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العفاسي :جهودنا متواصلة إلغاثة الشعوب المنكوبة

الصبيح 140 :طلب تعويض
مستوفية للمستندات
كتب احمد احلربي :

اعلنت وزي��رة ال�ش�ؤون االجتماعية
وال��ع��م��ل وزي���رة ال��دول��ة لل�ش�ؤون
االقت�صادية هند ال�صبيح ان عدد
امل��راج��ع�ين للجنة التعوي�ضات
خل�سائر االمطار وال�سيول بلغ يف
اليومني املا�ضيني  665مراجعا,
م�شرية الى �أن امل�ستوفني للبيانات
وامل�ستندات منها  140مطالبة.
واو�ضحت ال�صبيح ان عدد املراجعني
يوم االحد  11/25بلغ  415مراجعا
مت ا�ستالم  63طلبا م�ستوفيا من بينها
موزعة على  56كويتي ًا و�سعودي
وهنديني وفلبيني و 2من غري حمددي
اجلن�سية

www.alshahedkw.com

م ّثل سمو األمير في افتتاح المؤتمر السنوي الـ « 8إنسانية واحدة ضد الجوع»

عدد المراجعين في اليومين الماضيين بلغ 665

وذك��رت ال�صبيح ان مطالبات اليوم
االول االح��د ا�شتملت على خ�سائر
�شخ�صية (�أثاث)  16مطالبة وخ�سائر
مركبات  44مطالبة وخ�سائر عقارية
 12مطالبة اما باقي املتقدمني فلم
ي�ستكملوا امل�ستندات �أو اال�ستف�سار
عن الأوراق املطلوبة.
�أا�شارت ال�صبيح الى ان عدد املراجعني
ام�س بلغ حتى احلادية ع�رشة �صباحا
 250مراجعا امل�ستوفني امل�ستندات
منهم  77م��راج��ع � ًا الف��ت��ة �إل���ى ان
مطالباتهم ا�شتملت على خ�سائر
عقارية  23وخ�سائر مركبات 48
وخ�سائر �شخ�صية (�أث��اث) علما ب�أن
املطالبة الواحدة قد حتتوي على
�أكرث من خ�سارة .
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محليات

كتب �أحمد يون�س:

• هند ال�صبيح

«البلدي» يوافق على إلزام الوزارات بوضع
خاليا الطاقة الشمسية على مبانيها

�أك���د وزي���ر ال��ع��دل وزي���ر الأوق����اف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية فهد العفا�سي
�أن الكويت كانت و�ستظل يف عطائها
املتوا�صل لإغ��اث��ة �شعوب العامل
امل��ن��ك��وب��ة وم���ؤازرت��ه��ا يف املحن
وال�شدائد.
و�أ�ضاف العفا�سي يف كلمة له ممثال
ل�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد خالل افتتاح فعاليات
امل�ؤمتر الدويل لل�رشاكة الفعالة يف
ن�سخته الثامنة والذي تنظمه الهيئة
اخلريية الإ�سالمية العاملية حتت
رعاية �سموه والذي انطلق حتت �شعار
«�إن�سانية واحدة �ضد اجلوع»� ،أن هذا
امل�ؤمتر ما هو �إال حلقة من �سل�سلة
متميزة من امل��ؤمت��رات الإن�سانية،
�آمال �أن تعمل جل�ساته على ت�شخي�ص
ومكافحة �آفة اجلوع ،وحتديد الو�صف
املو�ضوعي لأ�سباب معاناة ال�ضحايا،
وت��ق��دمي ال���دواء ملعاجلة تداعيات
اجلوع.
و�أو���ض��ح �أن امل�ؤمتر ي�أتي تتويجا
لإمي��ان �سموه بر�سالته الإن�سانية
ودوره الفعال يف تخفيف معاناة
الدول الفقرية وال�شعوب املنكوبة،
كما ي�أتي انعكا�سا لدور �سموه الرائد
يف �صياغة منظومة �إن�سانية كويتية
�شاملة تتكامل فيها جهود اجلمعيات
اخلريية الكويتية الر�سمية والأهلية
وال���ف���رق ال��ت��ط��وع��ي��ة وم�ؤ�س�سات
القطاعني احلكومي واخلا�ص حمليا
وعامليا .ب��دوره �أك��د رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة اخلريية الإ�سالمية د .عبد
الله املعتوق �أن اجلوع يعد اخلطر
الأول الذي يهدد حياة الإن�سان و�صحته

