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إطالق الوحدة االقتصادية االستشارية برئاسة رئيس الوزراء 
وعضوية اجلهات ذات الطابع االقتصادي واالستثماري والتنموي

ستتولى مهام مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات االقتصادية واملالية والتنموية وتصويبها نحو حتقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥

أعلــن رئيس ديــوان رئيس مجلس 
الــوزراء عبدالعزيز دخيــل الدخيل عن 
إطالق الوحدة االقتصادية االستشارية 
برئاســة ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
وعضوية الجهات الحكومية ذات الطابع 
االقتصــادي واالســتثماري والتنموي، 
باإلضافــة إلــى الخبــرات الوطنية ذات 
االختصاص بالشــأن االقتصادي وذلك 
بنــاء على توجيهات من  رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف حول 
أهمية تبني نهج متطور لدعم االقتصاد 
الوطني والعمل على جذب االستثمارات 

المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز 
دور القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية 

الكويت ٢٠٣٥.
وأضاف الدخيل أن الوحدة ستتولى مهام 
مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات 
االقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها 
نحو تحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ وســبل 
تنويع القاعدة االقتصادية وااليرادات العامة 
غير النفطية عالوة على مناقشة الخريطة 
االســتثمارية الوطنية ومــا تتضمنه من 
طرح فرص استثمارية للمستثمر الوطني 

واالجنبي.

وأشار الدخيل إلى أن الوحدة ستعمل على 
توثيق الروابط بين المؤسسات االقتصادية  
والمالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد 
جهودهــا لتعزيز التنمية االقتصادية في 

الدولة.
الوحــدة ســتناقش  بــأن  واســتطرد 
سبل تحسين بيئة المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة بما يعزز من دورها الريادي 

في تحقيق التنمية االقتصادية للدولة.
كما أكد الدخيل أن الوحدة ستبذل عناية 
واهتماما إلرســاء مبــدأ األمن االقتصادي 
الوطنــي لتوفيــر بيئــة اقتصاديــة آمنة 

ومحفزة للنمو واالستثمار ومكافحة كافة 
الظواهر السلبية على االقتصاد الوطني.

من جانب آخــر، أكد الدخيل أن إطالق 
الوحدة جاء ترجمة الستراتيجية الديوان 
التي أطلقــت العام الماضي ومتســقا مع 
أهدافهــا االســتراتيجية في دعــم قرارات 
وأعمال سمو رئيس مجلس الوزراء لبناء 
اقتصاد وطني محفز لالســتثمار بقاعدة 
إنتاجية متنوعة تعزز من فرص تحسين 
أداء الكويــت ضمن المؤشــرات العالمية 
ومسارا نحو تسريع وتيرة العمل لتحقيق 

عبد العزيز الدخيلرؤية دولة الكوي ٢٠٣٥.

ستعمل على توثيق الروابط بني املؤسسات االقتصادية واملالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية االقتصادية في الدولة
إرساء مبدأ األمن االقتصادي الوطني لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو واالستثمار ومكافحة كافة الظواهر السلبية على االقتصاد الوطني

النواف لقياديي «السكنية»: تواجدوا بالقرب من املواطنني 
واستمعوا ملالحظاتهم ولو مرتني في األسبوع

عاطف رمضان

قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد النواف بجولة مفاجئة ملقر املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب 
الســرة، حيث فوجئ املواطنــون بتواجد 
سموه بجانبهم. واستدعى مدير املؤسسة 
السكنية لتدوين كافة مالحظاتهم وشكاواهم 
لتسريع وتيرة إجناز معامالتهم. وقد استمع 
ســموه للمراجعني وتطــرق خالل حديثه 
للمواطنني الى مجلــس االمة املقبل قائال: 
«نستبشــر خيرا مبجلس األمة املقبل، في 
ان يتعاون مع أهل الكويت، ويتم االنتهاء 

من كل األمور الشعبوية».
وشــدد ســموه على ضرورة تســهيل 
أمور املراجعني، وقيام املوظفني بأداء املهام 
املطلوبة من زمالئهم في حال كانوا في إجازة.

