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معهد التخطيط وقع مذكرة تفاهم مع «املخترعني»
وقع المعهد العربي للتخطيط مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية لدعم المخترعين تهدف إلى دعم
ورعاية المخترعين وتعزيز طموحهم العلمي عبر تحويل افكارهم الى واقع.
وق��ال المدير العام للمعهد د .ب��در م��ال الله ل�«كونا» :ان النمو االقتصادي وال�ق��درة التنافسية الي
اقتصاد تعتمد على البحث العلمي وتطوير مراكزه واعطائه الدعم الذي يحتاجه واالعتماد على
نتائجه عند اتخاذ اي قرار.

بحثها وكالء العدل في مجلس التعاون

اتفاقية خليجية لتسليم املتهمني واملحكوم عليهم
قال وكيل وزارة العدل باإلنابة عمر الشرقاوي
ان اجتماع وك��اء وزارات ال�ع��دل الخليجيين
ب� �ح ��ث ع � � ��ددا م� ��ن ال� �م ��وض ��وع ��ات م� ��ن ب�ي�ن�ه��ا
مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم
عليهم.
واض��اف الشرقاوي ال��ذي ت��راس وف��د الكويت
ال ��ى االج �ت �م��اع ال�خ�ل�ي�ج��ي ال � �� 21ف��ي ت�ص��ري��ح
ل�«كونا» على هامش االجتماع ان المشاركين
بحثوا ايضا م�ش��روع تطوير اتفاقية تنفيذ
االح� �ك ��ام واإلن� ��اب� ��ات واالع� ��ان� ��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة
بدول مجلس التعاون.
واوض ��ح ان��ه ت��م ك��ذل��ك بحث آل�ي��ة العمل التي
توصلت اليها لجنة مسؤولي إدارات التعاون
ال��دول��ي وال �ع��اق��ات ال��دول �ي��ة ب � ��وزارات ال�ع��دل
الس �ت �خ��اص ال �م �ب��ادئ ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال � ��واردة
ف��ي ال�ق��وان�ي��ن واالن �ظ �م��ة وك��ذل��ك ب�ح��ث تقرير
اجتماعات اللجنة للعام .2019 - 2017
وذك � ��ر ال� �ش ��رق ��اوي ان ال �ت��وص �ي��ات ال �خ��اص��ة
ب��ال�م��وض��وع��ات ال �ت��ي ت��م بحثها ب��االج�ت�م��اع
س�ي�ت��م رف �ع �ه��ا الج �ت �م��اع وزراء ال �ع ��دل ل ��دول
مجلس التعاون الخليجي ال��ذي سيعقد في
مسقط في ال� 29من هذا الشهر.

ال�رصقاوي مع نظرائه يف دول جمل�س التعاون ب�شورة جماعية

لجنة الحسينيات واملجالس :شكرًا لرجال األمن األبطال
تقدمت لجنة الحسينيات والمجالس الكويتية
بالشكر والتقدير واالمتنان الى مقام سمو امير
ال �ب��اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د وال ��ى س�م��و نائب
األم �ي��ر ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د وال��ى
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك
وال ��ى ال � ��وزراء وج�م�ي��ع ال��وك��اء وق �ي��ادات وأف ��راد
وزارة الداخلية األبطال ،الذين بذلوا جهدا مميزا،
ب �ت �ف��ان واق� �ت ��دار خ ��ال اح �ي��اء ش �ع��ائ��ر ع��اش��وراء
سيد الشهداء ،سبط النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) ،االمام الحسين عليه السام.
وقالت اللجنة في بيان لها امس :ان رجال االمن
تحملوا ع��بء واج�ب�ه��م ال��وط�ن��ي ،ومسؤولياتهم
ال� �ج� �س ��ام ،ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى س ��ام ��ة ال �ح �س �ي �ن �ي��ات
ّ
ورواده � ��ا ،ف��ي ك��ل م�ن��اط��ق ال�ك��وي��ت وض��واح�ي�ه��ا،
واض��اف��ت :ك�م��ا ان الحسينيات اذ ال ت��أل��و جهدا