وفق االح�صاءات الأممية وامل�ؤ�رشات
العاملية لعام  2018التي تظهر زيادة
مطردة وخميفة ومروعة يف معدالت
اجل��وع ،فهناك� أكرث من  821مليون
�شخ�ص يف العامل يعي�شون يف براثن
هذه الآفة� ،أي �إن �شخ�صا واحدا من كل
� 9أ�شخا�ص يف العامل ال يح�صلون على
ما يكفيهم من الغذاء.
من جانبه قال رئي�س منتدى تعزيز
ال�سلم ورئي�س جمل�س الإمارات للإفتاء
ال�رشعي ال�شيخ عبد الله بن بيه:
لقد �سعينا يف م�ؤمتر وا�شنطن لإيقاظ
النفو�س وا�ست�صغاء القلوب �إلى دعوة
ال�سالم والتعاون يف �سبيل �صياغة
حتالف �إن�ساين ،ي�ستلهم من حلف
الف�ضول ،ويقوم على تفعيل القيم
امل�شرتكة ،قيم العدل والرحمة يف

• كبار احل�ضور اثناء افتتاح امل�ؤمتر

املعي�شة ،التي �أ َّدى جتاهلها و�إذكاء
اخل�صو�صيات عو�ضها �إل��ى م��ا هو
م�شاهد من احلروب واالقتتال.
ودعا بن بيه �إلى ا�ستلهام القيم التي
قام عليها حلف الف�ضول التاريخي،
وهو حلف ا�ستمد فرادته من كونه مل
ي�ؤ�س�س على ما هو معهود يف ذلك
الع�رص من امل�شرتك الديني �أو االنتماء
القبلي �أو العرقي ،بل ت�أ�س�س على
القيم والف�ضيلة ،مو�ضحا �أن الإ�سالم
يزكي الف�ضيلة �أيا كان م�صدرها.
و�أ�شاد الأمني العام ملجل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية عبد اللطيف
ال���زي���اين ،مب���ا ح��ق��ق��ت��ه الكويت
وم�ؤ�س�ساتها يف جمال العمل الإن�ساين
وم��ا اكت�سبته م��ن خ�ب�رات يف هذا
املجال والتي �أ�سهمت يف نيل ثقة االمم

(ت�صوير ف�ؤاد ال�شيخ)

املتحدة لبناء �رشاكة فاعلة وم�ؤثرة
مع املنظمات واجلمعيات اخلريية
الكويتية.
وق���ال �إن جهود الكويت يف جمال
العمل الإن�ساين مكنتها من ا�ستحقاق
لقب مركز العمل الإن�ساين واختيار
�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
قائدا للعمل الإن�ساين.
�أما م�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة
لل�رشاكات مع ال�رشق الأو�سط وو�سط
�آ�سيا ر�شيد خاليكوف ف�أو�ضح �أن
الكويت دائما ما تكون يف املقدمة
للم�ساعدة يف التخفيف من معاناة
النا�س املحتاجني ،م�شيدا بجهود
�سمو الأم�ير ال�شيخ �صباح الأحمد
وب��دور الكويت املعطاء يف العمل
الإن�ساين.

الجالهمة :رعاية ولي العهد للملتقى الوقفي وراء نجاحه
• جانب من جل�سة املجل�س البلدي

كتب �سالمة ال�سليماين :
وافق املجل�س البلدي يف جل�سته االعتيادية لدور
االنعقاد االول للف�صل الت�رشيعي الـ 12برئا�سة
�أ�سامة العتيبي ام�س على تعديل نظام البناء ب�إلزام
الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية بو�ضع خاليا الطاقة
ال�شم�سية على �أ�سطح مبانيها.
و���ص��ادق املجل�س خ�لال اجلل�سة على كتاب وزير
الأ�شغال العامة وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية ح�سام
الرومي اخلا�ص مبح�رض االجتماع رقم «»2018/7
لدور االنعقاد الأول للف�صل الت�رشيعي الـ  12للمجل�س
البلدي لكنه اع�تر���ض على ع��دد م��ن االق�تراح��ات
املرفو�ضة من قبل الوزير.
وا�ستخدم املجل�س امل��ادة ( )25يف �إحالة عدد من
االقرتاحات التي رف�ضها الوزير الرومي �إلى جمل�س
الوزراء للف�صل فيها ومنها طلب من احتاد اجلمعيات
اال�ستهالكية ت�أجري بع�ض �أدوار مبنى مقر االحتاد
مبنطقة حويل وطلب من جمعية الزهراء التعاونية
ب�ش�أن اغالق �ساحة مواقف ال�سيارات اخللفية جلمعية
الزهراء التعاونية.
و�أحال املجل�س عددا من االقرتاحات وفقا للمادة ()25
منها حتديد قطع يف املدن الإ�سكانية اجلديدة ي�سمح

