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الفريق متقاعد ثابت املهنا ويوسف مصطفى لدى زيارتهما لقصر نايف

العاصمة  ثمن محافظ 
الفريق متقاعد ثابت املهنا 
دور وجهود وزارة االعالم 
في النقل احلي واملباش���ر 
ملدف���ع االفط���ار من قصر 
الى ان جتمع  نايف، الفتا 
الكبار والصغار ملشاهدة 
مدفع االفطار في قصر نايف 
ه���و ما توارثت���ه االجيال 
املهنا  الق���دم. وق���ال  منذ 
خ���الل زيارت���ه الى قصر 
نايف بتواج���د اجلماهير 
من املواطنني واملقيمني ان 
وزارة االعالم تبذل جهودا 
كبيرة ف���ي برنامج مدفع 
االفط���ار وتوزيع اجلوائز 
واجراء املسابقات الثقافية 
على احلضور، موضحا ان 
احملافظة ستقوم في رمضان 
القادم بالتعاون مع وزارة 
االع���الم بتق���دمي اجلوائز 
النقدية والعينية للجمهور، 
موضحا ان برنامج مدفع 
االفطار الذي يعرض يوميا 
على شاشة تلفزيون دولة 
الكويت جنح وحقق جمهورا 
كبي���را اضافة ال���ى توافد 
الكثير من املواطنني الرجال 
والنساء واالطفال الحياء هذا 
املوروث الذي جبل عليه اهل 
الكويت قدميا حيث يجمع 
الكبار مع الصغار لرؤية 
مدفع االفطار والذي اعتاد 
الكويتيون ف���ي القدم من 
خالله معرفة وقت االفطار 
من خالل سماع صوت املدفع 

حيث كان منذ نش���أته في 
قصر السيف ومن ثم وضع 

في قصر نايف. 
من جهة اخرى اش����اد 
محاف����ظ العاصمة الفريق 
متقاعد ثابت املهنا، باجلهود 
التي يبذلها رجال الداخلية 
ف����ي عملية حف����ظ االمن 
واالستقرار في البالد على 
مدار العام وفي املناسبات 
الى  اياهم  املختلفة، داعيا 
التحلي باليقظة  مزيد من 

واحلذر الدائمني.
وقال املهنا خالل الزيارة 
التي ق����ام بها صباح امس 
الى مخفر الصاحلية ومخفر 
شرق ومخفر الشامية يرافقه 
ام����ن محافظة  ادارة  مدير 
العاصمة اللواء طارق حمادة 

لتقدمي التهاني لهم مبناسبة 
عيد الفطر السعيد، ان امن 
الوط����ن ومواطنيه قضية 
تأتي على سلم اولوياتنا، 
معتبرا ان االمن واالستقرار 
في اي بلد كان يعتبر املدخل 

الرئيسي لتقدمه ومنائه.
واض���اف: ان ضب���اط 
الداخلية  واف���راد وزارة 
يبذلون جه���ودا واضحة 
في احلفاظ على امن البالد 
السيما خالل االيام املاضية 
والت���ي تتضاع���ف فيها 
اجلهود. مؤكدا أن مصلحة 
الوطن ستظل دائما فوق أي 
اعتبار، وأن حماية الدولة 
ستبقى أمانة في أعناق كل 
ضابط وفرد من املؤسسات 

االمنية في البالد.

محافظ العاصمة زار قصر نايف 
وتفقد مخافر الصاحلية وشرق والشامية

املهنا متوسطا اللواء طارق حمادة وضباط مخفر الصاحلية

جانب من توزيع املساعدات في قطاع غزة 

أكد نائ���ب رئيس مجلس 
ادارة جمعية الهالل االحمر انور 
احلساوي ان اجلمعية مستمرة 
في توزيع املساعدات االغاثية 
على األشقاء الفلسطينيني في 
قطاع غزة الذي يعاني بالنقص 
احلاد من املواد الطبية والغذائية 
بس���بب العدوان االسرائيلي 

املستمر على القطاع. 
وقال احلساوي في تصريح 
صحافي ان اجلمعية بالتعاون 
مع املنظمات االنسانية العاملة 
في القطاع اس���تطاعت امس 
توزي���ع الدفع���ة الثالثة من 
احلص���ص الغذائي���ة ومواد 
التنظيف والبطانيات في مدينة 
رفح وغزة كما مت توفير ٣٠ الف 
الديزل ملستشفيات  ليتر من 