الحسينية ،وأوص �ل��وا رس��ال�ت�ه��م ف��ي دع��م وح��دة
النسيج الكويتي .وشكرت اللجنة كذلك جيران
ال �ح �س �ي �ن �ي��ات ،وك ��ل ال �م��واط �ن �ي��ن ال��ذي��ن ت�ح�م�ل��وا
تبعات االجراءات األمنية عن طيب خاطر مؤكدة
ان م��ا ق��ام��ت ب��ه ه��ذه االي ��دي ال�ك��ري�م��ة ،وال�ن�ف��وس
ال �ع �ظ �ي �م��ة ،م ��ن ج �ه��د وت �ض �ح �ي��ات ،م �ح��ل اع� ��زاز
وتقدير واحترام من الجميع.
وق��ال��ت :باسمنا جميعا من صغار وك�ب��ار ،نساء
ورجال ،نشكرهم ،ونشد على أيديهم ،وندعو الله
تعالى ان يثيبهم ،وي��رف��ع م��ن شأنهم ،ويرزقهم
خ �ي��ري ال��دن �ي��ا واآلخ� � ��رة ون��رف ��ع أي��دي �ن��ا جميعا
مبتهلين ال��ى ال�ب��اري عز وج��ل ،ان يحفظ وطننا
ال �ك��وي��ت ،أم� �ي ��را وح �ك��وم��ة وش �ع �ب��ا ،وان يجنب
ال �ك��وي��ت وأه �ل �ه��ا ك ��ل س � ��وء ،وان ي�ج�م�ع�ن��ا على
الوحدة ،ويمنع عنها الفرقة ،انه سميع مجيب.

ان ت � �ت � �ع ��اون م �ع �ه ��م ف �ي �م ��ا م � ��ن ش� ��أن� ��ه ت �ك��ري��س
األم� ��ن واالم � ��ان ت �ت �ق��دم ب��ال�ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ك��ذل��ك
للمتطوعين وال�م�ت�ط��وع��ات ،ال��ذي��ن ت�ع��اون��وا مع
رج ��ال األم� ��ن ،ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ال��دي�ن��ي وال��وط�ن��ي،
مضحين بأوقاتهم وراحة اسرهم.
ووجهت اللجنة شكرها ايضا الى نواب مجلس
االمة ،والى رجال المطافئ ،والى طواقم بنك الدم
واالسعاف الطبي ،والى البلدية ،ووزارة الكهرباء
بطواقمهم القيادية والميدانية الذين عملوا فورا
على اع��ادة التيار الكهربائي للحسينيات التي
تأثرت بالعطل الطارئ في دائرة حولي والشعب.
وق ��ال ��ت ان ال �ش �ك��ر م ��وص ��ول ال ��ى وزارة ال�ت��رب�ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي وال ��ى ادارة ال��وق��ف الجعفري،
وال � � ��ى ج �م �ي��ع م ��ؤس� �س ��ات ال � ��دول � ��ة وال � � ��ى رج� ��ال
االع ��ام ال��ذي��ن س�ع��وا الب ��راز الفعاليات الثقافية

بحث مع السفير الروماني قضية اختفاء محمد البغلي

النهام تفقد جوًا الحركة املرورية
كتب منصورالسلطان

ف ��ي اط � ��ار ح� ��رص ال� �ق� �ي ��ادات ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�م��ؤس�س��ة
األمنية لاطاع على األوضاع األمنية والمرورية
في جميع انحاء الباد قام وكيل وزارة الداخلية
ال �ف��ري��ق ع �ص��ام ال �ن �ه��ام ي��راف �ق��ه وك �ي��ل ال� � ��وزارة
المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال
حاتم الصايغ صباح امس بجولة جوية تفقدية
على الطرق الرئيسة والفرعية لاطمئنان على
انسيابية الحركة والحد من االزدحام واالختناق
ال �م��روري .وط��ال��ب ال�ف��ري��ق ال�ن�ه��ام خ��ال الجولة
ب �ض ��رورة ت�ك�ث�ي��ف ال �ت��واج��د األم �ن��ي وال �م ��روري
ً
على جميع الطرق لمنع عرقلة السير خصوصا
في المناطق التي توجد بها المدارس وذلك من
اج��ل القضاء على ال��وق��وف العشوائي وتعطيل
حركة السير وت�ك��دس المركبات ام��ام ال�م��دارس
والوقوف على األرصفة .كما قام بجولة تفقدية
ع �ل��ى ال �ط��رق ال��رئ �ي �س��ة وال �ف��رع �ي��ة ال �م��ؤدي��ة ال��ى
جامعة الشدادية ،واطلع على انسيابية الحركة
ال �م��روري��ة وام ��ر ب��ان�ت�ش��ار ال ��دوري ��ات ال �م��روري��ة
الثابتة والمتحركة ف��ي محيط مبنى الجامعة
وب ��واب ��ات دخ� ��ول وخ � ��روج ال �ط �ل �ب��ة ل �ت �ف��ادي اي
ازدح� � � ��ام م � � ��روري وت �س �ه �ي��ل ال� �ح ��رك ��ة ألب �ن��ائ �ن��ا
وبناتنا الطاب والطالبات.
وشدد الفريق النهام على ضرورة تواجد رجال
األم��ن عند ال�م��دارس والجامعات لتأمين حركة
دخ��ول وخ��روج الطلبة مع بداية العام الدراسي
ال�ج��دي��د وم�ن��ع االخ�ت�ن��اق��ات ال�م��روري��ة والقضاء
ع�ل�ي�ه��ا ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ج �م�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات ذات
الصلة.
من جانب آخر بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق
عصام النهام مع سفير جمهورية رومانيا دانييل
تاناسي قضية المواطن محمد البغلي المختفي
ف��ي روم��ان �ي��ا م�ن��ذ أغ�س�ط��س  ،2015م��ؤك��دا ل��ه ما
تمثله ه��ذه القضية م��ن أهمية على المستويين
الرسمي والشعبي في الكويت ،ومعربا في الوقت
ذات� ��ه ع��ن ت �ق��دي��ره ال�ك�ب�ي��ر ل�ل�ج�ه��ود ال �م �ب��ذول��ة من
السلطات الرومانية المختصة لحل لغز اختفائه.

