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الشيخ علي اجلابر مستقبالً السفير الياباني

منصور املنصور

الشيخ باسل.. ستظل في قلوب الكويتيين
لقد حزنت الكويت بفراقك 
كما حزنت بفراق الشيخ سالم 
والدك، ومن منا ايضا ال يتذكر 
عندما فقدت الكويت حبيبها 
الكويتي���ن،  وحبي���ب كل 
الصغير قبل الكبير، الشيخ 
صباح السالم الصباح جدك، 
رحمه اهلل، الذي كانت وفاته 

في أواخر عام 1977.
فكان الشيخ صباح السالم 
وفي���ا للكويت والكويتين، 
ومحب���ا ومخلص���ا لهم���ا 
طوال حياته، وكان معروفا 
الش���خصية  باالس���تقامة 
وعالقاته احلميمة مع أفراد 

أسرته، والترفع عن صغائر األمور والضغائن 
والعزوف عن اجلاه واللهو والتبذير، واحلرص 
على وحدة األسرة احلاكمة. فمن منا نسيك يا 
شيخ؟ يوم وفاتك خرج كل الكويتين صغارا 
وكبارا، رجاال ونساء، وشيوخا ليعبروا عن 
مشاعرهم احلزينة امام هذا احلدث، فأنت يا 
شيخ صباح لم يعرف عنك استغالل املنصب 
أو التنفع أو التنفيع مثلما كان س���ائدا في 
عصرك، وخاصة في فترة اخلمسينيات، وهذه 
اخلصال احلميدة ال تغيب عن خلد الكويتين 
الذين عاصروك، وهي وهبتك يا شيخ الكثير 
من االحترام في األوساط السياسية العربية 
والعاملية الحقا عندما تبوأت مقاليد اإلمارة 
ومثلت الكويت في احملافل الدولية، فالشيخ 
صباح السالم لم يتصرف كبقية حكام املنطقة، 
فظل قنوعا ببساطة احلياة حتى آخر أيامه 
رغم اجلاه والعز، واليوم تفقد الكويت حفيدك 
ذلك البطل الراحل، الذي رحل بجسده وإمنا 
روحه بيننا موجودة، فالشيخ باسل الصباح 
هو حفيد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح 
السالم احلاكم الثاني عشر لدولتنا احلبيبة 
الكويت، طي���ب اهلل ثراه، وهو االبن األكبر 
للمرحوم »بإذن اهلل« الشيخ سالم الصباح 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

والدفاع األسبق.
وفقيد كويتنا احلبيبة الشيخ باسل أهم 
الداعمن لرياضة السيارات والدراجات اآللية 
بأنواعها، حيث كان يش���غل منصب رئيس 
مجلس إدارة النادي الكويتي للربع ميل الذي 

مت إشهاره رسميا أوائل العام احلالي.
كما ساهم فقيدنا في تقدمي العون جلميع 
متسابقي السيارات في مختلف مشاركاتهم 
احمللي���ة واالقليمية حرص���ا منه على دعم 
الرياضي���ن الكويتي���ن وبلوغهم منصات 

التتويج لرفع اسم كويتنا عاليا.
ولقد أدى دعم الش���يخ باسل رحمه اهلل 
الى تس���هيل مهمة عدد كبير من املتسابقن 
في املش���اركة في البطوالت اخلليجية التي 
ترعى السباقات بشكل احترافي كامل حيث 
ان تدخله الشخصي لدى مسؤولي هذه الدول 
س���اهم بشكل فاعل في إفس���اح املجال أمام 
رواد هذه الرياضة ملشاركة اخوانهم مبجلس 
التعاون اخلليجي، واالحتكاك بهم وليبقى 
اس���م الكويت ضمن دائرة االهتمام في هذه 

الفقيد  ب���ذل  احملافل، ولقد 
جهودا كبيرة في احلصول 
على التراخيص الالزمة من 
جهات الدولة املختلفة لتأمن 
احللبة اخلاص���ة برياضة 
السيارات والدراجات اآللية 
من منطلق ادراكه الكامل ان 
هذه النوعية من الرياضات 
حتتاج الى شبكة من عوامل 
األمن والسالمة لتأمن سالمة 
املتسابقن، حيث كان يحرص 
على ان متارس السباقات في 
ظل تواجد اشتراطات األمن 
الهواة  والس���المة ليتجنب 
مخاطر هذه الس���باقات وما 

ينجم عنها من حوادث.
ولم يكتف الفقيد بتسهيل مهمة املشاركن 
في السباقات، بل كان حريصا على تكرمي هؤالء 
األبطال بحسب فئة السباق املشارك فيه إلميانه 
التام بأن املتسابق في احملافل اخلارجية امنا 
ميثل الكويت وليس اسمه الشخصي، ولذلك 
عمد املرحوم الى اقامة مناس���بات التكرمي 
للفائزين تشجيعا لهم على ما بذلوه لبقية 
زمالئهم ليحذوا حذو من سبقوهم في حتقيق 
اإلجنازات بهدف ضمان اس���تمرار الكويت 
كمنافس قوي ألصعب وأخطر الرياضات، ولم 
يسعف القدر الفقيد لتحقيق ما كان يخطط 
له من ترابط بن الرياضين وتوحيد جلهود 
كل األندية املتخصصة بنش���اط السيارات 
والدراجات اآللية إلحداث نقلة نوعية في هذه 
الرياضات اخلاصة والقائمة على االحتراف 
الكامل ومجاراة التطور الرهيب في أنظمتها 
ولوائحه���ا لتتبوأ الكويت مكانتها املرموقة 
بن باقي ال���دول، وكان الفقيد حريصا على 
لم الشباب الكويتي في ناد واحد ليمارسوا 
الرياضة التي أحبوها في قيادة الس���يارات 
الس���ريعة التي تعرف باسم »دراغ ريس« 
فكان صاحب املبادرة األولى ببناء نادي سالم 
الصباح للربع ميل واحتوى فيه األنش���طة 
والسباقات ونظم العديد من البطوالت التي 
حملت أسماء لرجاالت الكويت، باإلضافة الى 
الش���ركات الراعية بهدف االهتمام بالشباب 
وإلبعادهم عن مخاطر الشوارع والسباقات 