وزارة الصحة. 
واض���اف: مت أيضا توزيع 
الرمزية على األطفال  الهدايا 
العالج في  الذي���ن يتلق���ون 
املستش���فيات في قطاع غزة 
الفطر السعيد  مبناسبة عيد 
مشيدا بدور جميع القطاعات 
التي  واملنظمات االنس���انية 
تعاون���ت مع اله���الل االحمر 
الكويتي إليصال جميع املواد 
الغذائية والطبية والوقود الى 

االشقاء في قطاع غزة.
وذكر ان مؤسسة التعاون 
الش���ركاء بالعم���ل االغاث���ي 
م���ع »الهالل االحم���ر« زاروا 
اجلرحي من األطفال وتقدمي 

كل مساعدة ممكنة لهم وذلك 
الستمرار عالجهم ومساعدتهم 
على الش���فاء والتخفيف من 
معاناتهم النفسية والشعارهم 
بأن الكوي���ت والهالل االحمر 
الى جانبهم  الكويتي سيقف 
الع���ادة االمل والبس���مة الى 
نفوسهم والعناية بحياتهم، 
وإن الدعم املق���دم يهدف إلى 
مواجه���ة األزمة اإلنس���انية 
املتفاقمة في قطاع غزة جراء 
القصف والعدوان املتواصل من 
قبل الكيان الصهيوني الذي دمر 
وبشكل كبير املنازل واستهدف 
املستشفيات واملزارع واآلبار 

واملدارس.

وأش���ار احلساوي الى انه 
بعد عيد الفطر ستتوجه الى 
مصر طائرة شحن محملة ب� 
٤٠ طنا من املستلزمات الطبية، 
موضح���ا ان فريق من الهالل 
الى  الطائرة  االحمر سيرافق 
معبر رفح بعد احلصول على 
املوافقات األمنية من السلطات 
املصرية والتنسيق مع الهالل 
االحمر الفلسطيني أيضا، مؤكدا 
ان اجلمعية تعمل وفق اللوائح 
الدولية في إيصال  واألنظمة 
املس���اعدات لألشقاء في غزة 
بالتعاون مع وزارة اخلارجية 
الكويتية وسفارتنا بالقاهرة 

والهالل االحمر املصري.

احلساوي: »الهالل األحمر« وزعت الدفعة الثالثة
من املواد الغذائية والبطانيات ألهالي قطاع غزة

جمعية الصحافيني: ال نقبل مطلقًا التطاول على 
رسولنا الكرمي ژ وآراء اجلاراهلل ال متثل اجلمعية

السفارة األميركية: تخصيص 3 أيام الستقبال الطلبة 
للتأشيرة الدراسية الشهر اجلاري

عبر مجلس إدارة جمعية 
الصحافي���ني الكويتية عن 
بالغ استيائه مما مت تداوله 
في املواقع ووسائل التواصل 
الفعل  االجتماع���ي وردود 
التي وردت  التغريدة  على 
على احلس���اب الشخصي 
»تويت���ر« لرئيس حترير 
جريدة »السياس���ة« احمد 

اجلاراهلل، واملتضمنة تطاوال 
على رسولنا الكرمي ژ.

ومجلس إدارة اجلمعية 
إذ يش���دد على علو مكانة 
رسولنا الكرمي أشرف اخللق 
وهادي األمة، فإنه يؤكد ان 
هذا األمر ال ميكن القبول به 

مطلقا وال السكوت عنه.
وإذا كان رئيس حترير 

جريدة »السياس���ة« أحمد 
اجل���اراهلل يحم���ل صف���ة 
الرئي���س الفخري جلمعية 
الصحافيني الكويتية فإن هذه 
الصفة أو هذا املسمى ال يعني 
صف���ة تنفيذية في مجلس 
إدارة جمعي���ة الصحافيني 
الكويتية، وتصرفات الرئيس 
الفخ���ري للجمعية وآراؤه 

ومواقف���ه وما يعبر عنه ال 
متثل اجلمعية وال تعبر عن 

آرائها ومواقفها.
وأكد مجلس إدارة جمعية 
الصحافي���ني الكويتية انه 
بصدد متابعة هذا املوضوع 
واتخ���اذ املوقف املناس���ب 
مبا يع���زز ثواب���ت ديننا 

احلنيف.