الفريق النهام واللواء ال�شايغ خالل اجلولة اجلوية

ن� �ف ��ذت ادارة ال � � �ط � ��وارئ ال �ط �ب �ي��ة ف� ��ي وزارة
الصحة ،ام��س االرب �ع��اء ،تمرين اخ��اء وهمي
ف� ��ي م �س �ت �ش �ف��ى ج ��اب ��ر االح � �م� ��د وذل� � ��ك ض�م��ن
استراتيجة وزارة الصحة لتأهيل العاملين
ف��ي المستشفيات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�ه��دف تطبيق
وتفعيل خ�ط��ة ال �ط��وارئ وال��وق��وف ع�ل��ى م��دى
الجهوزية.

خالد هالل املطريي

�سعود البابطني

التزال برقيات التهاني تتماطر على «النهار»
ً
مهنئة باطفائها  12عاما من عمرها المديد.
ففي برقية أرس�ل�ه��ا إل��ى رئ�ي��س التحرير قال
ال��زم�ي��ل خ��ال��د ه��ال ال�م�ط�ي��ري رئ�ي��س تحرير
«ال�ج��ري��دة» :يسعدني ان ات�ق��دم لكم ولجميع
ال �ع��ام �ل �ي��ن ب�ص�ح�ي�ف�ت�ك��م ب��أج �م��ل ال �ت �ن �ه��ان��ي
وأخ� �ل� �ص� �ه ��ا ب �م �ن ��اس �ب ��ة اح � �ت � �ف� ��ال ال� �ج ��ري ��دة
السنوي ،متمنين لكم دوام التقدم واالزدهار.

مواقف وطنية
ب � ��دوره اب � ��رق س �ع��ود ع �ب��دال �ع��زي��ز ال�ب��اب�ط�ي��ن
ال��ى رئيس التحرير مهنئا فقال :اتقدم اليكم
بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور
اث�ن��ى عشر ع��ام��ا على ص��دور ج��ري��دة النهار،
وي �س��رن��ي ان اي �ش��د ب � ��دور ج��ري��دت �ك��م ال �غ��راء
وم��واق�ف�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة ال�م�ش��رف��ة ومصداقيتها
وط��رح�ه��ا ال�م�ت��زن ب�ك��ل ش�ف��اف�ي��ة ووض� ��وح ما

ال�شفري ايلخان قهرمان

جعلها ت�ت�ب��وأ م�ك��ان��ة م�ت�ق��دم��ة ب�ي��ن الصحف
المحلية .سائلين المولى العلي القدير دوام
التوفيق والسداد في أداء رسالتكم االعامية،
وكل عام وانتم بخير.

