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الغامن :القضية ليست بالتشريعات نحن بحاجة لتحويل الرؤى إلى واقع عمل ملموس

التمويل حجر عثرة أمام تطوير الرياضة
األمير يعزي بايدن
في وفاة كولن باول
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد
ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف بايدن رئيس الواليات
املتحدة األمريكية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة وزير اخلارجية األسبق ورئيس
هيئة األركان املشتركة األسبق كولن باول مستذكرا سموه
مواقفه املشرفة جتاه دولة الكويت ودعم قضاياها العادلة
راجيا سموه له الرحمة وألسرته جميل الصبر.
وقد توفي وزير اخلارجية األمريكي األسبق كولن باول،
عن عمر يناهز  84عاما ،إثر معاناته من مضاعفات إصابته
بفيروس كورونا املستجد ،وفقا ملا أعلنته عائلته

بني السطور

مجلس األمة استضاف أمس مؤمتر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق االحتراف

االحتراف الذي تنظمه األمانة العامة
ملجلس األم���ة حت��ت رع��اي��ت��ه إن هذا
املؤمتر وبوجود نخبة من الرياضيني
يعد فرصة ذهبية لترجمة وجهات
النظر.
وأض����اف أن املشكلة ليست في
احلديث عن ما هي احللول بل املشكلة

أك��د رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغامن احلاجة إلى حتويل النظريات
وال���رؤى ح��ول سبل تطوير الشأن
ال��ري��اض��ي إل��ى واق��ع عملي ملموس
يستفيد منه الرياضيون.
وقال الغامن في كلمة له أثناء مؤمتر
سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق

ف��ي حت��وي��ل ه��ذه احل��ل��ول إل��ى واق��ع
ملموس معتبرا أن «ه��ن��اك أغلبية
كافية» لتمرير أي تشريع حتتاجه
الرياضة.
وق���ال رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة
الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح
األحمد إن اللجنة األوملبية غير قادرة

على دعم احلركة األوملبية واألندية
واالحت���ادات في تخصيص املنشآت
الرياضية لعدم وجود القدرة املالية
ال��ت��ي ت��س��اع��د ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رارات
التطويرية الالزمة.

«الدفاع» :تسجيل التطوع النسائي يبدأ نهاية 2021

جانب من املؤمتر الصحافي لوزارة الدفاع

ريا�ض عواد
أكدت وزارة الدفاع إن تطوع
العنصر النسائي في اخلدمة

العسكرية جاء وليد دراسات
سابقة ومت تفعيلها بناء على
دعم وتوجيهات نائب رئيس
مجلس ال���وزراء وزيرالدفاع

الشيخ حمد العلي.
وأوض���ح���ت ال������وزارة في
بيان متت تالوته في مستهل
مؤمتر صحافي عقدته أمس

السيطرة على حريق مصفاة
األحمدي وال خسائر بشرية
أعلنت شركة البترول الوطنية السيطرة
الكاملة على احلريق الذي اندلع صباح امس
في وحدة إزالة الكبريت من النفط املتبقي رقم
 42والواقعة مبصفاة ميناء األحمدي التابعة
للشركة .وق��ال نائب الرئيس التنفيذي
للخدمات املساندة والناطق الرسمي باسم
الشركة بالوكالة عبد العزيز الدعيج إن
ف��رق اإلط��ف��اء التابعة للشركة مسنودة
بفريق م��ن ق��وة اإلط��ف��اء ال��ع��ام جنحت في
زمن قياسي في السيطرة على احلريق الذي

(طالع صفحة )5

قالت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع�لام األمني ب��وزارة الداخلية
أن���ه ب��ن��ا ًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات وزي��ر
الداخلية الشيخ ثامر علي الصباح
 ،وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة
الداخلية الفريق الشيخ فيصل
ن���واف األح��م��د اجل��اب��ر الصباح،
بسرعة اتخاذ اإلجراءات القانونية
ب��ح��ق امل��ض��ب��وط�ين م��ن مخالفي
ال��ق��ان��ون وال��ع��م��ل على إبعادهم
عن البالد.أصدرت اإلدارة العامة

للمؤسسات اإلصالحية ممثلة في
إدارة اإلب��ع��اد وش���ؤون التوقيف
املؤقت إحصائية تتضمن عدد من
مت إبعادهم عن البالد خالل الفترة
من  1/9/2021وحتى 17/10
اجلاري.
وأض���ح���ت ال�������وزارة أن ع��دد
املبعدين  2739شخص مقسمني
على  1657خالل الفترة من  1إلى
 30سبتمبر ،و 1082شخص خالل
الفترة من  1إلى  17أكتوبر.