(ت�صوير حمدي �شوقي)

فيها بالت�أجري للمواطنني و�إ�ضافة ن�شاط مكتب تدقيق
ح�سابات وذلك �ضمن الأن�شطة امل�سموح بها لل�سكن
اال�ستثماري واقرتاح حتديث �شعار املجل�س البلدي.
واطلع املجل�س على حم�رض اجلل�سة اخلا�صة بذوي
االحتياجات اخلا�صة التي �أو�صت بت�شكيل فريق فني
من امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية بذوي الإعاقة وجلنة
ذوي الإعاقة يف املجل�س البلدي ملراجعة معايري
املباين احلكومية واملرافق العامة مبا يتنا�سب مع
حاجات هذه الفئة.
وتخ�صي�ص �أرا�����ض ل��ل��م��راك��ز الت�أهيلية ل��ذوي
االحتياجات اخلا�صة والإع��اق��ة وتخ�صي�ص �أرا�ض
للأندية الريا�ضية لهذه الفئة واجلمعيات املخت�صة
ب��ذوي الإعاقة وتوفري مرافق اخلدمات احلكومية
مع ��ضرورة �أن تتنا�سب ت�صاميم هذه املرافق مع
املعايري العاملية من ناحية امل�ساحات والأبعاد
التي تخدم هذه الفئة باال�ضافة الى �أهمية مراعاة
ت�صاميم املباين احلكومية و�رضورة ت�ضمنها خدمات
للمعاقني وفق معايري فنية حتى ال يتعر�ض م�ستخدمو
هذه اخلدمات لل�رضر وحتديد االحتياجات العمرانية
وتطبيق اللوائح والقوانني على ار�ض الواقع وتوفري
الإ���ش��ارات امل��روري��ة باملوا�صفات اخلا�صة بذوي
الإعاقة كاملكفوفني.

المكراد تفقد موقع انهيار السالمي
لمتابعة البحث عن العامل المفقود

كتب �أحمد يون�س:
ثمن الأمني العام للأمانة العامة
ّ
للأوقاف حممد اجلالهمة ،الدور
الكبري والرائد ل�سمو ويل العهد
ال�شيخ نواف الأحمد ،وتف�ضل �سموه
ب�شمول امللتقى الوقفي اخلام�س
والع�رشين برعايته الكرمية ودعمه
امل�ستمر لأن�شطة وم�شاريع هذا
ال�رصح الوقفي ال�شامخ ،م�ؤكد ًا
�أن هذا الأمر كان له بالغ الأثر يف
النجاح امل�شهود لفعاليات امللتقى
الذي اختتم �أعماله م�ؤخر ًا.
كما تقدم بال�شكر والتقدير لوزير
العدل وزي��ر الأوق���اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية امل�ست�شار د.فهد العفا�سي
ممثل راع��ي امللتقى على ح�ضوره

كتب �سالمة ال�سليماين:
�أكد �آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد
الكندري� ،أن القوات البحرية الفرن�سية تعترب
�إحدى �أعرق القوات البحرية املوجودة يف العامل
وخرباتها كبرية جدا يف التعامل مع الأحداث.
وقال على هام�ش م�شاركته م�ساء �أم�س الأول ،يف
احتفال �أقامته ال�سفارة الفرن�سية لدى الكويت
على منت الفرقاطة الفرن�سية «كا�سارد» امل�شاركة

يف مترين «ل��ؤل��ؤة الغرب � »2018إن الكويت
تعتمد على الكثري من املعدات وال�سفن البحرية
من فرن�سا.
و�أ�ضاف �أن البحرية الكويتية تعتمد اعتمادا
كبريا من جهة التدريب والدورات التي تعقدها
مع اجلي�ش والبحرية الفرن�سيني «ولدينا الكثري
من الطلبة الكويتيني الذين مازالوا يدر�سون يف
فرن�سا والكثري من طلبتنا تخرجوا فيها �أي�ضا».
و�أو���ض��ح �أن العالقات البحرية بني الكويت

وفرن�سا قدمية جدا ومازالت قوية وم�ستمرة
وتدريبنا مع القوات الفرن�سية عائد �إلى اخلربة
التي يتمتع بها الفرن�سيون وهناك تعاون فيما
بيننا خ�صو�صا �أن هناك اتفاقية دفاع م�شرتك بني
البلدين.
وت��اب��ع «عندما نريد التحدث ع��ن اجلي�شني
الكويتي والفرن�سي لدينا العديد من العالقات
املمتازة وال نن�سى موقف ودور اجلي�ش الفرن�سي
يف حترير الكويت».