أخوة وصداقة
ام ��ا س�ف�ي��ر اذرب �ي �ج��ان ل ��دى ال �ك��وي��ت اي�ل�خ��ان
ق� �ه ��رم ��ان ف� �ق ��ال ف� ��ي ب ��رق �ي �ت ��ه :ي �ط �ي��ب ل� ��ي ان
ات� � �ق � ��دم ال � � ��ي س� �ع ��ادت� �ك ��م ب ��أط� �ي ��ب ال �ت �ه ��ان ��ي
ً
وال�ت�ب��ري�ك��ات ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور  12ع��ام��ا على
ت��أس �ي��س ج��ري��دت �ك��م ال �ك��ري �م��ة .وان� �ن ��ي واث ��ق
ب ��ان ع��اق��ات ال �ص��داق��ة واالخ� ��وة ب�ي��ن بلدينا
ستتطور وتخدم مصالح البلدين والشعبين
الصديقين .وانني انتهز هذه الفرصة العرب
ل �س �ع ��ادت �ك ��م واألس� � � � ��رة ال� �ك ��ري� �م ��ة ع� ��ن أط �ي��ب
تمنياتي بالصحة وال�س�ع��ادة والتوفيق في
عملكم الدؤوب.

حبس مغرد « »3سنوات إلساءته
ملسند اإلمارة
االس� �ت� �ئ� �ن ��اف ت� �ح ��دي ��د ج�ل�س��ة
كتب مشعل عبداهلل
 18ال �ح ��ال ��ي ل �ل �ن �ط��ق ب��ال�ح�ك��م
ن � �ظ� ��رت ال� �م� �ح ��اك ��م ال �ج ��زائ �ي ��ة
ف � ��ي ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال� �م� �ت� �ه ��م ف �ي �ه��ا
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف دوائ � ��ره � ��ا ام��س
ال � �م � �غ� ��رد ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال � �ه� ��ارب
عبدالله الصالح وال��ذي صدر
 3ق �ض��اي��ا ام ��ن دول� ��ة م��رف��وع��ة
ح�ك��م ام ��ام محكمة اول درج��ة
ض � � ��د ام� � � � � ��ام م � �س � �ج� ��د س ��اب ��ق
بحبسه ل�م��دة خ�م��س س�ن��وات
وم� �غ ��رد ك��وي �ت��ي ه � ��ارب واخ ��ر
م� ��ع ال� �ش� �غ ��ل وال � �ن � �ف� ��اذ ،وذل� ��ك
م � �س � �ج � ��ون ،ف� � ��ي ح � �ي� ��ن اي� � ��دت
بتهمة االساءة لدولة االمارات.
دائ � � ��رة االس� �ت� �ئ� �ن ��اف ب��رئ��اس��ة
وس� � �ب � ��ق ان ص� � � � ��درت اح � �ك� ��ام
المستشار نصر آل هيد الحكم
امل�شت�شار ن�رص اآل هيد
ق�ض��ائ�ي��ة م��ن م�ح��اك��م كويتية
الصادر بحبس مغرد كويتي
ً
«س �ك��ران» ل�م��دة ث��اث سنوات
بسجن الصالح مددا متفاوتة،
وش�ه��ري��ن م��ع ال�ش�غ��ل وال�ن�ف��اذ
وصلت مع ص��دور ه��ذا الحكم
ع��ن تهم تتعلق ب��االس��اءة ال��ى مسند االم��ارة اكثر من  31سنة مع الشغل والنفاذ .ونظرت
محكمة الجنايات ام��س اول��ى جلسات قضية
عبر «تويتر».
وك ��ان ��ت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ق ��د اح ��ال ��ت ال�م�ت�ه��م امن الدولة المتهم فيها امام المسجد السابق
ال��ى المحاكمة بتهم تتعلق بمخالفة قانون «ح .ع» ب��االس��اءة ال��ى دول ��ة م �ج��اوره وق��ررت
ج ��رائ ��م ام ��ن ال ��دول ��ة ال��داخ �ل��ي وال �ج �ن��ح ،على تأجيلها الى الشهر المقبل ،وفي احداث جلسة
خلفية تطاوله على مسند االم��ارة باالضافة امس مثل المتهم امام المحكمة وانكر االتهام
ال� � ��ى ق� �ي ��ام ��ه ب � ��اط � ��اق ع � � �ب � ��ارات م �س �ي �ئ��ة م��ن ال�م�س�ن��د ال �ي��ه ج�م�ل��ة وت�ف�ص�ي��ا وط �ل��ب دف��اع��ه
خ��ال ح�س��اب��ه .وق ��ررت دائ ��رة اخ ��رى بمحكمة اجا لاطاع والتصوير.

