
 ق��ام الوكيل املساعد ل��ش��ؤن أمن 
احل��دود اللواء  الشيخ سالم النواف 
ب��زي��ارة للمراكز البحرية أول أمس 
ويرافقه عدد من قيادات اإلدارة العامة 

خلفر السواحل.
بعد ذلك قام بجولة بدأت بالقطاع 
اجلنوبي م��رك��ز اخل��ي��ران الساحلي 
ومركز جزيرة أم املرادم ومركز جزيرة 
ق��اروه وال���زوارق البحرية املرابطة 
ووح���دات احل��راس��ة الساحلية على 

الشريط احلدودي.
وق��د نقل ل��رج��ال خفر السواحل 
حتيات وتهاني الشيخ الفريق م . خالد 
اجل��راح نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي��ر الداخلية، وحتيات وتهاني 
وكيل وزاره الداخلية الفريق عصام 
سالم النهام مبناسبة عيد األضحى 
املبارك، مشيداً بتواجدهم على رأس 
عملهم ب��ع��ي��داً ع��ن أه��ل��ه��م وذوي��ه��م 
ويقظتهم ال��دائ��م��ة خل��دم��ة ال��وط��ن 

واحلفاظ على األمن واألمان.
مشدداً على أبنائه من رج��ال خفر 
السواحل أنتم ركن أساسي وركيزة 
م��ح��وري��ة م��ن رك��ائ��ز حتقيق األم��ن 
واالس��ت��ق��رار وك��ل ف��ي موقعه ميثل 
الدرع الواقي للوطن وعيونه اليقظة 

الساهرة.
وأش����اد ب��أب��ن��ائ��ه م��ن رج����ال أم��ن 
احل��دود مبا ملسه من إجن��ازات أمنية 
وتقنية على مستوى عالي وجاهزيتهم 

ودورهم في حماية السواحل الكويتية 
وتأمني سالمة مرتاديها.

وم��ن جانبهم ثمن رج��ال اإلدارة 
العامة خلفر السواحل ه��ذه الزيارة 
التي تؤكد على دعم القيادات األمنية 
وتواصلهم الدائم مع منتسبي الوزارة 
مما تعد حافزاً لبذل مزيد من اجلهد 
والعطاء املتواصل م��ن أج��ل حماية 
الوطن ودافعاً لالستمرار في العمل 

اللواء  الشيخ سالم النواف خالل زيارته التفقديةبنفس القدر من الدقة واالنضباط.

وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤن أمن احلدود تفقد املراكز البحرية 

سالم النواف: »خفر السواحل« ركن أساسي وركيزة 
محورية لتحقيق األمن واالستقرار

كشفت إدارة العالقات العامة 
ف��ي بلدية الكويت ع��ن اإلجن���ازات 
التي حققتها إدارة النظافة العامة و 
اشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء خالل شهر يوليو املاضي، 
مشيرة ال��ى رف��ع 129542م3 من 
األن��ق��اض  و املخلفات إل��ى جانب 

توزيع واستبدال  1876 حاوية.
وأوض���ح م��دي��ر إدارة النظافة 
العامة و إشغاالت الطرق بالوكالة 
ب��ف��رع  ب��ل��دي��ة محافظة اجل��ه��راء 
مشعل الديحاني أن مراقبة النظافة 
العامة قامت برفع 129542م3 
من األن��ق��اض و املخلفات ، توزيع 
و استبدال 1876حاوية ، حترير 
و توجيه 580 مخالفة و ان��ذار و 
وتعهد باإلضافة إل��ى وض��ع 289 

ملصق لسيارات مهملة .
وأشار الديحاني الى أن مراقبة 
إ شغاالت الطرق قامت بإجناز 92 
معاملة  إش��غ��ال ط��ري��ق تضمنت 
اإلف��راج عن 67  مركبة ،  ، إصدار4 
ت��راخ��ي��ص ل���ب���رادات وم��رط��ب��ات 
وت��رخ��ي��ص ش��واي��ة  دج���اج وإل��ى 
جانب رفع119  سيارة  مهملة  الفتاً 
الي  حتصيل رسوم بلغت 11565 

دينار.
ودع��ت إدارة العالقات العامة 
اجل��م��ه��ور االت���ص���ال ع��ل��ى اخل��ط 
ال��س��اخ��ن 139 أو ال��ت��واص��ل عبر 
حساب البلدية @kuwmun في 
مواقع التواصل االجتماعي في حال 
وج��ود أي شكوى تتعلق بالبلدية 

وسيتم التعامل معها على الفور.

