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وزير الدفاع: دعم التعاون بني القوات املسلحة بدول اخلليج

وزيرا النفط واخلارجية زارا 
معرض الكويت ضمن مؤمتر املناخ

شارك وزير الدفاع الشيخ 
عبــداهللا العلــي فــي أعمال 
اجتماع الدورة التاسعة عشرة 
ملجلس الدفاع املشترك لوزراء 
الدفاع بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وذلك 
مبقر األمانة العامة في مدينة 
الريــاض باململكــة العربية 
السعودية الشــقيقة، حيث 
عقد االجتماع برئاسة صاحب 
الســمو امللكــي األمير خالد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود وزير الدفاع باململكة 
العربية السعودية ومبشاركة 
وزراء الدفاع بدول املجلس 
واألمني العام ملجلس التعاون 
د.نايف احلجرف، حيث ناقش 
املوضوعــات  املجتمعــون 
املدرجة على جدول األعمال، 
اللجنــة  ومنهــا توصيــات 
العســكرية العليا لرؤســاء 
األركان، وذلك بهدف دراستها 
واتخاذ القرارات املناسبة في 
شــأنها، باإلضافة إلى بحث 
آخر التطورات واملستجدات 
الســاحتني اإلقليمية  علــى 

والدولية.

للتوجيهات السامية ألصحاب 
اجلاللة والســمو قادة دول 
لــدول  التعــاون  مجلــس 
اخلليــج العربيــة، حفظهم 

اهللا ورعاهم.
وأكــد وزيــر الدفــاع أن 
اجتمــاع وزراء الدفاع يؤكد 
حقيقة اإلميان بأهمية العمل 
اجلماعي، وضرورة االرتقاء 
القوات املسلحة  مبســتوى 
بــدول املجلــس، وتطويــر 
منظومــة عملهــا وتعزيــز 

كما أشاد بالدور الكبير 
واجلهد امللموس الذي بذله 
األركان  ويبذلــه رؤســاء 
بدول مجلس التعاون، وما 
أسفرت عنه اجتماعاتهم من 
توصيات ودراسات، ساعدت 
في تعزيز العمل على حفظ 
أمن واستقرار دول املنطقة، 
وتوحيد اجلهــود الدفاعية 
لقواتها، مضيفا ان الظروف 
االســتثنائية الطارئة التي 
تشهدها الساحتان اإلقليمية 
والدولية، وما يترتب عليها 
باألحــداث،  مــن تســارع 
تدفعنا نحو حتقيق أقصى 
درجات اجلاهزية واليقظة 
واالستعداد لقواتنا املسلحة، 
وذلــك ملواجهــة مختلــف 
املواقــف واملتغيرات، وهو 
األمــر الذي يتطلــب العمل 
وتفعيــل  تطويــر  علــى 
التعــاون والعمل  منظومة 
الدفاعي املشترك، انطالقا من 
اليقني والثقة الكبيرة بقدرات 
قواتنــا وكفاءتها في تنفيذ 
مختلف املهــام والواجبات 

املوكلة إليها.

قدراتهــا ودعــم جهودهــا، 
انطالقــا من روابــط اإلخاء 
لــدول  واملصيــر املشــترك 
وشــعوب املنطقــة، والتــي 
تدفع بدورها نحو مواصلة 
العمل والتعاون والتنسيق 
القطاعــات  مختلــف  بــني 
العسكرية، تأكيدا منها على 
وحدة وسالمة أراضي دول 
مجلــس التعــاون وأهميــة 
حمايتهــا مــن أي تهديد أو 

اعتداء خارجي.