(طالع صفحة )3

جلنة للعفو األميري
برئاسة الدعيج

سبقه وقوع انفجار محدود في هذه الوحدة.
وأوضح الدعيج أن احلريق أسفر عن إصابة
“عدد محدود من العاملني” بحاالت اختناق
بسيطة نتيجة استنشاق األبخرة املتصاعدة
مبينا أنه مت تقدمي اإلسعافات الالزمة لهم
في املوقع فيما مت نقل اثنني من املصابني إلى
املستشفى الستكمال تلقي العالج وحالتهما
مطمئنة ومستقرة

«الداخلية» :إبعاد  2739مخالف ًا
منذ مطلع سبتمبر

ب��ه��ذا ال���ش���أن ،أن���ه مت قبول
تطوع العنصر النسائي في
التخصصات الطبية والطبية
املساعدة والتخصصات الفنية
وف��ق��ا الح��ت��ي��اج��ات اجل��ي��ش،
مبينة ان شروط تطوع العنصر
النسائي مطابقة لشروط تطوع
العسكريني.
وع�����ن م����راح����ل وم���وع���د
التسجيل أف��ادت ال��وزارة بأنه
سيتم االع�لان عن فتح تطوع
العنصر النسائي ف��ي نهاية
العام اجلاري ومن ثم التسجيل
“أونالين” وإرس���ال رسالة
نصية أو إمييل للمعني لتقدمي
املستندات وأخيرا تتم اجراءات
ال��ق��ب��ول وال��ف��ح��ص األم��ن��ي
والطبي واملقابلة الشخصية
مبينة أن��ه من املتوقع القبول
ودخ���ول ال����دورات ف��ي بداية
العام املقبل.

شكل وزي��ر الداخلية جلنة العفو
األم���ي���ري ،ب��رئ��اس��ة احمل��ام��ي ال��ع��ام
املستشار محمد الدعيج ،وعضوية كل
من الدكتورة مناير العجران من الديوان
األميري ومدير نيابة التنفيذ اجلنائي
مشعل الغنام ،ونائب مدير نيابة التنفيذ
اجلنائي ض��اري املعجل ،وم��ن وزارة
الداخلية اللواء طالل معرفي ،والعميد
ناصر اليحيى والعميد حقوقي حمود
احلميدي والعقيد خالد الديحاني

تخفيض تأمني املخيمات
إلى  100دينار
وافقت اللجنة املالية والقانونية في املجلس
ال��ب��ل��دي على مقترح العضو أح��م��د هديان
العنزي بتعديل البند الرابع من قرار اللجنة
املكلفة بخصوص الئحة املخيمات الربيعية
على أن يخفض تأمني املخيم من  300دينار
إلى  100دينار لكل ألف متر.
املقترح يعطي مساحة أكبر للترفيه ويخفف
بعض األعباء املالية ،مما يسهل على املواطنني
اقامة موسم مخيمات ربيعية للترفيه عنهم
بعد سنتني من معاناة كوفيد  19وتبعاته
النفسية.

(طالع صفحة )4

كعادة الكويتيني في مثل هذه األيام ،وقبل تشكيل
احل��ك��وم��ة أو ح��ل امل��ج��ل��س ،يتسابقون ف��ي ط��رح
معلوماتهم املؤكدة عن أسماء ال��وزراء ،ومن سيوزر
من النواب ومن سيعفى ،قوائم ومعلومات غير مؤكدة
يتم تداولها ،ويأتي من ينظر ويقول أن احلكومة
جتس نبض ال��ش��ارع فتطرح أسماء معينة ،وكأن
الشارع يهم احلكومة في اختيار الوزراء  ،أتذكر هنا
أحد مشاهد مسرحية بني صامت ،حيث يقول الفنان
الكبير سعد الفرج «السر عندكم بأمان» ،ثم يطرح
معلومة ال أساس لها ،وأن الكويت ستصبح طبقات
وفيها مئة طبقة ،وباألخير يطلع األمر غير صحيح،
هذا حالنا في الكويت منذ عشرات السنني ،وكل وزارة
تأتي أضعف من سابقتها ..
«هذا سيفوه وهذي خالجينه»

«ن� � ��وف إك� �س� �ب ��و» ت �ن ��ظّ ��م «م ��ؤمت ��ر
ال � �ك� ��وي� ��ت األول ل� �ل� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن
القطاعني» ..افتراضي ًا
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ال��رئ �ي��س ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ي �ح ��ذر م��ن
خطورة املوقف السياسي األميركي
الداعم لالحتالل
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مهرجان جن��وم الفن واإلع�ل�ام يكرم
املتميزين واملبدعني الكويتيني
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