في  إحصائية إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق في يوليو املاضي

الديحاني: بلدية »اجلهراء« رفعت كميات  كبيرة 
 أص��در مدير ع��ام الهيئة العامة لشؤون من األنقاض واملخلفات والسيارة املهملة 

ال��زراع��ة وال��ث��روة السمكية الشيخ محمد 
اليوسف، ق��راراً في شأن دعم اإلنتاج النباتي 
احمللي للسنة املالية 2018 - 2019، متاشياً 
مع امليزانية اجلديدة للهيئة، أوقف مبوجبه أي 

دعم للحيازات النباتية بأقل من 100 دينار.
 وذكر اليوسف قي قراره، أنه »يصرف دعم 
اإلنتاج النباتي احمللي للسنة املالية 2018 - 
2019 طبقاً ألصناف اخلضراوات واحملاصيل 
وفئات الدعم، وفي ضوء االعتماد املخصص 
لدعم اإلنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة 

املالية 2018 - 2019«.
 وأضاف، أن استحقاق صرف الدعم النباتي 
له عدة اشتراطات، منها »االلتزام بكل القوانني 
واللوائح والقرارات املنظمة ملزاولة النشاط 
اخل��اص باإلنتاج النباتي احمللي، وفي حالة 
التنازل عن حق االنتفاع باحليازة يتم صرف 
الدعم في ضوء العقد املبرم وحسب الفترات 
الزراعية، وأن تكون حيازات اإلنتاج النباتي في 

مناطق العبدلي والوفرة الزراعية والصليبية، 
كما أنه ال يصرف دعم احليازات النباتية التي 
تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار، 
إضافة للحيازات التي بها أكثر من شريك، وال 
يصرف الدعم النباتي لهم إال بعد التوقيع على 
منوذج لتفويض أحد الشركاء بصرف الدعم 

عنهم جميعاً«.
 وأش��ار إل��ى أن ص��رف الدعم يكون على 4 
فترات زراعية، األولى من أول إبريل حتى نهاية 
يونيو، والثانية من أول يوليو حتى نهاية 
سبتمبر، والثالثة من أول اكتوبر حتى نهاية 
ديسمبر، والرابعة من أول يناير حتى نهاية 
مارس، ويصرف للمزارع قيمة االنتاج املسوق 

في الفترة الواحدة. 
 وأك��د أن��ه الي��ج��وز ص��رف ال��دع��م ف��ي حالة 
مخالفة القوانني واللوائح والقرارات املنظمة 
ملزاولة النشاط بالهيئة إال بعد إزالة املخالفة 
شريطة أن تتم اإلزالة قبل انتهاء السنة املالية 

التي مت ارتكاب املخالفة فيها.
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رفع مخالفات

»الزراعة« توقف أي دعم للحيازات 
100 دينار النباتية أقل من 

بتوجيهات من وزير الديوان األميري الشيخ 
علي اجل��راح ، تنظم ديوانية شعراء النبط 
مبقرها في منطقة صبحان إحتفالية شعبية 
بعنوان »ليالي العيد الشعبية والتراثية«، 
وذلك يوم األربعاء من األسبوع اجلاري ثاني 