كما حث سموه مسؤولي «السكنية» على 
التواجد وســط املواطنني وعدم اجللوس 
فــي مكاتبهم والتقرب مــن املراجعني وان 
ينتهجــوا نفــس نهج ســموه فيما يخص 
النزول الى الشارع والتقرب من املواطنني 
حلل مشاكلهم للقضاء على هذه املشكالت 
وان يحرصــوا على التواصــل معهم مرة 
او مرتني في االســبوع على االقل ملدة ربع 
ساعة. وخاطب النواف قياديي «السكنية»، 
قائال: لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون 
من مكاتبكم وتقعدون مع املراجعني كنتم 

حليتم مشاكل أهل الكويت.
ووجه حديثه للموظفني واملســؤولني 
في «السكنية» قائال: هؤالء املواطنون اذا 
تقربتم منهم واســتمعتم الى مالحظاتهم 
ســوف يثنون عليكم، وذلــك خدمة ألهل 
الكويت وعيالكم وكبار السن وهذه حالة 

انسانية.
وقــال لهم حرفيا بعد أن طلب منه أحد 
املراجعني الضرب بيد من حديد: «جلست مع 
املراجعني ووجدت عندهم مليون مشكلة».
وقال مواطنون في حديثهم إلى ســمو 
رئيس الوزراء: «النــاس كلها راضية عن 
ســموك وتدعو لك ولك أجر، وعساك على 

القوة والشعب الكويتي يدافع عنك».
ورد ســموه على املواطنني قائال: «وانا 
ادافــع عن الكويت.. ما فــي غيري اللي ما 

يدافع عن الكويت؟».

سموه قام بزيارة مفاجئة للمؤسسة وشدد على ضرورة تسهيل اإلجراءات للمراجعني

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف متحدثا مع أحد املراجعني

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف خالل اللقاء مع قياديي «السكنية»

رئيس الوزراء تفقد مستشفى مبارك الكبير

حنان عبد املعبود - عبدالكرمي العبداهللا 

نفذ رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
النواف جولة مفاجئة على مستشفى 
مبارك، حيث قام بزيارة املرضى في 
الغرف اخلاصة والغرف العامة، اضافة 
الى التواجد وسط املراجعني وسؤالهم 
عــن احتياجاتهم، وكان برفقته مدير 
املستشفى د.مهدي الفضلي ورئيس 
الهيئــة الطبيــة د.موضــي املطيري 
ومســاعد مديــر املستشــفى عبداهللا 
دشــتي. وقال مدير مستشفى مبارك 
الكبير د.مهدي الفضلي في تصريح لـ 
«األنباء» إن رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد النواف تفقد العيادات 

اخلارجيــة والطوارئ واســتمع الى 
املرضى واملراجعني ملعرفة احتياجاتهم 
واستفســاراتهم. وأشار الى أن سمو 
رئيس مجلس الوزراء وجهنا بالنزول 
دائمــا الى امليدان وســماع شــكاوى 
واستفســارات املرضــى واملراجعني 

وحلها بأسرع وقت.
وبــني د.الفضلي ان ســموه وجه 
وأوصى باملرضى واملراجعني، حيث 
طلب بتســهيل امورهــم وحل جميع 

مشاكلهم واملعوقات التي تواجههم.
كما أعلن د.مهدي الفضلي عن قرب 
انتهــاء العمل في عدد من املشــاريع 
باملستشفى ومنها مركز القلب وإعادة 
تأهيل قسم احلوادث وأجنحة وعيادات 

األطفــال، الفتا الى أن هذه املشــاريع 
تأتي في اطار تقدمي خدمة لشــريحة 
أكبر مــن املراجعني وكذلك للحصول 
على خدمة طبية على مستوى رفيع.

وأضاف الفضلي: ان نتائج الزيارة 
كانــت أكثر مــن جيدة، الفتــا الى أن 
سمو رئيس مجلس الوزراء شدد على 
ضرورة النزول الى املرضى والتحدث 
معهم عن قــرب ملعرفة احتياجاتهم، 

وتسهيل كافة أمورهم الطبية.
واجلدير بالذكر أن هناك اشادات من 
املراجعني واملرضى باخلدمات الطبية 
والكوادر الصحية العاملة في مستشفى 
مبارك الكبير من خالل حديثهم لسمو 

رئيس مجلس الوزراء.