السفيرة ماسدبوي :الكويت ملجأ للطيور المهاجرة
كتب �سالمة ال�سليماين:

• خالد املكراد خالل تفقده املوقع

التيار الكهربائي والدخول للمنزل وحتديدا الى
نقطة احلريق وعند الو�صول تبني وجود ا�شخا�ص
حمتجزين ب�سبب ت�صاعد الدخان والنريان ،ومتكن
رجال الإطفاء من اخراجهم وهم طفالن وخادمة مل
يتعر�ضوا الى ا�صابات ومت انقاذهم من قبل فرقة
الإنقاذ وال�سيطرة على احلريق وجار التحقيق عن
ا�سبابه.

قالت ال�سفرية الفرن�سية لدى البالد ماري ما�سدبوي �إن الكويت حا�ضنة
للتنوع البيولوجي وملج�أ للطيور املهاجرة وحتديدا يف ف�صل ال�شتاء.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدلت به ال�سفرية لل�صحافيني خالل افتتاحها فعاليات
املعر�ض العاملي الكويتي الفرن�سي الـ 13حتت عنوان «هجرة طيور»
بح�ضور وكيل وزارة الرتبية للتعليم العام فهد الغي�ص وقيادات مكتب
املنظمة العاملية ال�ستثمار وقت الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا «مل�ست»
يف �آ�سيا وعدد من موجهي العلوم بالوزارة.
و�أ�شارت ال�سفرية ما�سدبوي الى �أن رابطة الطيور الفرن�سية اختارت
مو�ضوع هجرة الطيور عنوانا ملعر�ض هذا العام نظرا لأن الكويت تعترب
«جنة الطيور» الفتة �إلى �أن �آالف الطيور خالل رحلتها يف �شمال اخلليج
العربي تتخذ م�سرية هجرتها من الكويت.
من جانبه قال نائب رئي�س منظمة «مل�ست» الرئي�س الإقليمي ملكتبها يف
الكويت م.عدنان املري يف ت�رصيح مماثل �إن املعر�ض ثمرة جهد وتعاون
م�شرتك بني املكتب ووزارة الرتبية ممثلة بالتوجيه العام للعلوم بالتعاون
مع ال�سفارة الفرن�سية وبدعم من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.

«الحرس» :تسخير كل اإلمكانات لرفع وعي الشباب
بمخاطر المخدرات
كتب حم�سن الهيلم:

افتتحت مديرية التوجيه املعنوي الدورة
التدريبية الثانية للوقاية من املخدرات
واملخ�ص�صة لل�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد
باحلر�س الوطني،
وي�أتي ذلك يف �إط��ار ال�رشاكة بني امل�رشوع
التوعوي ال�شامل يف احلر�س الوطني «واعي»،
وامل�رشوع التوعوي للوقاية من املخدرات
«وياكم» يف الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
يف وزارة الداخلية.
و�أكد مدير مديرية التوجيه املعنوي العقيد
الركن عبدالله ن��زال �أن ال��دورة التدريبية
للوقاية من املخدرات تقام على مدى �أ�سبوعني
جت�سيدا لل�رشاكة املتميزة ب�ين احلر�س
الوطني ووزارة الداخلية يف مواجهة تلك
الآفة اخلطرية ،م�شريا �إلى �أن القيادة العليا
للحر�س الوطني ممثلة يف �سمو ال�شيخ �سامل
العلي رئي�س احل��ر���س ال��وط��ن��ي ،وال�شيخ

• حممد اجلالهمة

آمر القوة البحرية :عالقات الجيشين الكويتي والفرنسي ...ممتازة

كتب حم�سن الهيلم:
ق��ام م��دي��ر ع��ام الإدارة العامة
ل�ل�إط��ف��اء الفريق خ��ال��د املكراد
بجولة تفقدية يف موقع حادث
انهيار �أرف��ف التخزين ال��ذي وقع
ب�أحد امل�ستودعات الكربى بالبالد
والكائن على طريق ال�ساملي وذلك
ملتابعة عملية البحث والإنقاذ
التي تقوم بها فرق الإطفاء للبحث
عن عامل مفقود يعتقد انه انح�رش
حتت ع�رشات الأطنان من الب�ضائع
التي كانت خمزنة يف الأرف��ف قبل
انهيارها ب�شكل مفاجئ.
فيما ذكرت �إدارة العالقات العامة
والإعالم بالإدارة العامة للإطفاء انه ورد بالغ �إلى
مركز العمليات يفيد بوجود حريق منزل مبنطقة
الفنيطي�س ،وعلى الفور مت توجيه مركز �إطفاء
القرين بقيادة الرائد عبدالله �ساملني م�سنود ًا
مبركز �إطفاء م�رشف بقيادة املقدم �أمين املفرح،
وعند و�صول رجال الإطفاء تبني ان احلريق يف الدور
الأول يف اح��دى غرف النوم وعلى الفور مت ف�صل