خالل مشاركته في أعمال اجتماع الدورة التاسعة عشرة ملجلس الدفاع املشترك باململكة العربية السعودية الشقيقة

الشيخ عبداهللا العلي مترئساً وفد الكويت بحضور الفريق خالد صالح الصباح والسفير الشيخ علي اخلالد

الشيخ سالم العبداهللا ود.بدر املال والشيخ عبداهللا األحمد خالل الزيارة

وقد أعــرب وزير الدفاع 
الشــيخ عبداهللا العلي عن 
اعتزازه وتقديــره للجهود 
الكبيرة واملساعي احلثيثة 
التــي يبذلهــا وزراء الدفاع 
بــدول املجلــس في ســبيل 
دعم أواصر التعاون والعمل 
الدفاعي املشترك بني القوات 
املسلحة بدول املنطقة، والتي 
أثمرت بفضل اهللا عز وجل 
العديد من اإلجنازات والنتائج 
امللموسة، والتي تأتي ترجمة 

شرم الشيخ ـ كونا: قام نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر املال 
ووزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا 
بزيــارة معــرض الكويــت املقــام ضمن 
فعاليــات مؤمتر قمة قادة العالم للدورة 
الـ ٢٧ ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية لتغير املناخ (٢٧ COP) في مدينة 
شــرم الشــيخ بجمهورية مصر العربية 

الشقيقة.
ومت خالل اجلولــة االلتقاء بالقائمني 
على هــذا املعرض وأعضاء وفد الكويت 
املشارك في املؤمتر واإلشادة بجهودهم.

وزير الديوان استقبل مدير أرشيف
الدولة في الرئاسة التركية

استقبل وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ محمد العبداهللا في مكتبه بقصر 
بيان مدير أرشــيف الدولة في رئاسة 
اجلمهوريــة التركيــة أ.د.أغــور اونال 
والوفـــــد املرافـــــق، وذلك مبناســبة 

زيارته للبالد.
هذا، ومت خالل اللقاء تبادل املواضيع 
ذات االهتمام املشترك التي تعكس عمق 
العالقات التاريخية الراسخة بني البلدين 

والشعبني الصديقني.

الشيخ محمد العبداهللا مستقبال د.أغور اونال

املاجد وجه «الُقّصر» مبواصلة الرقمنة
خلدمة ٤٨٫٨ ألفًا من املستفيدين

بوقماز بحثت مع ١٥ جهة خطط مواجهة األمطار

ليلى الشافعي

وجه وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
رئيــس  النزاهــة  تعزيــز 
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 
لشــؤون القصر عبدالعزيز 
املاجد الســتمرار الهيئة في 
تكثيف برامج ميكنة ورقمنة 
أعمالهــا وخدماتها في إطار 
خطة التحــول الرقمي التي 
تتبناها الدولة. وقال املاجد 

فــي تصريح صحافي عقب اســتقباله مدير 
عــام الهيئة العامة لشــؤون القصر باإلنابة 
م.حمد البرجس إن الهيئة جنحت في إطالق 
٤٦ خدمــة الكترونية من خالل موقعها و٣٦
خدمة عبر «سهل» من بينها تلقي املشمولني 
بالرعاية وكل املستفيدين من خدمات الهيئة 
لتنبيهات دورية بشأن مستجدات معامالتهم 
لدى الهيئة ومستحقاتهم املالية مع إمكانية 
حتويلها الى حساباتهم مبجرد إمداد الهيئة 

عبر التطبيق بأرقام تلك احلسابات.
وكشــف أن الهيئة تقدم خدمات الصرف 
املباشر للمستحقات عبر احلسابات املصرفية 
للمستفيدين، حيث جنحت في حتويل أكثر 
مــن ٣١ مليون دينار حلســابات املشــمولني 

بالرعاية واملســتحقني عبر 
املوقع والتطبيق، وذلك منذ 
انطالقه في ســبتمبر ٢٠٢١. 
مشددا على أهمية اإلسراع في 
تنفيذ خطط التطوير، السيما 
مع ارتفاع عدد املستفيدين 
من رعاية الهيئة لنحو ٤٨٫٨
ألفــا، بنهايــة أكتوبر ٢٠٢٢