الفضلي لـ «األنباء»: الشيخ أحمد النواف أوصانا باملرضى واملراجعني وتسهيل أمورهم

سمو الشيخ أحمد النواف خالل زيارته أحد املرضىرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف خالل اجلولة

إنسانيةنستبشر خيرًا باملجلس املقبل في أن يتعاون مع أهل الكويت ويتم االنتهاء من كل األمور الشعبوية حالة  لشكاواهم  لالستماع  إليهم  والتقرب  السن  كبار  وبينهم  عيالكم  هم  املواطنون 

بيوت الصفيح والعشوائيات في «الصليبخات» 
و«الدوحة» في مرمى ضبطية «الكهرباء»

دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء واملاء 
حملة مشتركة مع بلدية العاصمة على الصليبخات والدوحة 
لرصد التعديات. وقال نائب رئيس الفريق احمد الشــمري ان 
احلملة استهدفت التعديات على شبكة الكهرباء حيث قام الفريق 

بتوجيـه عدة انذارات لرفع املخالفات عن الشبكة.
كما مت تنفيذ محضر ضبط بسبب وجود متديدات مخالفة 
تشكل خطرا كبيرا على القاطنني. ولفت الى ان احلملة استمرارا 
الستراتيجية الوزارة على بيوت الصفيح والعشوائيات التي بدأت 
منذ فـتـرة فـي السكن اخلاص في جميع احملافظات الشمالية.
وأوضح ان املخالفات لهذا الشــهر بلغت ٤٥ محضر ضبط 
وإثبات حالة معظمها تعديات على الشبكة الكهربائية وتوجيه 
اكثر من ٢٠٠ انذار شـفـهـي بـسـبـب الهدر في استخدام خدمتي 

الكهرباء واملياه.
ونبه الشــمري مالك العقارات الى ضرورة االشتراط على 
املستهلك عدم العبث بشبكتي الكهرباء واملاء والتأكد من ذلك 
ألن املخالفات والتمديدات التي يقوم بها املســتثمرون يتحمل 

مسؤوليتها وغراماتها أصحاب العقارات أنفسهم.

الشمري لـ «األنباء»: حصيلة أغسطس ٤٥ مخالفة وإثبات حالة تعٍد على الشبكة الكهربائية

أحمد الشمري

«الهالل األحمر»: «تبرع لتعليمهم» 
ملساعدة األيتام واحملتاجني

أطلقت جمعية 
األحمــر  الهــالل 
أمس حملة «تبرع 
لتعليمهم» ملصلحة 
أبناء  الطلبة مــن 
األســر احملتاجــة 
واأليتام واملسجلني 
بكشوفات اجلمعية 

في الكويت.
وقالــت األمني 
العــام للجمعيــة 
مهــا البرجــس لـ 
«كونا» إن احلملة 

تأتي ضمن املبادرات اإلنسانية في البالد وتعزيز املشاركة 
املجتمعية وانسجاما مع الرؤية اخليرية ومشروع حق 

التعليم.
وأضافــت البرجس أن احلملة تهــدف أيضا إلى دعم 
التعليم باعتباره من أهم وأبرز مشاريع اجلمعية، إضافة 
إلى تخفيف العبء عن األسر احملتاجة وإحلاق أطفالهم 
بركب التعليم خاصة الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
داعية اجلميع إلى التبرع بغية اإلسهام في هذا املشروع، 
مشــيرة إلــى أن ذلك يتــم من خالل املوقــع اإللكتروني 
للجمعية أو عبر استقبال التبرعات مباشرة في مقرها.

شعار حملة «تبرع لتعليمهم»

آمر السالح اجلوي التقى رئيس 
مكتب االتصال العسكري املصري

اســتقبل آمر سالح الدفاع اجلوي ومساعد آمر القوة 
اجلوية، صباح أمس، رئيس مكتب االتصال العســكري 
اجلديد جلمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث مت خالل 
اللقاء مناقشة املواضيع ذات االهتمام املشترك، ال سيما 

املتعلقة باجلوانب العسكرية.


