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لتجاوز أي مشكلة في المنافذ البرية والجوية والبحرية

الجالوي :تشكيل فرق عمل لمتابعة تحذيرات األرصاد الجوية
كتب حم�سن الهيلم:
قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك
امل�ست�شار جمال اجلالوي �أم�س بجولة
تفقدية �إل��ى غرفة التحكم وال�سيطرة
بال�شويخ .و�أعلن اجلالوي عن ت�شكيل
ف��رق عمل ملتابعة كافة التحذيرات
ال�صادرة عن �إدارة الأر���ص��اد اجلوية
بحيث تقوم �إحدى فرق العمل مبتابعة
�سري العمل يف املنافد الربية واجلوية
والبحرية و�أخ���رى مرتبطة بالدفاع
املدين للتوجيه وجتاوز �أي م�شكالت.
و�أك��د على وج��ود �إج���راءات من �ش�أنها
خ���روج الب�ضائع خا�صة الغذائية
بال�رسعة املمكنة يف �شتى الظروف
املناخية ومب��ا ي�ضمن تدفق املواد
الغذائية والب�ضائع �إلى الكويت.
و�أ�شار اجلالوي �إلى �أن مركز ال�سيطرة
والتحكم خم�ص�ص وجمهز ويعمل على
مدار ال�ساعة ويتابع العمل بكافة املنافذ

• سمو أمير البالد

القيادة السياسية هنأت

ملك كمبوديا بالعيد الوطني

اجلمركية واملواقع اجلمركية الأخرى
م��زودة ب�أحدث التقنيات من كامريات
و�أنظمة �أمنية متطورة وغريها.
وبني �أن جلنة الدفاع املدين ورئي�سها
على توا�صل دائ��م وم�ستمر باجلهات
املعنية مبثل هذه الظروف من خالل
اللجنة العليا للدفاع املدين وامل�شكلة
من �أغلب اجلهات احلكومية ذات العالقة
من جهات اخت�صا�ص يف حال وجود �أي
طارئ ،ال�سمح الله.
م��ن جهته �أ���ش��اد م��دي��ر �إدارة تبادل
املعلومات اال�ستخباراتية وامل�رشف
على غرفة ال�سيطرة والتحكم ال�شيخ
في�صل العبدالله بجهود كافة الأخوة
بجميع املنافذ اجلمركية والقطاعات
اجلمركية و�إدارة ف��ري��ق امل�رشوع
والتخل�ص من املياه التي تراكمت يف
بع�ض ال�ساحات اخلا�صة بالإدارة العامة
للجمارك وهو ما �أ�سهم يف انتظام العمل
وا�ستقبال املراجعني ب�صورة اعتيادية.

«الجمارك» :الخطة االستراتيجية تتفق مع القوانين الكويتية

بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تهنئة �إلى
امللك نورودوم �سيهاموين ملك كمبوديا ،عرب فيها �سموه عن
خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالده ،متمني ًا �سموه
له موفور ال�صحة والعافية ولبلده دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية تهنئة �إلى
امللك نورودوم �سيهاموين ملك مملكة كمبوديا �ضمنها �سموه
خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالده ,راجيا ،له
موفور ال�صحة والعافية .كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء بربقية تهنئة مماثلة.

كتب حم�سن الهيلم:
�أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك
جمال اجل�لاوي �أن اخلطة اال�سرتاتيجية
التي يتم اعدادها للإدارة العامة للجمارك
للفرتة من « »2022 - 2019لن يخرج
م�ضمونها عن اخلطة اال�سرتاتيجية التي
تعدها املنظمة العاملية ومبا يتفق مع

خ�صو�صية اجلمارك الكويتية والقوانني
واللوائح للكويت.
ج��اء ذل��ك خ�لال تر�ؤ�سه وف��د الكويت يف
اجتماع منظمة اجلمارك العاملية لدول
�إقليم �شمال �أفريقيا ال�رشق الأدنى والأو�سط
والذي عقد م�ؤخر ًا يف عمان بالأردن بح�ضور
املمثل الإقليمي ل�شمال �أفريقيا وال�رشق
الأدن��ى والأو�سط والأم�ين العام امل�ساعد

