
أعلنت جمعية النجاة اخليرية، 
عن تقدمي املساعدات الغذائية لعدد 
351 أسرة متعففة داخل الكويت 
ملدة 6 أشهر بدءاً من أكتوبر احلالي 
ضمن مشروع »مصرف العشيات 
3«، وذل��ك بدعم كرمي من األمانة 

العامة لألوقاف.
 وق���ال م��دي��ر إدارة املساعدات 
بجمعية النجاة اخليرية، محمد 
اخلالدي: نوفر من خالل مشروع 
»العشيات« االحتياجات الغذائية 
ل��ألس��ر املستحقة، وي��ت��م التنفيذ 
بالتعاون م��ع األس���واق املركزية 
حيث يتم توزيع بطاقات ممغنطة 
على األسر، وشحن هذه البطاقات 
باملبلغ املخصص لألسرة بداية كل 

شهر لشراء احتياجاتها.

وأضاف: هذه الطريقة في تنفيذ 
املشروع لها أكثر من فائدة أولها 
احلفاظ على مشاعر املستفيدين، 
وحصول األسرة على احتياجاتها 

الفعلية بكل خصوصية.

وح��ول الشرائح املستفيدة من 
املشروع قال: يستفيد من املشروع 
قرابة 1800 شخص شهريا وفقد 
ع��دد األس��ر، من شريحة األرام��ل، 
واملطلقات، وكبار السن، واملرضى 
واملعاقني، والعاطلون عن العمل، 

وضعاف الدخل، واملهتدون اجلدد.
وأك��د أن م��ش��روع »العشيات« 
من املشاريع الهامة التي تساهم 
في التوسعة على غير القادرين، 
وإدخ���ال البهجة وال��س��ع��ادة على 
نفوسهم. وشكر اخلالدي األمانة 
ال��ع��ام��ة ل��ألوق��اف على م��ا تقدمه 
من دع��م ملشاريع جمعية النجاة 
اخليرية، وال��ذي أثمر تنفيذ عدد 
من املشاريع الرائدة داخل الكويت 

استفاد منها آالف األسر.

استقبل رئيس األركان العامة 
للجيش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن خالد 
صالح الصباح، بديوان رئاسة 
األرك���ان، صباح أم��س، السفير 
البريطاني ل��دى دول��ة الكويت 
بليندا لويس وال��وف��د املرافق 
لها. حيث مت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية ومناقشة أهم 
األمور واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك ، مشيداً سعادته بعمق 
العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني .
وحضر اللقاء نائب رئيس 
األرك��ان العامة للجيش الفريق 
الركن فهد عبدالرحمن الناصر 
و معاون رئيس األركان العامة 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء 
الركن وليد عبداللطيف السردي 

وآمرالقوة البرية اللواء الركن 
محمد ع��ب��دال��ع��زي��ز الظفيري 

وع��دد من كبار الضباط القادة 
باجليش.

أك��د وك��ي��ل وزارة ال��دف��اع بالندب، 
الشيخ الدكتور فهد جابر العلي، أمس،  
تسخير ك��ل إم��ك��ان��ات ق��ط��اع هندسة 
املنشآت العسكرية لتقدمي كافة أشكال 
ال��دع��م وامل��س��ان��دة ملختلف القطاعات 
العسكرية وامل��دن��ي��ة ب���ال���وزارة. جاء 
ذلك في بيان صحفي ملديرية التوجيه 
املعنوي وال��ع��الق��ات العامة باجليش 

الكويتي، عقب زي��ارة تفقدية للشيخ 
فهد ج��اب��ر العلي إل��ى مصنع السالح 
وال��ذخ��ي��رة وامل��س��ت��ودع��ات اجلنوبية 
التابعني لقيادة السالح والذخيرة بهيئة 
االم��داد والتموين في منطقة اجلليعة، 
تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي. واستمع الوكيل خالل الزيارة 

لشرح مفصل من ضباط هيئة اإلم��داد 
والتموين ملعرفة آخر التطورات في آلية 
العمل واإلجراءات املتبعة، كما اطلع على 
املعدات واألجهزة املستخدمة في خط 
سير االنتاج ومتابعة الدور الذي تقوم 

به هندسة املنشآت العسكرية.
وتفقد آليات ومعدات فريق طوارئ 
األمطار التابع ل��وزارة الدفاع باملنطقة 