القنصلي  القس���م  أعلن 
في الس���فارة األميركية في 
الكويت عن تخصيص ثالثة 
أيام خالل ش���هر أغسطس 
الطلبة وذلك في  الستقبال 

األيام التالية:
املوافق  يوم اخلمي���س 
الثالثاء  7 أغسطس، ويوم 

املوافق 12 أغسطس، ويوم 
اخلميس املوافق 21 أغسطس 
وقال في بي���ان له ان هذه 
اخلطوة تأتي لدعم الطلبة 
الكويتيني الذين يدرسون في 
الواليات املتحدة األميركية أو 
يخططون للدراسة فيها من 
خالل منحهم األولية خالل 

األيام املذكورة بعد أن يقوموا 
التأش���يرة  بتعبئة طلبات 
إلكترونيا.وأش���ار إل���ى أن 
الكويتيني  الطلبة  تشجيع 
على مواصلة دراساتهم العليا 
في الواليات املتحدة األميركية 
تعد من أهم أولويات البعثة 
الديبلوماسية االميركية. هذا 

ونشجع الطلبة االطالع على 
www. :املوق���ع اإللكتروني
ustraveldocs.com لتق���دمي 
التأش���يرة وحجز  طلبات 
املقابل���ة واالطالع  موع���د 
على املعلومات التي تتعلق 
املطل���وب  باملس���تندات 

احضارها يوم املقابلة.

الربط اآللي ساهم في تخفيف ازدحام املركبات بشكل كبير 

منفذ الساملي يوم أمس  منفذ النويصيب عصر أمس 

خالد السيف 

أشاد بجهود رجال اجلمارك في املنافذ البرية واجلوية والبحرية

السيف لـ»األنباء«: دخول وخروج أكثر من 50 ألف 
مركبة عبر منفذي الساملي والنويصيب خالل العيد

عبدالهادي العجمي

تقدم مدير عام االدارة العامة 
للجمارك خالد السيف بأسمى 
التهان����ي والتبريكات  اي����ات 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد وس����مو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
الوزراء  األحمد وسمو رئيس 
الشيخ جابر املبارك واحلكومة 
الرشيدة وأعضاء مجلس األمة 
جميع الشعب الكويتي واملقيمني 
الشرفاء على هذه األرض الطيبة 

مبناسبة عيد الفطر السعيد.
الس����يف في  وق����ال خالد 

ل�»األنباء« ان  تصريح خاص 
اجمالي حركة الدخول واخلروج 
للمركب����ات للمنافذ احلدودية 
الس����املي والنوصي����ب خالل 
الفترة م����ن 2٤ يوليو وحتى 
٣٠ يوليو بل����غ 255٣8 مركبة 
دخلت الكوي����ت عبر املنفذين 
كما بل����غ عدد خروج املركبات 

2٤5٤6 عبر املنفذين.
واشار الس����يف الى انه مت 
تسجيل حركة دخول وخروج 
مركبات املسافرين خالل فترة 
العيد وم����ا قبله����ا حيث بلغ 
عدد دخول املركبات عبر منفذ 
النويصيب 15677 مركبة، بينما 

بلغ عدد املركبات التي غادرت 
من خالل منفذ النوصيب 1٣588 
مركبة. واضاف السيف: بالنسبة 
ملنفذ الساملي فعدد املركبات التي 
غ����ادرت عبر املنفذ بلغ 1٠958 
التي دخلت  مركبة واملركبات 

بلغ عددها 9861 مركبة.
وأش����اد الس����يف باجلهود 
الكبي����رة الت����ي بذله����ا رجال 
اجلم����ارك في املناف����ذ البرية 
واجلوية والبحرية بعيدا عن 
أسرهم خالل عطلة العيد وهم 
بالتأكيد خط الدفاع األول للوطن 
ويس����تحقون منا كل الش����كر 

والتقدير.

املهنا: ضباط 
وأفراد »الداخلية« 

يبذلون جهوداً 
واضحة في 

احلفاظ على أمن 
البالد

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية
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