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نائب رئيس احلرس الوطني تلقى
تهاني القادة بعيد األضحى املبارك

الشيخ أحمد النواف يستقبل املهنئني بعيد األضحى

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
ال��ن��واف ،نائب رئيس احل��رس الوطني وكيل
احل��رس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم
الرفاعي وكبار القادة والضباط ،حيث هنأووا
معاليه بعيد األضحى املبارك.
وشكر نائب رئيس احلرس الوطني ،الوكيل
وكبار القادة على تهنئتهم ،سائالً الله أن يعيد

ه��ذه املناسبات السعيدة على دول��ة الكويت
باخلير واليمن وال��ب��رك��ات ،وأن يرفع البالء
والوباء ويحفظ الكويت من كل مكروه في ظل
قيادتها الرشيدة ،ممثلة بصاحب السمو أمير
البالد القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ نواف
األحمد ،وسمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل
األحمد.

الداخلية :مجلة عسكرية أمريكية
تشيد بإجنازات خفر السواحل الكويتي
في احلفاظ على أمن اخلليج العربي
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اليوسف« :املوانئ» تخطط إلنشاء مدن
لوجستية على األراضي املستردة

أك��د امل��دي��ر ال��ع��ام ملؤسسة امل��وان��ئ
الكويتية ،الشيخ يوسف العبدالله،
أن ل��دى املؤسسة خططاً إلنشاء مدن
ل��وج��س��ت��ي��ة ع��ل��ى األراض�����ي ال��ت��ي مت
اس��ت��رداده��ا أخ��ي��را ملصلحة املؤسسة
بأحكام قضائية بغية دع��م التجارة
احمللية وجذب االستثمارات العاملية.
وأوضح الشيخ يوسف العبدالله في
لقاء مع (كونا) أم��س ،أن مساحة هذه
األراض��ي تبلغ نحو مليوني مترمربع،
الفتاً إل��ى أن مشروعات تلك األراض��ي
مت طرحها على بعض املكاتب العاملية
للتصميم لتكون مدناً لوجستية مهمة
تدعم التجارة اإللكترونية التي أصبحت
الوسيط األساسي لشراء وبيع مختلف
املنتجات والسلع.
وأض��������اف أن������ه س���ي���ت���م حت��دي��د
اختصاصات كل مدينة منها على حدة
وتخطيطها بالكامل م��ؤك��دا ً أن وجود
ه��ذه امل��دن سيوفر خ��دم��ات لوجستية
ل��ل��ش��رك��ات ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة
والكبيرة.
وذكر أن هذه املدن ستعمل على إيجاد
حلول لوجستية بأسعار منافسة جلميع
الشركات في اخلارج التي ترغب بوضع
بضائعها إقليميا في دولة الكويت مما
سيجذب االستثمار األجنبي ما سيحقق
منو اقتصادي وتنويع مصادر الدخل
للبالد وزيادة السلع والبضائع.
وبينّ أن دولة الكويت ستكون مركزا
إلع��ادة التصدير والشحن إل��ى بعض
الدول املجاورة إضافة إلى توفير فرص
وظيفية للمواطنني في مجاالت عمليات
التخزين والذكاء االصطناعي واملخازن
اللوجستية.
وأش����ار إل���ى وج����ود خ��ط��ط أخ��رى
لتطوير أداء املؤسسة عبر مشروعني

حيويني األول منهما مشروع النافذة
ال���واح���دة ال���ذي يطلق عليه (ب��واب��ة
املوانئ) ويقوم بربط موانئها الثالثة
ببعضها ال��ب��ع��ض ل��ت��س��ري��ع عملية
اإلجن��از ،الفتاً إلى أن هذا املشروع في
اط��ار التنفيذ.وأضاف الشيخ يوسف
العبدالله أن املشروع الثاني هو مشروع
(امل��ي��ن��اء ال��ذك��ي) ال���ذي يشمل إق��ام��ة
منظومة ات��ص��ال واح���دة بكل اجلهات
ذات العالقة باإلفراج عن البضائع مثل
اجلمارك وغيرها من اجلهات املرتبطة
بأعمال امليناء.
وأوضح أن جميع املعامالت في هذا
املشروع ستكون إلكترونية مما يسرع
عمليات حت��ري��ك البضائع وتسهيل
اإلجراءات مبينا أن هذا املشروع مطروح
على املكاتب االستشارية العاملية.
ولفت إلى سعي املؤسسة إلى إنشاء
أول ميناء بري في دولة الكويت ليخدم
م��رور السلع والبضائع التي متر عبر
احل���دود البرية للبالد مم��ا يخفف من
تكدس الشاحنات على احلدود بالتنسيق
مع (اجل��م��ارك) ووزارة الداخلية إلى
منطقة امليناء البري لتفتيشها وإجناز كل
اإلجراءات للتخليص اجلمركي في موقع
واح��د ،موضحاً أن موقع امليناء البري
سيكون بالقرب من ميناء الشعيبة.
وحول إيرادات املؤسسة ،قال الشيخ
يوسف العبدالله :إن (املوانئ) رفعت
من أرباحها املالية خالل السنوات الست
املاضية بنحو  400في املئة ،إذ ارتفعت
من  14مليون دينار (نحو 5ر 46مليون
دوالر) قبل ست سنوات إلى  56مليون
دينار (نحو  186مليون دوالر) خالل
السنة املاضية نتيجة خطط التطوير
التي وضعتها املؤسسة.
وفيما يتعلق بأسعار الشحن البحري