أيام عيد األضحى املبارك.
ودعا املشرفني على ديوانية شعراء النبط 
ف��ي تصريح صحفي املواطنني وأب��ن��اء دول 
مجلس التعاون اخلليجي واجلاليات العربية 
واألجنبية املقيمني على أرض دول��ة الكويت 
احلبيبة حضور تلك االحتفالية اجلماهيرية 
الشعبية والتراثية التي ستنطلق من الساعة 
اخلامسة إلى الساعة العاشرة مساء، وتأتي 
مساهمة من ديوانية شعراء النبط ابتهاجا في 
فرحة العيد املبارك، وإحياء للتراث الشعبي 

الكويتي األصيل، وتعتبر هذه أولى فعاليات 
الديوانية، والتي ستعقبها املزيد من الفعاليات 

القادمة.
وس��وف يتخلل ه��ذه االحتفالية مشاركة 
فرقتي القصر األحمر وبن حسني، إلى جانب 
الشيالت من قبل املنشد راكان القحطاني، كذلك 
األمسية الشعرية مبشاركة الشعراء ماجد لفى، 

فالح املورقي، يوسف الشطي، حمد اجلودان.
وتتضمن االحتفالية مسابقات وجوائز 
نقدية، وسحب على سيارة، وعدة جوائز قيمة 
للحضور، ويقع موقع االحتفال مبقر ديوانية 
شعراء النبط في منطقة صبحان على الدائري 
السادس مقابل مجمع 360، وسوف يواكب تلك 
االحتفالية تغطية من إذاع��ة وتلفزيون دولة 

الكويت.

ديوانية شعراء النبط تطلق احتفالية 
»ليالي العيد الشعبية والتراثية«

ف��از الفنان وال��رس��ام الكويتي ناجي احلاي 
بجائزة التميز اإلبداعي في معرض )قوة الفن( 
ال��ذي أقيم بالعاصمة اإليطالية روم��ا تقديرا 
ألدائه املتميز بني مجموعة مختارة من الفنانني 

األوروبيني والعرب.
وأع���رب احل���اي ف��ي تصريح ل )ك��ون��ا( عن 
اع��ت��زازه مبا ناله من تقدير كفنان كويتي في 
املعرض الفني الهام في روم��ا عاصمة الثقافة 
واحلضارة الغربية بني العديد من الزمالء العرب 
واألوروب��ي��ني ضمن مشروع منتدى )ي��وم الفن 

األوروبي العربي 2018 - 2019(.
وق��ال إن امللتقى وورش���ة عمل شملها مثال 
فرصة فريدة للتواصل واإلنساني والتمازج 
الشعوري الثري وتبادل اخلبرة واألفكار عبر 
املمارسة احلية التي أثمرت عن معرض ختامي 
بعنوان )قوة الفن(. كما أعرب عن الشكر لهيئة 
التحكيم على تكرميه اخلاص الذي اعتبره تكرميا 

لكل فنان كويتي وخاصة ذوي االعاقات منهم.
وف��ي اإلط��ار احتفى سفير الكويت في روما 
الشيخ علي اخلالد بالفنان احلاي بعد مشاركته 
ونيله جائزة التميز اإلبداعي في معرض )قوة 

الفن( مع نخبة الفنانني األوروبيني والعرب.
وذكرت سفارة الكويت في بيان تلقت )كونا( 
نسخة منه أن الشيخ علي اخلالد أقام حفال خاصا 
لالحتفاء بالفنان احل��اي مبناسبة مشاركته 
ال��ب��ارزة في امللتقى الهام للفنانني التشكيليني 
وال���ذي حصل فيه على ش��ه��ادة تقدير خاصة 
تكرميا على  املتميز بني مجموعة مختارة من 

الفنانني.
وأث��ن��ى الشيخ علي اخل��ال��د على احلضور 
واملشاركة املشرفة للرسام احلاي ممثال للكويت 
وحركتها الفنية وواقعها االب��داع��ي في منتدي 
تفاعلي هادف للتواصل واحلوار الثقافي عبر الفن 
التشكيلي ولغته االستثنائية في جتاوز احلواجز 

واحل���دود م��ا يرسخ األرض��ي��ة املشتركة لبناء 
السالم والتعاون بني الشعوب.

