 

الكويت.
ولفت إلى أن «البلدين حاليا 
في تنســيق كامــل ومتناغم 
وهناك رؤى مشتركة خصوصا 
في املسائل املتعلقة باجلرائم 
العابــرة للحــدود واالجتــار 
بالبشــر ومكافحــة املخدرات 

والفساد».
من جهته، رحب وزير العدل 
اجلزائري عبدالرشيد طبي في 
تصريح مماثل لـ«كونا» وقال: 

الصحــي - مركــز ســلوى 
التخصصي - مركز صباح 

السالم الشمالي».
وعن املراكــز في منطقة 
الفروانيــة الصحيــة التــي 
ســتوزع بطاقات عافية ٣، 
أشــار د.احلســيني إلى أن 
عددها ٨ مراكز وهي «عبداهللا 
املبــارك الصحــي - مركــز 
مناحــي العصيمي الصحي 
- مركــز العمريــة الصحي 
- مركــز األندلس والرقعي 
الصحــي - مركز الفردوس 
اجلنوبــي الصحي - مركز 
صباح الناصــر الصحي - 
مركــز الرحــاب الصحي - 
العارضيــة اجلنوبي  مركز 

الصحي».
وبني أن عدد املراكز التي 
ســتوزع فيها البطاقات في 
منطقة األحمدي الصحية ١٢ 
مركــزا صحيا وهــي «مركز 
الصباحية الشرقي الصحي 
- مركز جابر العلي الصحي 
- مركز الرقة الصحي - مركز 
علي صباح السالم الصحي - 
مركز الظهر الصحي - مركز 
الفحيحيــل التخصصــي - 

أشار على هامش مباحثات جمعته مع نظيره اجلزائري أنه سيطلع على النظام القضائي في البلد الشقيق

مساجد ومحالت وسوق مركزي وفرع غاز ومركز صحي ومحطة وقود ومواقع للبنوك

مدير إدارة التأمني والضمان الصحي أعلن بدء توزيع البطاقات األحد املقبل في ٤٤ مركزاً صحياً

املستشار جمال اجلالوي

همايل الياقوت

مكونات املشروع واجهة مقترحة ألحد املباني

د.أحمد احلسيني

منها الرفع من مستوى التعاون 
بني البلدين وفق نظرة سياسية 

واقتصادية.
أن «الزيـــارة  وأوضـــــح 
األخيرة للرئيــس اجلزائري 
عبداملجيد تبون إلى الكويت 
كان لها أهمية كبرى في توسيع 
هذه العالقات وحرص قيادة 
الكويــت علــى أن نكــون في 
تواصل مســتمر مع نظرائنا 

باجلزائر».
وأشار الوزير الى أن جدول 
زيارته الــى اجلزائر يتضمن 
االطالع عن كثب على النظام 
القضائــي اجلزائــري ومــا 
يحتويه من تقسيمات وأعمال 
قضائية خاصة ما يتعلق منها 
مبشاريع القوانني األخيرة على 
غرار قانون االستثمار، معتبرا 

وأشار إلى أنه عند تسليم 
بطاقــة «عافية ٣» للمتقاعد 
أو من ينوب عنه سيتم أخذ 
«بصمة اإلبهام» على منوذج 
إقرار االستالم املعتمد من قبل 

وزارة الصحة.
املراكز 

وعن املراكز التي ســيتم 
توزيــع بهــا بطاقــة عافية 
٣، قال د.احلســيني: سيتم 
توزيع البطاقات في ٤٤ مركزا 
صحيا اعتبارا من ٢٤ يوليو 
خالل اوقات الدوام الرسمي 
الصباحية من الساعة ٧ حتى 

٢ ظهرا.
وتابــع: هنــاك ١٣ مركزا 
صحيا في منطقة العاصمة 
الصحية سيتم فيها توزيع  
بطاقات عافية ٣ وهي: مركز 
الروضة الصحي - مركز علي 
ثنيان الغامن الصحي - مركز 
القيروان - مركز شــيخان 
الفارسي وشريفة العوضي - 
مركز خالد الغنيم الصحي - 
مركز حمد الصقر الصحي - 
مركز قرطبة الصحي - مركز 
منيرة العبار الصحي - مركز 

«القوى العاملة» تعزز التوعية بحظر العمل وقت الظهيرة
بشرى شعبان

أطلقــت الهيئة العامــة للقوى العاملة 
متمثلــة في إدارة العالقــات العامة حملة 
توعويــة بعــدة لغــات لتوعيــة العمالة 
وأصحــاب األعمــال بضــرورة التزامهــم 
بقرار حظر العمل من الســاعة ١١ صباحا 
إلى ٤ عصــرا، ومن أول يونيو الى نهاية 

أغسطس.
وعلل مصدر في الهيئة إطالق هذه الحملة 
التوعوية التي بــدأت من أول يونيو بأن 
مسؤولي القوى العاملة ارتأوا تكثيف عملية 
التوعيــة عبر مواقع الهيئــة اإللكترونية 
خالل شهري يوليو وأغسطس، حيث تصل 

درجات الحرارة إلى القصوى، األمر الذي 
يهدد سالمة العمالة.

وتمنــى المصدر على أصحاب األعمال 
االلتزام بحظر العمل وقت الظهيرة حفاظا 
على ســالمة عمالتهــم ولكي ال يتعرضوا 
للمساءلة القانونية، مؤكدا أن حظر العمل 
ال يعني تخفيف الساعات المحددة للعمل، 
بل يمكن االستعاضة عن ساعات الظهيرة 
بالعمل ليال أو خالل ساعات الصباح الباكر.

وأشار إلى أن عقوبة مخالفة هذا القرار 
تتدرج مــن إنذار بالمخالفــة إلى مخالفة 
مالية ١٠٠ دينار وتتضاعف إلى إقفال ملف 
وتصل العقوبة في حاالت التكرار إلى ٢٠٠ 

دينار عن كل عامل مخالف.

ً لتوعية العمالة وأصحاب األعمال بضرورة االلتزام بالفترة احملددة في القرار من ١١ صباحاً حتى ٤ عصرا

توعية العمالة بلغات مختلفة

ـــهل» ـــر «س ـــالع» عب ـــي «املط ـــواٍح ف ـــي» وض ـــان اجلنوب ـــائم «خيط ـــاء قس ـــات بن ـــدار أذون إص