منهم ٢٠٪ من القصر و٧٠٪ 
من الراشدين والبقية للفئات 
األخــرى وتشــمل املراحيم 
واحملجور عليهم واملفقودين، 
والرعاية اخلاصة واالثالث، 
مشــيرا الى أن العدد التراكمي للمستفيدين 
مــن رعاية الهيئة جتــاوز ٣٥٠ ألفا من أبناء 

الكويت بنهاية أكتوبر.
من جهته، شدد البرجس على حرص اإلدارة 
التنفيذية على وضع خطط تطوير تتناسب 
مع احتياجات الهيئة واملشــمولني برعايتها 
وتواكب خطط الدولة وتوجيهات احلكومة 

ومبا يحافظ على ريادة الهيئة اإلقليمية.
وأضاف البرجس أن الهيئة جنحت، وبفضل 
توجيهات مجلس إدارتها وجلانها املتخصصة 
وجهود إدارتها التنفيذية في التواصل الفعال 
مع مختلف اجلهات ذات الصلة بعملها، وذلك 
في إطار حرص إدارتها على تطبيق معايير 

السالمة والشفافية.

دارين العلي

اجتمعت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز مع جلنة األمطار بحضور 
ممثلني عن ١٥ جهة حكومية. واستمعت بوقماز إلى اخلطط 
املوضوعة واإلجراءات التــي مت تنفيذها لتفادي جتمعات 
مياه األمطار، خصوصا في املواقع احلرجة وكيفية التعامل 
معهــا، وفقــا لتلك اخلطط، مشــددة على ضــرورة وجود 
خطة بديلة في حال هطول أمطار غزيرة وســرعة إدخالها 
حيز التنفيذ، خصوصا في املواقع احلرجة لضمان سالمة 
املواطنني واملقيمني وتفادي أي أضرار ميكن أن تلحق بهم 
أو مبمتلكاتهم. واســتعرض ممثلــو اجلهات اجلهود التي 

بذلتها جهاتهم استعدادا ملوسم األمطار.

عبدالعزيز املاجد

د.أماني بوقماز

عمار العجمي: ٦٠٠ مليون دينار لـ ٩٨٠٠ قسيمة في املطالع
ثامر السليم

أعلن وزير الدولة لشؤون 
العمراني  اإلســكان للتطوير 
عمــار العجمــي عــن موافقة 
مجلــس األمة علــى ميزانية 
متويل الوحــــدات السكنيــة 
لـ ٤ ضواح في املطالع. وأضاف 
العجمي خالل جولة ميدانية 
فــي مدينــة جابــر األحمد أن 
هناك تنسيقا يجري مع وزارة 
املالية، حيث تصــل ميزانية 
التمويل الى قرابة ٦٠٠ مليون 
دينــار تغطي ٩٨٠٠ قســيمة. 
وبســؤاله عن االســتمرار في 
الفلســفة اإلســكانية احلالية 
(أرض وقرض)، أجاب قائال: 
إن أردنا حل هذه القضية فيجب 
وضع أكثر من طريقة من خالل 
التعاون بني احلكومة واللجنة 
اإلسكانية. وبني العجمي أنه 
مت أخــذ املوافقــات مــن إدارة 
الفتــوى والتشــريع بشــأن 
مناقصات البنية التحتية في 
جنوب صباح األحمد السكنية، 
مؤكدا أن ثمــة جهودا لتقليل 
فترة انتظار املواطنني للسكن 
والتي كانت متتد لـ ٢٠ عاما، 

وحلمنا أن تقل فترة االنتظار 
ملا دون الـ ٥ سنوات وهو حلم 
يتحقق بوجود أصحاب القرار.
ووعــد العجمي باخلروج 
بحلول تؤدي الى حل القضية 
اإلسكانية من خالل التنسيق 
مع مجلس األمة، كاشفا النقاب 
عن توجــه لتحرير مزيد من 

األراضي اململوكة للدولة.
ولفت إلى قرارات من شأنها 
أن تســعد األســرة الكويتية 
مبا يتوافق مع النهج اجلديد 

والعهد اجلديد.