وقال ان الفنان احلاي يعد مثاال خاصا تعتز 
به الكويت السيما وأنه يعبر عن عزمية الفنان 
املنطلقة وقوة االرادة املفعمة باحلياة متجاوزا 
االعاقة البدنية ليساهم بفنه في احلركة الفنية 
املنطلقة من جذور هوية االنسان الكويتي وواقع 
نهضته ال��ى بعد الثقافة العاملية املعاصرة 

الواسعة.
وشدد سفير الكويت لدى إيطاليا على أهمية 
احلضور الثقافي الذي يحمل فنانون مثل الرسام 
احل��اي راي��ت��ه وأث���ره االيجابي الكبير ف��ي دفع 
وتوطيد العالقات الكويتية االيطالية املمتازة 
خالل السنوات األخيرة وما شهدته من فعاليات 
ومشاركات الفنية والثقافية عديدة عبرت عن 
هوية الكويت وتراثه وواقعه الثقافي واالنساني 
املنفتح.وتقدم الفنان احل��اي ال��ذي أه��دى لوحة 

ف��ائ��زة ال��ى س��ف��ارة الكويت بايطاليا بالشكر 
واالمتنان الكبيرين للسفير الشيخ علي اخلالد 
على حفاوته واهتمامه بتكرميه على هذا الشرف 

الذي ناله ممثال لبلده الكويت.
كما أعرب عن اعتزازه بتشجيع السفير الشيخ 
علي اخلالد وعن تطلعه إلقامة معرض خاص في 

ايطاليا ضمن الفعاليات الثقافية الثنائية.
وق��ام��ت جمعية )دع��م العالقات األوروب��ي��ة 
العربية بروما( في ختام املنتدى وورشة العمل 
يوم اجلمعة املاضي بتنظيم حفل تكرمي للفنانني 
الذين شاركوا في معرض )قوة الفن( من بينهم 

الفنان الكويتي احلاي.
وسلم نائب سفير مصر بروما أمي��ن ثروت 
الفنان احل��اي والفنان امل��ع��روف جوليانوس 
كاتتينيس شهادة تقدير خاصة بحضور ولفيف 
من وج��وه الثقافة واإلع���الم والفن اإليطاليني 

وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية.

تقديرا ألدائه املتميز بني مجموعة مختارة من الفنانني األوروبيني والعرب 

الفنان ناجي احلاي يفوز بجائزة التميز اإلبداعي مبعرض »قوة الفن« 

سفير الكويت في روما الشيخ علي اخلالد يكرم الفنان احلاي

رف���ض���ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
تدخالت بعض نواب مجلس األمة في اللجان 
“املرفوضة”  للعالج باخلارج، مبيناً أن أهم 
أسباب  “العالج السياحي”  إن وجد، نتيجة 
الضغوط السياسية وتدخالت بعض أعضاء 

مجلس األمة.
ج��اء ه��ذا على أث��ر التصريحات األخ��ي��رة 
من أحد ن��واب مجلس األم��ة  ضد رئيس جلان  

جراحة املخ واألعصاب مبستشفى ابن سينا. 
وش��دد رئيس اجلمعية الطبية الكويتية 
د.أحمد الثويني العنزي في تصريح صحافي 
على رفضه القاطع لتدخل بعض النواب في 
اللجان الطبية التخصصية للعالج باخلارج 
وقراراتها، مؤكدا على ان هذا االمر هو “فني” 
من الدرجة االول��ى، ويرجع الى اطباء اللجنة 
لتقرير سفر املريض للعالج باخلارج من عدمه.