اجل��ن��وب��ي��ة ل��ت��ق��دمي االس���ن���اد وال��دع��م 
ال��ه��ن��دس��ي ل����وزارة األش��غ��ال العامة 
حتقيقا لكل ما من شأنه خدمة البالد. 
وحضر الزيارة الوكيل املساعد للتجهيز 
اخل��ارج��ي الكتورة املهندسة الشيخة 
شمايل أحمد الصباح والوكيل املساعد 
لهندسة املنشآت العسكرية بالتكليف 

عامر النسيم.
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لتذليل كافة املعوقات التي تعترضها 

مجلس الوزراء يحيل مشاريع تطوير الواجهة البحرية 
لساحلي الصليبخات واجلهراء إلى جلنة اخلدمات العامة

سمو الشيخ صباح اخلالد يترأس االجتماع

بدعم من »أمانة األوقاف«

»النجاة اخليرية« تقدم مساعدات غذائية 
لألسر احملتاجة ضمن مشروع »العشيات«

رئيس األركان بحث مع سفيرة 
بريطانيا التعاون املشترك

جانب من اللقاء

املقصيد: الكويت 
مازالت سباقة في حصد 

جوائز املسابقات

قال الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة 
ب��وزارة التربية فيصل املقصيد إن الكويت مازالت 
سباقة في حصد جوائز املسابقات املتعلقة باجلانب 
التعليمي والتربوي ورفع اسمها في احملافل الدولية.

وثمن املقصيد ف��ي تصريح صحفي ام��س على 
هامش تكرمي الفائزين بجائزة مؤسسة )حمدان بن 
راشد آل مكتوم( لألداء التعليمي املتميز ال23 اجلهود 

املبذولة للفرق املشاركة في املسابقة.
وأعرب عن شكره وتقديره جلميع الفائزين بهذا 
االجن��از واجل��ائ��زة املتميزة في اجلانب التعليمي 
متمنيا لهم التوفيق والسداد وبذل اجلهود للحفاظ 
على ه��ذا التميز املشرف.من جانبه عبر مدير عام 
منطقة األح��م��دي التعليمية وامل��ش��رف العام على 
املسابقة منصور الديحاني في تصريح مماثل عن 
سعادته وفخره بتكرمي املتميزين الفائزين بجائزة 
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي 

املتميز ال23.
ب����دوره ه��ن��أ م��دي��ر ع���ام منطقة م��ب��ارك الكبير 
التعليمية محمد العجمي جميع الفائزين باجلائزة 
مشيدا باجلهود التي بذلوها الطلبة لتحقيق الفوز 
والنجاح على الرغم من الظروف االستثنائية جراء 

جائحة كورونا.

تفقد مصنع السالح والذخيرة واملستودعات اجلنوبية 

وكيل »الدفاع«: تسخير إمكانات »هندسة املنشآت« 
لدعم اجلهات العسكرية واملدنية بالوزارة

وكيل وزارة الدفاع بالندب يستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل
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جانب من االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، 
مساء أمس األول، في قصر السيف برئاسة 
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال�����وزراء، وب��ع��د االج��ت��م��اع ص��رح وزي��ر 
اخلارجية ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، 
بأن املجلس استكمل متابعة تنفيذ املشاريع 
التنموية والسبل الكفيلة لتذليل كافة 
املعوقات التي قد تعترضها حيث ناقش 
مجلس الوزراء املشاريع املتعلقة بتطوير 
ال��واج��ه��ات البحرية التي تخضع حتت 

إش���راف بلدية الكويت، وذل��ك ف��ي ضوء 
الرؤية السياحية والتنموية ال��واردة في 
خطة التنمية. وبهذا الصدد اطلع مجلس 
ال����وزراء على ال��ع��رض امل��رئ��ي امل��ق��دم من 
مدير ع��ام بلدية الكويت املهندس أحمد 
املنفوحي وعدد من قياديي بلدية الكويت 
ب��ش��أن تطوير املخطط الهيكلي خلليج 
الصليبخات، وق��د تضمن شرحا ملراحل 
ومكونات املشروع الذي يقع على طول 38 
كليو متر ويضم منطقة االبتكار ومنطقة 
رياضية كما تضمن ال��ش��رح آلية تنفيذ 