وأكــد أن هنــاك تنســيقا 
لتسلم ٦٠ شقة في جابر األحمد 
كانت في حيازة وزارة الصحة 
خالل جائحــة كورونا، الفتا 
إلى أن التنسيق جار لتسلمها 

وتوزيعها على املواطنني.
وبني أن هناك عدة عوامل 
ترتبط بالقضية اإلســكانية، 
منها امليزانيات وأسعار النفط 
ونحن جنتهـــــد لتوفير هذه 
امليزانيـــة قـــدر املستطــاع.

مــن جانبه، كشــف وزير 
البلديــة  لشــؤون  الدولــة 

عبدالعزيز املعجل عن تنسيق 
حكومي بشــأن مواقع عربات 
«الفود ترك»، حيث سيتم وضع 
آليات بــني البلديــة والبلدي 
ووزارة التجــارة والصناعــة 
لتغييــر بنود الئحــة «الفود 
تــرك» وعمل بعــض املناطق 

اخلاصة بهذا الشأن.
وأضاف املعجل عقب جولة 
لــه فــي مدينة جابــر األحمد 
برفقة وزير الدولة لشــؤون 
اإلسكان عمار العجمي، ان هناك 
سعيا بشأن جتميل احلدائق 

لتكون متنفسا ألهالي املناطق 
السكنية.

وقــال ان حترير األراضي 
سيكون بالتنسيق بني وزارة 
املالية والبلدية واإلسكان، حيث 
تتطلب تضافــر هذه اجلهود 

لتلبية رغبات املواطنني.
وبســؤاله عن فتح ملفات 
الفساد بشأن توزيع احليازات 
الزراعية، أجــاب املعجل بأن 
هناك جلانا سابقة مازالت تعمل 
ونحن ننتظر نتائج تلك اللجان 

ألخذ القرار.

سنتسلم ٦٠ شقة من «الصحة» وسيتم توزيعها في منطقة جابر األحمد

الوزيران عمار العجمي  وفهد املعجل مع احلضور في اللقاء  (زين عالم)

رابطة هيئة التدريب توقع اتفاقية 
مع قطاع التدريب في «التطبيقي»

وقعت رابطة أعضاء هيئة 
التدريب مؤخرا اتفاقية تعاون 
مع قطاع التدريب بالهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب.  للتعليم 
ومثــل قطــاع التدريــب نائب 
املديــر العام لقطــاع التدريب 
م.عبدالعزيز الرويح، بينما مثل 
الرابطة رئيس الرابطة د.محمد 
البريوج. وتهدف االتفاقية الى 
تعزيز مجال الدورات التدريبية 
في عدة مجاالت، كما أنها تهدف 
الى االستفادة املتبادلة للقطاع 
بشــكل عــام واملدربني بشــكل 

اجلانبان بعد توقيع االتفاقيةخاص.

وزير الداخلية: أهمية خاصة ملجلس التعاون في ظل التحديات
وصل الى اململكة العربية السعودية أمس 
الثالثاء النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشــيخ طــالل اخلالد والوفد 
املرافق له وذلك للمشاركة في االجتماع التاسع 
والثالثني لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.

وكان في استقبال اخلالد لدى وصوله صاحب 
الســمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن 
نايــف بن عبدالعزيز آل ســعود وزير داخلية 
اململكة العربية الســعودية الشــقيقة وسفير 
الكويت لدى اململكة العربية السعودية الشقيقة 

الشيخ علي اخلالد وأعضاء السفارة.
وأعرب اخلالد عن شكره وتقديره للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة وإلى أخيه صاحب 
الســمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن 

نايــف بن عبدالعزيز آل ســعود وزير داخلية 
اململكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذله 

من جهد واهتمام للترتيب لالجتماع.
وأضاف أنه ملن دواعي ســروري أن ألتقي 
على هذه األرض الطيبة بإخواني أصحاب السمو 
واملعالــي وزراء داخلية مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية للمشاركة في هذا االجتماع الذي 
يكتسب اهمية خاصة في ظل التحديات األمنية 
ملصاحلنــا الوطنية وفي ظل مرحلة تتســارع 
فيها االحداث وتلقي بظاللها على أمن شعوبنا.