جامعة كالوسترو مونديال المكسيكية تمنح

سفيرنا المطوطح الدكتوراه الفخرية
منح جمل�س ادارة جامعة كالو�سرتو
م��ون��دي��ال التابعة ملجل�س ال�شيوخ
املك�سيكي �سفري الكويت لدى املك�سيك
متعب املطوطح �شهادة الدكتوراه الفخرية
وميدالية اال�ستحقاق ل��دوره البارز يف
تعزيز العالقات بني البلدين يف املجاالت
الدبلوما�سية واالقت�صادية والتعليمية
والثقافية.
وذكرت �سفارتنا لدى املك�سيك يف بيان
لها ان اجلامعة اقامت بهذه املنا�سبة
احتفالية مبتحف املك�سيك الوطني
حتت رعاية رئي�س اجلمهورية املنتخب
اندري�سمانويل اوبرادور وبح�ضور جمموعة
كبرية من اع�ضاء جمل�س ال�شيوخ ور�ؤ�ساء
واع�ضاء من ال�سلك الدبلوما�سي واملنظمات
الدولية املعتمدين لدى املك�سيك.
يذكر ان جامعة كالو�سرتو مونديال عبارة
عن احتاد جامعات ي�ضم اهم اجلامعات
املك�سيكية ويف مقدمتها جامعة املك�سيك
الوطنية امل�ستقلة «اون����ام» وجامعة
بولتكنيكو وغ�يره��ا م��ن اجلامعات
احلكومية واخلا�صة التي ت�سعى �إلى
تر�سيخ القيم وروح امل�شاركة والتعاون
ال��دويل وحماربة التهمي�ش يف املجتمع
وغر�س مبادئ الثقافة ومواجهة التحديات
التي تعاين منها الب�رشية للو�صول الى
جمتمعات مت�ضامنة من اجل حتقيق ال�سلم
العاملي.

ملنظمة اجلمارك العاملية وعدد من مدراء
جمارك ال��دول الأع�ضاء ملناق�شة اخلطة
اال�سرتاتيجية ملنظمة اجلمارك العاملية
للأعوام «.»2022 - 2019
وا�ستعر�ض االجتماع موا�ضيع عدة ذات
�أه��م��ي��ة� ،أب��رزه��ا اخلطة اال�سرتاتيجية
التي تنتهجها منظمة اجلمارك العاملية
من خالل م�شاركة دول الإقليم يف �صياغة

وو�ضع املقرتحات والتي من �ش�أنها و�ضع
خطة ا�سرتاتيجية جديدة لتطوير وحتديث
العمل اجلمركي وتبني �أف�ضل املمار�سات
يف جم��ال �أم��ن وت�سهيل �سل�سلة التزويد
يف التجارة الدولية بالإ�ضافة �إلى �أحدث
امل�ستجدات يف العمل اجلمركي كخطة عمل
تناف�سية اقت�صادية واجل��م��ارك الرقمية
والتجارة الإلكرتونية واملبادرة الأمنية.

«الداخلية دعت إلى توخي الحذر

القراوي :استمرار األمطار
 ...حتى صباح اليوم

قال مراقب التنب�ؤات اجلوية يف �إدارة الأر�صاد
اجلوية عبدالعزيز القراوي �إن البالد ت�شهد
حالي ًا حالة من ع��دم اال�ستقرار يف الطق�س
ي�صاحبها هطول �أمطار رعدية متفرقة تتفاوت يف
�شدتها ما بني املتو�سطة والغزيرة يتوقع لها �أن
ت�ستمر حتى �صباح اليوم .و�أ�ضاف القراوي �أن
البالد تت�أثر الآن بتكاثر يف ال�سحب املنخف�ضة
واملتو�سطة تتخللها �سحب ركامية ت�ؤدي �إلى
هطول �أمطار رعدية .وتوقع �أن تزداد كميات
ال�سحب بنهاية الغد وتزيد معها فر�ص هطول
الأمطار التي تكون غزيرة على بع�ض املناطق
وت�ستمر حتى �صباح غد يرافقها ن�شاط يف الرياح
اجلنوبية ال�رشقية التي تزيد �رسعتها على 60
كيلومرتا يف ال�ساعة.