الكرمي وافتتاحه وقائع امللتقى،
م�شيد ًا بجهوده واهتمامه ومتابعته
املتوا�صلة من �أجل �إخراج امللتقى
بال�صورة امل�رشفة للكويت.
وق��ال اجلالهمة ان ه��ذه الرعاية
الكرمية وال�سامية ت�ؤكد اهتمام
�سمو ويل العهد باجلانب الوقفي
واالرت��ق��اء بهذا احلقل يف جميع
جماالته ،ومتثل امتداد ًا ملا تقوم
به الكويت للعناية بالوقف ودوره
يف خدمة املجتمع ،وهو ما ينعك�س
�إيجاب ًا على العملية التنموية يف
البالد ،ويعزز دور الأمانة وير�سخ
مكانتها حملي ًا ودولي ًا.
و�أردف اجلالهمة :ان هذا امللتقى
ي��ت��زام��ن م��ع ح���دث ك��ب�ير ت�شهده
الأم��ان��ة مب��رور خم�سة وع�رشين

ع��ام�� ًا ع��ل��ى ت�أ�سي�سها ،حققت
خاللها �إجناز ًا وتاريخ ًا جميد ًا يف
جمال العمل الوقفي ،ترك ب�صمة
وا�ضحة على امل�ستوى املحلي
والدويل والإقليمي ،م�شري ًا �إلى �أن
ذلك الإجن��از ما كان له �أن يتحقق
�إال بف�ضل من الله تعالى ،ثم ف�ضل
الواقفني الكرام ،والرعاية ال�سامية
التي لقيتها من لدن �صانع النه�ضة
الكويتية �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد وويل عهده الأمني،
وبف�ضل تقا�سم التجارب واخلربات
وتطوير التعاون املحلي والدويل
وال�رشاكة مع خمتلف القطاعات
احلكومية والأه��ل��ي��ة ،و�سواعد
�أبنائها م��ن العاملني على مدار
ال�سنوات ال�سابقة.

• جانب من الدورة الثانية للوقاية من املخدرات

م�شعل الأحمد نائب رئي�س احلر�س الوطني،
ومبتابعة من وكيل احلر�س الوطني الفريق
الركن مهند�س ها�شم الرفاعي ،ت�شدد على

ت�سخري كافة الإمكانات حلماية املنت�سبني من
�رشور املخدرات وم�ساندة �أجهزة الدولة يف
رفع درجة الوعي لدى ال�شباب مبخاطرها.

• �أثناء افتتاح فعاليات املعر�ض العاملي الكويتي الفرن�سي «هجرة طيور»

طالب كويتيون يحصلون
على جائزة أفضل وفد دبلوماسي
ح�صل طالب كويتيون م�شاركون يف م�ؤمتر منوذج الأمم
املتحدة الدويل الذي نظمته جامعة ماليزيا م�ؤخرا يف
العا�صمة كواالملبور على جائزة �أف�ضل وفد دبلوما�سي,
ا�ضافة الى اجلوائز ال�رشفية االخرى.
وقال نائب رئي�س نادي منوذج الأمم املتحدة يف اجلامعة
الأمريكية بالكويت الطالب علي خريبط� :إن فريقا من
النادي �شارك يف امل�ؤمتر بفاعلية و�إيجابية عرب جل�سات
م�صغرة ملحاكاة جل�سات الأمم املتحدة ,حيث قام كل
طالب مبناق�شة ق�ضايا دولية عدة وايجاد حلول لها.
و�أ�ضاف خريبط�:إن رئي�س النادي ورئي�س الوفد امل�شارك
الطالب علي القالف مثل الكويت يف جلنة جمل�س الأمن
وناق�ش من خاللها عدد ًا من الق�ضايا �أهمها ق�ضية حماربة
الإره��اب دولي ًا ,وق��ام بكتابة ق��رار يحث على تو�صيل
امل�ساعدات الإن�سانية للمت�رضرين يف �سورية.
وذكر انه مثل الكويت يف اللجنة العليا لالجئني و�ساهم يف
�إبراز دورها املميز عرب الو�ساطة الدبلوما�سية فيما يخ�ص
ق�ضايا الالجئني.

• الطالب خالل مشاركتهم في مؤمتر منوذج األمم املتحدة