الداخلية :ضبط  95متهم ًا
بقضايا إقامة مقابل مال
وإصدار  24547أمر إدراج
ورفع قيود وتفتيش

ق��ال��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة :إن
مجلة (يونيباث) العسكرية
الربع سنوية التي تصدر عن
ال��ق��ي��ادة ال��وس��ط��ى األمريكية
تناولت جهود واجنازات االدارة
ال��ع��ام��ة خل��ف��ر ال��س��واح��ل في
احلفاظ على أمن اخلليج العربي
عبر االستعداد الشامل ورفع
كفاءة منتسبيها وه��و ما ظهر
جليا ً خالل قيادتها لقوة الواجب
املختلطة (.)152
وأوض��ح��ت اإلدارة العامة
ل��ل��ع�لاق��ات واإلع��ل��ام األم��ن��ي
بالوزارة في بيان صحفي أمس،
أن امل��ج��ل��ة أش����ارت إل���ى تولي
العقيد ال��رك��ن ب��ح��ري الشيخ
مبارك علي الصباح قيادة قوة
ال��واج��ب املختلطة ( )152في
ف��ب��راي��ر  2019إذ تعتبر هذه
الفترة واح��دة من أب��رز فترات

ال��ق��ي��ادة ف��ي ت��اري��خ التحالف
البحري متعدد اجلنسيات.
وبينت أن املجلة تناولت
االجن��ازات الكثيرة التي حققها
خفر السواحل الكويتي خالل
قيادته لقوة الواجب املختلطة
وأبرزها إجراء دوريات موسعة
للمحافظة ع��ل��ى أم���ن اخلليج
العربي.
ولفتت إل��ى أن م��ن العوامل
البارزة في إجناح هذه الدوريات
املشتركة الثقة التي أوالها قادة
القوات البحرية وخفر السواحل
ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
اخلليجي لقيادة خفر السواحل
الكويتي.
وأض���اف���ت أن���ه ت��رت��ب على
ذلك باألخص مواصلة اإلسهام
بالسفن وال���ق���وارب واألف���راد
لتأمني مياه اخلليج العربي ما

أدى الى حتسني األم��ن البحري
م��ن خ�لال رب��ط م��راك��ز عمليات
القوات البحرية وخفر السواحل
التابعة ل��دول مجلس التعاون
اخلليجي مبركز العمليات التابع
لقوة الواجب املختلطة (.)152
وأف����ادت أن خفر السواحل
ال��ك��وي��ت��ي ان��ض��م إل���ى ال��ق��وات
البحرية املشتركة في عام 2010
(ق��وة الواجب املختلطة )152
املتمركزة في مملكة البحرين
وتضم مجموعة من خيرة رجال
ال��ب��ح��ري��ة وال��س��ف��ن وط��ائ��رات
االستطالع البحري في العالم.
واختتمت املجلة تقريرها
بالعديد م��ن اإلجن����ازات التي
حققتها ق��وة ال��واج��ب ()152
حت��ت ق��ي��ادة خ��ف��ر ال��س��واح��ل
الكويتي م��ا أدى ال��ى حتسني
األمن البحري اخلليجي.