و�أ�شار �إلى التوقعات بالتح�سن التدريجي يف
حالة الطق�س على �أن تقل فر�ص هطول الأمطار
يومي االثنني والثالثاء املقبلني مع طق�س غائم
جزئيا ورياح �شمالية غربية خفيفة �إلى معتدلة
ال�رسعة وتكون حالة موج البحر خفيفة �إلى
معتدلة .فيما دعت وزارة الداخلية املواطنني
واملقيمني م�ستخدمي الطريق �إلى �رضورة توخي
احليطة واحل��ذر ب�سبب الأمطار التي ت�شهدها
البالد حالياً.
ونا�شدت ال��وزارة يف بيان �صحايف �صادر عن
الإدارة العامة للمرور قائدي املركبات بعدم
التوقف املفاجئ على الطرق لتجنب تعري�ض
حياتهم وحياة م�ستخدميها للخطر و�رضورة
ترك م�سافة �أمان كافية بني املركبات.

«الخارجية» :نرحب بمبادرة المغرب
باستحداث آلية للحوار مع الجزائر

• جانب من احتفالية منح السفير متعب املطوطح الدكتوراه الفخرية

خالل لقائه السفير العدواني

الحميضي :نأمل في الحفاظ

يرتبطون بوشائج األخوة

على النظام الحالي للتأمينات

• رئيس اإلفتاء الروسي أثناء اجتماعه مع عبدالعزيز العدواني

العنزي رئا�سة جلنة م�سابقة قارئي
القران يف مو�سكو.
ودلل بذلك على العالقات االخوية
التي تربط م�سلمي رو�سيا والكويت
وعلى عالقات ال�صداقة التقليدية
التي تربط بني البلدين ،معيدا الى
االذهان م�شاركة الكويت باالحتفاالت
التي جرت بالذكرى الـ  100الن�شاء
اجلامع الكبري يف مو�سكو.
كما �أ�شاد عني الدين باملنح اخلا�صة

بتعليم اللغة العربية وزي���ادة
الكفاءة يف اط��ار ب��رام��ج جامعة
الكويت حيث ما زال يتلقى الكثري
من الطالب الرو�س علومهم وكذلك
للمنتديات التنويرية التي عقدت
يف مو�سكو وقازان بدعم من اجلهات
الكويتية.
وق��ال« :ان جمل�س االفتاء الرو�سي
اق��ام بف�ضل دعم ال�سفري الكويتي
تعاونا مثمرا وطويل امل��دى مع

�أعرب م�صدر م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية عن ترحيب
الكويت وت�أييدها للمبادرة التي �أعلن عنها امللك حممد
ال�ساد�س ملك املغرب يف خطابه مبنا�سبة الذكرى الـ
 43للم�سرية اخل�رضاء ب�ش�أن ا�ستحداث �آلية م�شرتكة
للحوار والت�شاور مع اجلزائر.

كما �أعرب امل�صدر عن تطلع الكويت لأن ت�ؤدي هذه
املبادرة البناءة �إلى خلق �آلية ت�شاورية ت�سهم يف حل
اخلالفات بني البلدين بالطرق ال�سلمية ،مبا يعزز
الأمن واال�ستقرار يف منطقة املغرب العربي ويحقق
امل�صالح امل�رشوعة ل�شعوبها.

ختام أعمال المؤتمر الـ  19للجمعية الدولية

عين الدين :مسلمو الكويت وروسيا
�أ�شاد رئي�س االدارة الدينية مل�سلمي
رو�سيا ورئي�س جمل�س االفتاء راويل
عني الدين بالروابط التي جتمع
بني امل�سلمني يف رو�سيا والكويت.
ون��ق��ل م��وق��ع االدارة الدينية
الإلكرتوين عن عني الدين قوله يف
اجتماع مع �سفري الكويت لدى رو�سيا
عبد العزيز العدواين ان «م�سلمي
رو�سيا والكويت يرتبطون بو�شائج
االخ����وة» ،مبينا �أن «العالقات
القائمة ب�ين وزارة االوق���اف يف
الكويت واالدارة الدينية مل�سلمي
رو�سيا ت�ساهم ب�شكل فعال يف تعزيز
العالقات بني البلدين».
واث��ن��ى على ال���دور ال���ذي لعبته
ال�سفارة الكويتية يف رو�سيا يف
دعم م�سابقة تالوة القر�آن التي تقام
�سنويا يف رو�سيا ،م�برزا اهمية
م�شاركة وف��د رفيع امل�ستوى من
وزارة الأوق��اف الكويتية برئا�سة
وك��ي��ل ال�����وزارة ول��ي��د ال�شعيب
للم�شاركة يف امل�سابقة الدولية
لتالوة القران يف مو�سكو �أخريا.
ولفت ال��ى تلقي ال�شعيب جائزة
امل�سابقة و���س��ط ح�ضور اعالمي
و�شعبي ملحوظ ،معربا يف الوقت
نف�سه عن اعتزاز منظمي امل�سابقة
بتويل العامل الكويتي عبد العزيز