وأشار إلى بعض التصريحات النيابية التي 
تشهر بكفاءات من األطباء نتيجة قرارات اللجان 
بتوفر العالج في الكويت وع��دم االستحقاق 
للعالج في اخل��ارج يهدف الى دغدغة مشاعر 
الناخبني، مستنكرا تشويه سمعة األطباء 
بوسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي من خالل 
ذلك وبسبب جلان تخص قاعدتهم االنتخابية، 
معتبرا سمعة األط��ب��اء خ��ط “أحمر”، وان 
اجلمعية ت��درس حاليا االج���راءات القانونية  
بحق تلك التصريحات ومالحقتها قضائيا حيث  
يعتبر ذلك تدخل صريح وواضح بقرارات جلان 
فنية ويتضمن تشويه سمعة اطباء كفاءات بل 
ويخلق حالة من اإلحباط بني األوساط الطبية 

ينعكس على أدائهم.
و بني أن احل��االت املستحقة جتد فرصتها 
بسهولة بل وحث على تسهيل اجراءات املرضى 

املستحقني، لكن حيث ان االم���ر فني بحت 
وتتفاوت احلاالت في استحقاقها فمن الطبيعي 
ان ترفض بعض احل��االت، حتى لو ك��ان ذلك 

عكس رغبة املريض وذويه.
وطالب د.العنزي وزارة الصحة بالدفاع 
عن أطباءها وحمايتهم من ه��ذه االب��ت��زازات 
والتشهير عبر وس��ائ��ل االع���الم والتواصل 
االجتماعي ، مبينا ان اجلمعية ليست ضد سفر 
املرضى ، ولكن هناك قنوات رسمية  يستطيع 
املريض من خاللها تقدمي تظلم في حال شعر 

بالظلم من قرارات العالج باخلارج.
وحث د.العنزي  نواب مجلس األمة مبراعاة 
مصلحة الكويت وتفعيل دورهم الرقابي بطرق 
مهنية وم��ن خ��الل ق��ن��وات صحيحة،  وليس 
عن طريق التشهير اإلعالمي وتشويه سمعة 

كفاءات طبية وطنية.

اجلمعية الطبية ترفض التدخالت السياسية في جلان العالج باخلارج

د.أحمد الثويني العنزي

مشعل الديحاني

اخلالد يتسلم لوحة فنية من احلاي

تتمات

صربيا
ال��ى ذل��ك ، ق��ال وزي��ر اخلارجية الصربي 
ايفيتسا داتشيتش أمس ان صربيا لن تشارك 
في أي حتالف يعمل ضد تركيا مؤكدا حرص 
بالده على حماية مصاحلها مع اجلانب التركي. 
واض���اف داتشيتش ف��ي م��ؤمت��ر صحفي مع 
نظيره التركي مولود جاويش أوغلو مبدينة 
)أنطاليا( بجنوبي تركيا ان صربيا وقفت 
مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان منذ 
اللحظات األولى حملاولة االنقالب الفاشلة في 

يوليو 2016.
واوض��ح ان العالقات بني صربيا وتركيا 
شهدت أخيرا تنظيم زي���ارات متبادلة لكبار 
املسؤولني واصفا زيارة اردوغان لصربيا في 

أكتوبر املاضي ب “العهد اجلديد” بني البلدين.
واك����د ع���زم ح��ك��وم��ة ب����الده ع��ل��ى حتسني 
العالقات مع تركيا في جميع املجاالت بخاصة 
في قطاعي االقتصاد والثقافة مشير الى احتفال 
البلدين العام املقبل بالذكرى السنوية ال140 

لبدء العالقات الدبلوماسية بينهما.
وأكد حرص صربيا على حماية مصاحلها 
م��ع تركيا وال��ع��م��ل م��ن أج��ل مصالح جميع 
اجل��ال��ي��ات البلقانية التي تعيش ف��ي تركيا 

واجلالية املسلمة في صربيا.
م��ن جانبه ق��ال ج��اوي��ش أوغ��ل��و ان حجم 
التبادل التجاري بني البلدين بلغ نحو مليار 
دوالر م��ؤك��دا العمل على تعزيز العالقات 
في اجلانب االقتصادي لزيادة قيمة التبادل 
التجاري الى ثالثة مليارات دوالر في املرحلة 