وفاة العقيد العنيزان في حادث
تصادم على طريق النويصيب
كتب منصورالسلطان

فقدت وزارة الداخلية احد ابنائها البررة رئيس قسم اختبار مرور
الفروانية العقيد عبدالرحمن العنيزان اثر ح��ادث م��روري مروع
وق��ع مساء اول من ام��س على طريق النويصيب السريع .ووفق
مصدر افاد بان باغا ورد مساء أول من امس الى غرفة عمليات
وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق النويصيب
ال�س��ري��ع ،وع�ل��ى ال�ف��ور ت��وج��ه رج��ال ال �م��رور واالس �ع��اف واالط�ف��اء
لموقع الحادث حيث تبين ان الحادث بين سيارتي دفع رباعي
وق��د تسبب ب��وف��اة م��واط��ن تبين بانه رئيس قسم اختبار م��رور
الفروانية العقيد عبدالرحمن العنيزان وعليه تم نقل الجثة ،فيما
باشر رجال المرور واالطفاء بسحب السيارتين من على الطريق
وتسهيل حركة المرور.

جانب من احلركة املرورية لأحد ال�شوارع

إخالء وهمي لجناح في مستشفى جابر
كتب شايع النبهان

برقيات التهاني تتواصل ألسرة تحرير
«راهنلا» بذكرى اإلصدار

وق � ��ال ال��وك �ي��ل ال �م �س��اع��د ل� �ش ��ؤون ال �خ��دم��ات
الطبية المساندة ال��دك�ت��ور ف��واز ال��رف��اع��ي في
ت�ص��ري��ح ل��ه ان ادارة ال �ط ��وارئ ال�ط�ب�ي��ة نفذت
بمشاركة ادارة مستشفى جابر االحمد عملية
االخ� ��اء الح ��د االج �ن �ح��ة وق ��د ت��م ال�ت�ع��ام��ل مع
ال�ح��دث م��ن قبل ف��ري��ق ال �ط��وارئ بالمستشفى
والكوادر الطبية والتمريضية ونقل  4حاالت
خ�ط��رة ت��م التعامل معها ع��ن ط��ري��ق ال�ط��وارئ
الطبية ونقلها بسيارات االسعاف

وأوض � � ��ح ان االدارة ت �ن �ف��ذ ت� �م ��اري ��ن االخ � ��اء
واالي� � ��واء ال��وه �م �ي��ة م �ن��ذ س �ن��وات ع ��دة ب�ه��دف
ال��وق��وف ع�ل��ى ال�م��اح�ظ��ات ال�ت��ي ت�ح��دث اث�ن��اء
ال �ت �م��ري��ن ل �ت �ف��ادي �ه��ا ف ��ي ح� ��ال وق � ��وع ح� ��وادث
حقيقية.
وأشار الرفاعي الى انه في نهاية العام الحالي
سيتم ضمن الخطط الموضوعة تنفيذ العديد
من التمارين التي تقوم بعملها ادارة الطوارئ
الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.

عبدالرحمن العنيزان

«الحرس الوطني» افتتح دورتني
ب��رع��اي��ة وح �ض��ور وك �ي��ل ال �ح��رس ال��وط�ن��ي
ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ال � �ل� ��واء ج� �م ��ال ال� ��ذي� ��اب اف �ت �ت��ح
م �ع �ه��د ت� ��دري� ��ب ق � � ��وات ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي
دورة ال�م�ش��اة ال�ت�ق��دم�ي��ة ل�ل�ض�ب��اط ،ودورة
ال �م �ش ��اة ال �ت��أس �ي �س �ي��ة ل �ل �ض �ب��اط ب��ال �ق��اع��ة
ال �م��رك��زي��ة ف ��ي م �ع �س�ك��ر ال �ص �م ��ود .ورح ��ب
ال�ل��واء ج�م��ال ال��ذي��اب بمنتسبي الدورتين
ونقل اليهم تحيات القيادة العليا للحرس
ال ��وط �ن ��ي م �م �ث �ل��ة ف ��ي س �م��و ال �ش �ي��خ س��ال��م

ال �ع �ل��ي ال �ص �ب��اح رئ �ي��س ال �ح ��رس ال��وط�ن��ي
وال � �ش � �ي ��خ م �ش �ع ��ل األح � �م� ��د ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
ال � �ح� ��رس ال ��وط� �ن ��ي ،داع � �ي� ��ا ال� �ض� �ب ��اط ال ��ى
االس �ت �ف��ادة م��ن ال � ��دورات ف��ي ت�ل�ق��ي ال�ع�ل��وم
ال�ن�ظ��ري��ة وال�ت��دري�ب��ات العملية ال�ت��ي يبذل
الحرس الوطني جهودا كبيرة لتطويرها
ع��ام��ا ب �ع��د ع ��ام ل �ت��واك��ب اف �ض��ل ال�م�ن��اه��ج
وال �ت��دري �ب��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ف��ي ال �م��ؤس �س��ات
العسكرية المرموقة.