• جمال اجلالوي والشيخ فيصل العبدالله أثناء متابعة غرفة العمليات

دول اخلليج العربي م�شريا الى
ظهور �رشكاء يف العديد من دول
املنطقة».
من جانبه ،ا�شاد ال�سفري عبدالعزيز
العدواين بالدور الذي ت�ؤديه االدارة
الدينية مل�سلمي رو�سيا برئا�سة
املفتي راويل عني الدين يف تعزيز
ال��ع�لاق��ات ب�ين الكويت ورو�سيا
االحتادية موجها الدعوة للمفتي
راويل لزيارة الكويت.

اخ��ت��ت��م��ت امل ��ؤ���س�����س��ة العامة
للت�أمينات االجتماعية �أعمال
م�ؤمتر اجلمعية الدولية لل�ضمان
االجتماعي «االي�سا» الـ  19للخرباء
االكتواريني والإح�صائيني وخرباء
اال���س��ت��ث��م��ار يف جم���ال ال�ضمان
االجتماعي وال���ذي ا�ست�ضافته
برعاية �أمريية �سامية.
وقال املدير العام للم�ؤ�س�سة حمد
احلمي�ضي�« :إن امل�ؤمتر ركز على
نقطتني �أ�سا�سيتني هما عوائد
اال�ستثمار ل�صناديق الت�أمينات
االجتماعية والق�ضايا املتعلقة
ب��ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي حت��دث على
�أعمار امل�ؤمن عليهم واملتقاعدين
ملا يف ذلك من ت�أثري مبا�رش على
�إي��رادات وم�رصوفات ال�صناديق
ب�صفة عامة».
و�أ�ضاف احلمي�ضي :ان امل�ؤمتر
�شهد عر�ضا لتجارب بع�ض الدول
فيما يتعلق باال�ستثمار وكيفية
حت��وي��ل نظم �إدارة اال�ستثمار
وتطويرها وحتديد االح�صاءات
املتعلقة بتطور �أعمار اخلا�ضعني
لأنظمة الت�أمينات.
و�أك���د �أن ت��ط��ور الأع��م��ار يعني

• حمد احلميضي

م�رصوفا �أكرث لل�صناديق يقابله
احلاجة لتعزيز عائد اال�ستثمار
�أو بتغيري الأن��ظ��م��ة ب��رف��ع �سن
التقاعد �أو خف�ض املزايا وزيادة
اال�شرتاكات يف بع�ض الأحيان.
و�أفاد ب�أن امل�ؤمتر ا�ستهدف البحث
عن �أن�سب احللول التي ميكن الأخذ
بها خا�صة �أنها قد تكون منا�سبة
لدولة دون �أخ��رى �إ�ضافة �إلى
اال�ستفادة من التجارب املماثلة.
و�أو���ض��ح احلمي�ضي �أن���ه �سيتم

ا�ستكمال بحث تلك املوا�ضيع
يف امل�ؤمتر العام ال��ذي �سيعقد
يف بروك�سل يف �أكتوبر من العام
املقبل للتعرف على ما �شهدته من
تطورات خالل عام.
و�أع���رب احلمي�ضي ع��ن �أم��ل��ه يف
التو�صل حللول حتافظ على نظام
الت�أمينات ب�صورته احلالية الفتا
�إل���ى وج���ود حت��دي��ات منها �سن
التقاعد وعائد اال�ستثمار وما يقدم
من منافع �سخية.
و�أكد �أن التقاعد املبكر املعرو�ض
على جمل�س الأمة ي�شكل عبئا على
نظام الت�أمينات �إذ ان �سن التقاعد
يف غالبية الدول يكون بني الـ 60
و 65والكويت �أقل من هذا بكثري
لذا نحاول �أال تت�رضر �صناديق
الت�أمينات.
و����ش���ارك يف �أع���م���ال امل���ؤمت��ر
ال��ذي يعقد مرة كل ثالثة �أعوام
وافتتحه ممثل �سمو �أم�ير البالد
وزير املالية د .نايف احلجرف
�أكرث من  250وفدا من  90منظمة
و 57دول��ة� ،إ�ضافة الى عدد من
اخل�براء االكتواريني واملاليني
واالح�صائيني.