هذا، وكان في وداع الشيخ طالل اخلالد عدد 
من القيــادات األمنية يتقدمهــم وكيل الوزارة 
الفريق انور البرجس ورئيس جهاز امن الدولة 

الفريق الشيخ سالم النواف.

لدى وصوله إلى الرياض للمشاركة في االجتماع الـ ٣٩ لنظرائه في دول اخلليج

الشيخ طالل اخلالـــد لـدى وصولـــه وفي استقبـاله صاحب السمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 

اخلالد: سنواجه حرب املخدرات مهما كلفتنا من تضحيات
محمد اجلالهمة 

 أكــد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد أن احلرب 
على املخدرات سوف نواجهها 
بكل حزم  مهمــا كلفتنا من 
تضحيــات، الفتــا الــى ان 
خطط املواجهة تشمل الوقاية 
التاهيل ولن  والتوعية واعادة 
نترك عيالنا واسرهم فريسة 
املدمــرة. وأعرب  لهذه اآلفة 
اخلالد عن شــكره وتقديره 
العامة ملكافحة  اإلدارة  لرجال 
املخدرات ومنتســبي اإلدارة 
العامة للجمارك على جهودهم 
التصدي بكل  املخلصة فــي 
قوة وحــزم حملاوالت ترويج 
املخدرات التي تستهدف أبناء 
املجتمع، مشيدا بقدرة رجال 
األمن في التصدي لكل محاوالت 
التهريب، داعيا الى املزيد من 
اليقظة واالنتباه والتصدي بكل 

حزم ملهربي هذه السموم.

كانت مخبأة وسط شحنة أثاث 
بطريقة سرية مبتكرة في حاوية 
قادمة من جمهورية الصني عبر 
ميناء الشويخ. وكانت معلومات 
ســرية قد وردت الى مكافحة 
املخدرات، عن محاولة تهريب 
الشحنة في حاوية عبر ميناء 
الشويخ، وعليه مت التنسيق مع 
مكتب البحث والتحري اجلمركي 
التابع لإلدارة العامة للجمارك 
الفور  لضبط احلاوية. وعلى 

شخصني، فتم القبض عليهما، 
وبعد مواجهتهما باملضبوطات 
اعترفا مبا نســب اليهما، فتم 
حتويل املتهمني واملضبوطات 
الى اجلهــات املختصة التخاذ 
القانونية الالزمة  االجــراءات 
بحقهما. الى ذلك قدر مصدر 
أمني  قيمة املضبوطات السوقية 
بـ٢٠ مليون دينار موكدا على 
ان هناك جهودا تبذل لضبط 

مهربيها.

مت تشكيل فريق مشترك بني 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
ومكتب البحث والتحري التابع 
لإلدارة العامة للجمارك في ميناء 
الشويخ ملتابعة التحريات وجمع 
املعلومات واالستدالالت، وبعد 
املعلومات وتفتيش  التأكد من 
احلاويــة مت العثــور علــى 
املمنوعات مخبأة بطريقة سرية 
مبتكرة داخل شحنة أثاث في 
حاوية كانت مستوردة من طرف 

أكد خالل فض أحراز  ١٠ ماليني حبة الريكا أن خطط املواجهة تشمل الوقاية والتوعية وإعادة التأهيل

جانب من املضبوطاتالشيخ طالل اخلالد خالل إشرافه على فض أحراز الضبطية

جــاءت تصريحات اخلالد 
خالل قيامه وبحضور وزير 
التجارة مازن الناهض، ووكيل 
وزارة الداخليــة الفريق انور 
البرجس ومديــر عام اإلدارة 
العامة للجمارك سليمان الفهد 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللواء  لشؤون األمن اجلنائي 
حامد الــدواس، بفض أحراز 
واإلشراف على  ضبط حوالي 
١٠ ماليني حبة من مادة الالريكا 

ملشاهدة الڤيديو