املقبلة.
وأش��ار ال��ى تزايد استثمار رج��ال األعمال 
األتراك في صربيا وارتفاع عدد السياح األتراك 
ال��ذي��ن ي����زورون صربيا ع���الوة على تنفيذ 
مشاريع من بينها الطريق السريع الذي يربط 
بني بلغراد وسراييفو في البوسنة. وأضاف 
كوالري، في كلمة له باملؤمتر، “تركيا جتاوزت 
الكثير من املخاطر، واألع��داء اليوم يتجاهلون 
نقطة أن االقتصاد التركي لم يعد كما كان في 

املاضي”.
وشدد على أن البالد تتمتع حالًيا ببنية قوية 
وقف شعبنا خلفها بكل ق��وة، وليس فقط في 

الشأن االقتصادي بل في كل املجاالت.
وأش����ار إل���ى أن “أصدقاؤنا م��ن العالم 
اإلسالمي لهم في قلوبنا مكاًنا خاًصا، ونشجب 
احلملة السياسية املسيسة ضد تركيا، ألننا ضد 

الظلم بكل أشكاله وعلى أي دولة”.
وأكد البيان الصادر عن الندوة أن “اإلجراءات 
والّتصريحات األمريكّية واخ��ت��الق الذرائع 
للعدوان تثبت مبا ال يدع  مجااًل للشّك بأَنّ تركيا 
مستهدفٌة ملا متّثله اليوم في العالم اإلسالمّي، 
من عنوان للتحّرر من  الظلم، ودعم قضايا األمة، 

ومساندة املستضعفني في األرض”.
وأش���ار البيان اخلتامي ال��ذي ت��اله ن��واف 
التكروري رئيس هيئة علماء فلسطني باخلارج، 
إلى أن “املستهدَف ليس تركيا  وحدها بل كّل 

األّمة التي ال يراد لها الّنهوض”.
وأثنى البيان على “شعوب األّمة احلّية على 
حتّركها ملناصرة تركيا الشقيقة، في مواجهة 
 الهيمنة  األمريكّية، وقد شهدت األي��ام القليلة 
املاضية ض��روًب��ا م��ن الّتعاطف وال��ّدع��م من 

 شعوب األمة في مختلف بالد املسلمني”.
ودع��ا البيان إلى “دعم قطاعات االقتصاد 
التركي من صناعة وسياحة وزراعة وتشجيع 
املستثمرين  وتطمينهم، ودعم مبادرات احلكومة 
التي تهدف ال��ى تخفيض ال��دي��ون اخلارجية 
والتعاون مع  احلكومة في السياسات طويلة 
األمد. باإلضافة إلى دعوة السياح والزائرين 
لقضاء إجازاتهم في تركيا وتشجيع السياحة 
العالجّية،  وع��دم االستماع للمثبطني الذين 

آثروا أن يكونوا في صّف الباطل”.

مساعد روحاني
ولم يفعلوا، تلوث مسؤولون في البالد”.

وأش��ار جهاجنيري إل��ى الرئيس اإليراني 
السابق محمود أح��م��دي جن��اد ال���ذي أصبح 
م��ن منتقدي ح��ك��وم��ة روح��ان��ي ف��ي اآلون���ة 
األخيرة قائال: “عندما ننظر إلى فترات حكومة 
املسؤولني السابقني الذين أصبحوا اليوم من 
منتقدي احلكومة، نرى أن أغلب الفساد حصل 

في فترات حكمهم”.
وك��ان أحمدي جن��اد قد نشر مقطع فيديو 
في التاسع من أغسطس اجل��اري طالب فيه 

روحاني بالتنحي عن الرئاسة.
ووص��ف جن��اد تصريحات روح��ان��ي حول 
مديونية احلكومة ب� “الكاذبة”، واستدرك قائال 

إن “االقتصاد اإليراني على حافة االنهيار”.
وأض���اف الرئيس اإلي��ران��ي السابق ال��ذي 
ي��ح��اول وض���ع نفسه ف��ي م��وق��ع امل��ع��ارض��ة 
للحكومة والنظام أحيانا أنه “التزم الصمت 

احتراماً للشعب”، على حد تعبيره.
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