املشروع واخلطوات القادمة.
كما قدموا عرضا مرئيا ملشروع تطوير 
ال��واج��ه��ة البحرية ب��اجل��ه��راء )كورنيش 
اجل��ه��راء( وذل��ك على مساحة تقارب 3ر7 
كيلو متر مربع، حيث مت تطوير املخطط 
الرئيسي لتحقيق التوازن بني رؤية التنمية 
املنشودة وجدوى املشروع لتحسني املوقع 
واخلصائص البيئية والسياق االجتماعي 
ليصبح املشروع وجهة سياحية وترفيهية 
رئيسية، كما تضمن العرض شرحا ملكونات 
املشروع ال��ذي يحتوي على مراكز تسوق 

ومواقع ترفيهية وح��وض األحياء املائية، 
باإلضافة إلى جتمعات رياضية تضم نادي 
كرة قدم وفندق وأنشطة مساندة، كما يضم 
امل��ش��روع قرية بيئية تشتمل على أنشطة 

خضراء مثل حديقة النباتات الصحراوية.
 وقد قرر مجلس ال��وزراء إحالة مشاريع 
ت��ط��وي��ر ال���واج���ه���ة ال��ب��ح��ري��ة لساحلي 
الصليبخات واجلهراء إلى جلنة اخلدمات 
ال��ع��ام��ة م��ع إعطائهما صفة االستعجال 
واملتابعة املباشرة لتذليل كافة املعوقات 

التي تعترضهما.

كما عبر املجلس عن بالغ الشكر والتقدير 
ل��ق��ي��ادي��ي ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت وف����رق العمل 
املكلفة بتطوير الواجهة البحرية لساحلي 
الصليبخات واجلهراء على جهودهم املبذولة 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال متمنيا مواصلة جهودهم 
املشكورة في سبيل دعم مشروعات التنمية 

حتقيقا لرؤية الكويت 2035.
ثم تدارس مجلس ال��وزراء توصية جلنة 
اخلدمات العامة بشأن املعوقات التي تواجه 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة بشأن مشروع جتهيز 

مساحة مؤقتة من األرض مبنطقة الصبية 
الستقطاب شاحنات املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة وأحيط مجلس ال���وزراء علما 
بالعرض املقدم من الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
بشأن اإلج���راءات التي اتخذها الصندوق 
بالتعاون والتنسيق مع الوزارات واجلهات 
املعنية بشأن امل��ش��روع واجل���دول الزمني 
اخلاص للخطة التنفيذية اخلاصة به واملوعد 
املقرر لالفتتاح الرسمي للمشروع بتاريخ 

.2021/12/1

»3 مشروع »مصرف العشيات 

»الوطني للثقافة« يؤبن املؤرخ سيف 
الشمالن بعد مسيرة حافلة بالعطاء 

أبن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
ببالغ احلزن واألسى، املغفور له بإذن الله تعالى، 
املؤرخ والكاتب واإلعالمي سيف مرزوق الشمالن 
الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 94 عاما بعد 
مسيرة حافلة بالعطاء واإلجناز في مجال التاريخ 

والتدوين والكتابة والتوثيق اإلعالمي.
وقال األمني العام املساعد لقطاع الثقافة الناطق 
الرسمي للمجلس، الدكتور عيسى األنصاري في 
بيان صحفي أم��س: »رح��ل عنا امل��ؤرخ املعروف 
سيف م���رزوق ال��ش��م��الن ليترك ف��راغ��ا واضحا 
ف��ي مجال عمله التأريخي والتوثيقي حملطات 
في تاريخ الكويت وتاريخ الغوص على اللؤلؤ 
وتوثيق سير وتراجم رجاالت الكويت وكتاباته 
حول الشعر واألمثال واللهجة الكويتية وتوثيق 

األماكن والقرى واملدن«.
وأضاف األنصاري أن تكرمي املجلس للمغفور 
له مستحقا حينما منح جائزة الدولة التقديرية في 
العام 2000 إضافة حلصوله على تكرمي مؤسسات 
أخ��رى في ال��دول��ة، معتبرا أن��ه »ن��ب��راس مضيئ 
في عالم األدب وعالمة مميزة في تاريخ الكويت 

واخلليج العربي«.
وأوض��ح أن كتابات الفقيد حتدثت عن شؤون 
ال��ك��وي��ت ومنطقة اخل��ل��ي��ج م��ن خ���الل امل��ؤل��ف��ات 
واملقاالت والبرامج التلفزيونية التي تعد ثروة 
وطنية حيث أصبحت مكتبته الضخمة ومتحفه 
اخلاص بتاريخ الكويت واجلزيرة العربية قبلة 
للمستشرقني والباحثني بالدراسات العليا في كثير 

من ال��دول الفتا إلى أن كتبه تعد مرجعا مهما في 
مكتبة جامعة الكويت ومكتبة الدولة.