أظهرت إحصائية ل��وزارة الداخلية الكويتية عن نشاط
اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة في النصف األول من
العام احلالي أنه مت ضبط  95متهما بقضايا إقامة مقابل
مال و 53جنح إقامة (انتهاء إقامة) و 7تزوير في محررات
رسمية.
ووفق بيان صحفي ل�لإدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني بالوزارة أم��س ،أف��ادت اإلحصائية بأنه مت إصدار
 24547أمر إدراج ورفع القيود والتفتيش على الشركات
واملنشآت التجارية.
وذكرت أن عدد املبعدين عن طريق املطار غير الئق صحيا
عن طريق اللجنة املشتركة مع وزارة الصحة بلغ  84مبعدا
مقابل  4896مبعدا عن طريق اإلحالة من اإلدارة العامة
ملباحث شؤون اإلقامة إلى إدارة اإلبعاد وشؤون التوقيف
املؤقت.
وبينت أنه مت إبعاد  699شخصاً عن طريق اإلحالة من
جميع قطاعات وزارة الداخلية و 218املخرجني عن طريق
املطار (كبار السن -األطفال -املرضى) كما مت القيام ب
 2326تعديل وضع قانوني للعمالة املخالفة (دفع غرامات
 حتويل).وأشارت إلى أنه مت تنفيذ  95جولة تفتيشية و 36إحالة
األشخاص املطلوبني ضبط وإحضار بالقضايا اجلنائية
في الفنادق كما مت التفتيش على  149فندقاً وتسجيل
 106شكاوى اإلي��واء و 44مكاتب خدم وهمية و 79عدد
املضبوطني في مكاتب اخل��دم الوهمية و  4ضبط مصانع
خمور محلية.

الهالل األحمر الكويتي 10 :آالف مستفيد
من مشروع «األضاحي  »2021في األردن

الهالل األحمر الكويتي توزع حلوم األضاحي على أعضاء نادي الصم األردني

قال رئيس بعثة جمعية الهالل األحمر
ال��ك��وي��ت��ي إل���ى األردن ،ف����اروق خزعل
أم��س :إن ع��دد املستفيدين م��ن مشروع
(األض��اح��ي) ل��ه��ذا ال��ع��ام بلغ  10آالف
مستفيد من الالجئني السوريني والشرائح
املجتمعية املستضعفة .وأضاف خزعل في
تصريح لوكالة االنباءالكويتية (كونا)
بعد اختتام برنامج التوزيع ،الذي استمر
أربعة أيام أن البعثة ركزت على توزيع
حلوم األضاحي على الالجئني القاطنني

في املخيمات العشوائية وشرائح كبار
ال��س��ن وال��ن��س��اء وذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلاصة في محافظات أردنية مختلفة.
وأوضح أن البعثة وزعت حصصاً من
حلوم األضاحي على أعضاء نادي الصم
األردن��ي من النساء وال��رج��ال واألطفال
داخ���ل العاصمة قبل أن تنتقل عملية
التوزيع إلى املخيمات العشوائية التي
يقطنها الالجئون ال��س��وري��ون وبعض
األس��ر الفقيرة واحملتاجة في محافظات
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لدعم التجارة احمللية وجذب االستثمارات العاملية

في إحصائية عن النصف األول من العام

مجلة «يونيباث» العسكرية
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الشيخ يوسف العبدالله

توقع تراجع أسعار شحن احلاويات
خ�لال األشهر الستة املقبلة بعد عودة
ح��رك��ة الشحن ال��ب��ح��ري إل��ى وضعها
السابق وانتهاء «ح��ال��ة التعطيل في
املوانئ عامليا ً التي متر بها».
وق��ال :إن «حالة األسعار املتفاقمة»
للشحن البحري التي مير بها العالم
«وال��زي��ادة غير الطبيعية» لتكلفة نقل
ال��س��ل��ع وال��ب��ض��ائ��ع ه��ي ح��ال��ة مؤقتة
ستزول بعد إنسيابية حركة املالحة في
املوانئ عامليا ً.
وأوض���ح أن ق��ط��اع النقل والشحن
البحري مر بحالة غير طبيعية ومايزال
بسبب (ج��ائ��ح��ة كوفيد –  )19التي
أثرت على جميع القطاعات ومنها قطاع
النقل البحري ،مبيناً أن إغالق املطارات
واحل���دود البرية ف��ي العديد م��ن دول
العالم تسبب في زي��ادة الضغط بشكل
كبير على طرق الشحن البحري ما أدى
إل��ى محدودية ع��دد احل��اوي��ات نتيجة
زيادة الطلب عليها.