وح����ول إن��ت��اج��ه األدب����ي وال��ت��أري��خ��ي، ذك��ر 
األنصاري، أن املؤرخ الفقيد أسهم في إثراء املكتبة 
الكويتية والعربية بالعديد من املؤلفات املهمة 
ومنها املقاالت واألبحاث في الصحف واملجالت 
الثقافية واألدب��ي��ة الكويتية كمجلة )البعثة( 
الكويتية عن تاريخ إم��ارة قطر في ع��ام 1952 
حتى عام 1954. وأشار إلى تقدمي الفقيد برنامجا 
تلفزيونيا بعنوان )صفحات من تاريخ الكويت( 
وصدر له كتاب )األلعاب الشعبية الكويتية( عام 
1968 وكتاب )من تاريخ الكويت( عام 1959 
وكتاب )الغوص على اللؤلؤ في الكويت واخلليج 

العربي( عام 1975.
وعن رحلته العملية الطويلة التي امتدت منذ 
عام 1950 حتى عام 2010 أفاد األنصاري بأنها 
غنية بالعطاء واإلجن��ازات حيث قام بجمعها في 
كتابه )رحلتي مع الكلمة( ال��ص��ادر ع��ام 2010 
وحقق ما يقرب من 21 مخطوطة وأنشأ متحفا 
خاصا في بيته عن تاريخ الكويت القدمي وقد تلقى 

تعليمه في مدارس الكويت حتى املرحلة الثانوية.
ونقل األنصاري تعازي وزير اإلعالم والثقافة 
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب رئيس املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب عبدالرحمن 
املطيري وأمني عام املجلس كامل العبداجلليل وكل 
العاملني فيه ألس��رة الفقيد والعاملني في مجال 

التاريخ والتوثيق.

.. وينعى رائد احلركة السينمائية الكويتية 
خالد الصديق بعد مسيرة حافلة بالعطاء

نعى املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
ببالغ احلزن واألسى، املغفور له بإذن الله تعالى، 
رائد احلركة السينمائية الكويتية الفنان واملخرج 
السينمائي خالد الصديق، الذي انتقل الى جوار 
رب��ه عن عمر ناهز 76 عاما بعد مسيرة حافلة 
بالعطاء واإلجن���از في املجال الفني السينمائي 

والتلفزيوني.
ونقل الناطق الرسمي باسم املجلس األم��ني 
ال��ع��ام املساعد لقطاع الثقافة، الدكتور عيسى 
األن��ص��اري في بيان صحفي أم��س: تعازي وزير 
اإلع��الم والثقافة ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب 
ورئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
عبدالرحمن املطيري وأم��ني ع��ام املجلس كامل 

العبداجلليل وجميع العاملني فيه ألسرة الفقيدة 
ولألسرة الفنية.

وق���ال األن���ص���اري: »آمل��ن��ا خبر وف���اة املخرج 
السينمائي الكبير خالد الصديق صاحب األعمال 
السينمائية والتلفزيونية ال��رائ��دة التي تركت 
بصمات في هذا املجال محليا وعربيا ودوليا وهو 
منتج ومخرج سينمائي ذاع صيته بفضل نظرته 

الفنية الثاقبة والفريدة«.
وأوض��ح أن فيلم )ب��س يا بحر( ال��ذي أنتجه 
وأخرجه املرحوم خالد الصديق في ع��ام 1972 
رشح جلائزة األوسكار ألفضل فيلم أجنبي في حفل 
توزيع جوائز األوسكار اخلامس واألربعني، الفتاً 

إلى أنه أول فيلم كويتي يترشح لهذه اجلائزة.

محمد اخلالدي

الشيخ الدكتور فهد جابر العلي خالل الزيارة التفقدية

فيصل املقصيد