وأش��ار إلى عوامل أخ��رى دخلت إلى
جانب ت��أث��ي��رات جائحة ك��ورون��ا مثل
وقوع بعض احلوادث املؤثرة في بعض
املوانئ والقنوات العاملية مثل جنوح
سفينة (إيفر غيفن) التي أغلقت املمر
املالحي في قناة السويس ونتج عنها
«تعطل ح��رك��ة امل�لاح��ة عامليا بشكل
مؤثر».
ولفت أيضاً إلى تأثر أحد أهم املوانئ
الصينية بجائحة ك��ورون��ا وتعطلت
فيه حركة الشحن من استالم وتنزيل
البضائع فيه إض��اف��ة إل��ى أن بعض
املوانئ العاملية تأثرت بتلك األوض��اع،
مشيرا ً إلى أن مجمل تلك األوضاع ساهم
في ح��دوث اختناقات مالحية باملوانئ
العاملية وزي���ادة ف��ت��رات االن��ت��ظ��ار في
اإلفراج عن البضائع ملدد طويلة.
وذك��ر أن هناك أكثر من  550سفينة
متأخرة في مختلف املوانئ العاملية تصل
فيها عملية التأخير إل��ى م��دد تتجاوز
ثالثة أسابيع عن املدة املقرر لها «وهذا
أم��ر غير طبيعي» متوقعاً أن تتعافى
املوانئ العاملية قريبا وتعود احلياة فيها
إلى طبيعتها.
ودع���ا ال��ش��ي��خ ي��وس��ف العبدالله،
أص���ح���اب األع���م���ال وك���ذل���ك اجل��ه��ات
احلكومية التي تستورد بضاعة من
اخلارج إلى البحث من جانبها عن أفضل
األسعار ملختلف شركات الشحن بدل
االستعانة باملصنع أو املورد للبحث عن
شركات الشحن.
وبينّ أن معظم رجال األعمال يتركون
عملية البحث عن شركات الشحن إلى
املصنع أو امل��ورد ،موضحاً أنه في حال
قيام املشتري بالبحث عن شركات شحن
فانهم سيجدون أسعار تنافسية أفضل
من أجل تقليل تكلفة الشحن.

«القوة البحرية» تنفذ رماية تدريبية
بالذخيرة احلية الثالثاء واألربعاء املقبلني

إحداثيات موقع تدريب الرماية

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي،
أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة
احلية يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني من الساعة
 7صباحا حتى  7مساء ،مشيرة إل��ى أن موقع
الرماية سيكون كما هو موضح باإلحداثيات في

اخلريطة .ودعت رئاسة األركان في بيان صحفي،
املواطنني واملقيمني من مرتادي البحر وهواة الصيد
والتنزه إلى عدم االقتراب من املنطقة املشار إليها
في اخلريطة خالل الفترة املعلنة وذلك حرصا منها
على سالمة اجلميع.

اإلطفاء 4 :فرق تسيطر على حريق اندلع
في «سكراب النعامي» دون إصابات بشرية

جانب من توزيع مشروع حلوم األضاحي على الالجئني السوريني في املخيمات العشوائية

(ع��م��ان) و(م��ادب��ا) و(ال��ك��رك) .وأش��ار
إلى أن الهالل األحمر الكويتي وشريكه
ال��ه�لال األح��م��ر األردن����ي ق��ام��ا ب��إع��داد
كشوف املستفيدين من برنامج التوزيع
ومت إع��ط��اء األول��وي��ة للشرائح «األق��ل
حظاً واألكثر ع��وزا ً» .وثمّن خزعل بهذا
ال��ص��دد ،الشراكة املستمرة ب�ين الهالل
األح��م��ر الكويتي ونظيره األردن���ي في
تنفيذ البرامج اإلغاثية واإلنسانية داخل
اململكة ،مشيدا ً في الوقت ذات��ه بجهود

س��ف��ارة دول���ة الكويت ل��دى األردن في
تسهيل مهام البعثة الكويتية وإشرافها
على عملية التوزيع.
وك����ان����ت ب��ع��ث��ة ج��م��ع��ي��ة ال���ه�ل�ال
األحمرالكويتي دشنت بحضور سفير
دولة الكويت لدى األردن عزيز الديحاني
ال��ث�لاث��اء امل��اض��ي م��ش��روع (األض��اح��ي
 )2021بالتعاون والتنسيق مع الهالل
األح��م��ر األردن���ي ضمن برنامج استمر
أربعة أيام في مناطق مختلفة باململكة.

فرق اإلطفاء أثناء إخماد احلريق

أعلنت قوة اإلطفاء العام ،أن أربعة فرق تابعة
لها متكنت م��ن السيطرة على ح��ري��ق نشب في
سكراب النعامي صباح أمس ،دون وقوع إصابات
بشرية.
وق��ال��ت إدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة واإلع��ل�ام بـ
(اإلط��ف��اء) في بيان صحفي :إن غرفة العمليات

تلقت بالغا يفيد باندالع حريق في عدد من املركبات
بسكراب النعامي وعلى إثره مت توجيه فرق اإلطفاء
من مراكز (الشقايا واجل��ه��راء احلرفية وكاظمة
واإلس��ن��اد) .وأضافت أن فرق االطفاء عملت على
محاصرة احلريق ومتكنت من السيطرة عليه دون
وقوع أي إصابات بشرية.