التي ترافقها.
والفقيد كان ق���دوة ملن عمل معه ومثاال 
يحتذى به في التعامل مع الس���ائقن الذين 
أحبوه ووقفوا بجانبه مثلما وقف معهم رغم 
رحلة العالج الطويلة له وخضع للعديد من 
العمليات اجلراحية، لكنه لم ينس الشباب 
يوما وظ���ل مخلصا لهم حتى يومه األخير، 
واستطاع ان يشهر نادي الربع ميل قبل رحيله 
ليكون النادي الوحيد لسباقات الربع ميل في 
منطقة عريفجان. فرحم اهلل فقيدنا الغالي 
وأسكنه فسيح جناته، وحفظ اهلل الكويت 
وش���عبها من كل مكروه بقيادة أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد الصباح، ما شاء اهلل 
تبارك الرحمن يا كويت اللهم صل على محمد 

وعلى آل محمد، اهلل، الوطن، األمير.
AbdullahBwair2010@hotmail.com

الفقيد الشيخ باسل الصباح

بقلم: الخبير األمني فهد الشليمي

باسل الصباح رفيق السالح

شاهدته عندما كان طالبا 
في الكلية العس���كرية ومن 
ضمن طالب الدفعة السادسة 
عش���رة فكان مثاال للقيادة 
واالنضباطية واجلدية في 
العمل وف���ي تنفيذ األوامر 
التي تصدر اليه من قيادته 
وشاهدته عندما أخذني بجولة 
في سيارته العسكرية ملشاهدة 
ميدان تدري���ب الدبابات في 
اللواء اخلامس عشر والذي 
قام بتطويره والتعديل عليه، 
فق���د كان، رحمه اهلل، محبا 
وعاشقا للعمل، شديد التحيز 
لسالح الدبابات، وقد تقابلنا 
مرات عديدة في قصر املسيلة 
ف���ي دي���وان والده  العامر 
املغفور له بإذن اهلل الشيخ 
سالم الصباح، حيث يجتمع 
أهل الكويت بديوان املسيلة 
مساء كل يوم أحد وبشاشة 
الوجه واحملبة واالحترام متأل 
قلبه ووجهه ألهل الكويت، 
وعالمات التقدير واالحترام 
لقادته ورؤسائه ترتسم على 
محياه، وحتى عندما استقال 
من اخلدمة العسكرية فقد كان 
يرتبط بالعالقات املميزة مع 
القادة، ومازلت أذكر اتصاله 
بي في األيام األولى لالحتالل 
الصدامي املش���ؤوم في عام 
1990 ولقاءن���ا ف���ي منزل 
األخ فه���د جعفر في منطقة 
التخطيط  مشرف حيث مت 
معا للحصول على األشرطة 
املمغنطة »الدسكات« اخلاصة 
بالبيان���ات املتعلقة بوزارة 
الداخلية ومعلومات أخرى 
حساسة، كما شارك، رحمه 
اهلل، ف���ي عملي���ات حترير 
الكوي���ت عندم���ا عمل مع 
مجموعة العمليات اخلاصة 

األميركية اخلامسة في قاعدة 
امللك خالد العسكرية بحفر 
الباطن ودخوله ملطار الكويت 
في يوم 26 فبراير مع القوات 
اخلاصة األميركية بواسطة 
طائ���رات الهيليوكوبتر هو 
وزمالئه من ضباط اجليش 
الكويتي، كان باسل الصباح 
يحس بواقع املسؤولية جتاه 
الوطن وضابطا يثمن واقع 
العمل  االلتزام واملهنية في 
وكان يعل���م ان وج���وده 
يس���اعد في رفع معنويات 
رجاله العسكرين وزمالئه 
الضباط، وعندما تفرغ، رحمه 
اهلل، للعمل الرياضي شارك 
بتشجيع الشباب الكويتي في 
املسابقات الرياضية املميزة 
كس���باق الزوارق السريعة 
الرياضي���ة  والس���يارات 
الس���ريعة والت���ي جذبت 
الكثير من الشباب الكويتي 
واس���تطاع، رحم���ه اهلل، 
نقل هذا الطموح الش���بابي 
الكويتي الى العاملية من خالل 
الكويت في  مشاركة شباب 
الدولية  سباقات السيارات 
في الكويت والبحرين، أقول 
لك يا باسل الصباح يا زميل 
الس����الح لقد اختلطت في 
خفايا نفسي مشاعر احلزن 
الذكريات  بفقدانك وشريط 

في جنبات قصر املس����يلة 
العامر بحب الكويت وأهلها 
ولقد شاركت الكويت وأهلها 
ساكني قصر املسيلة عزاءهم 
بفقيدهم وتخفيف الصدمة 
عليهم عبر جموع املواطنن 
واملواطن����ات الذين توافدوا 
لتقدمي واجب العزاء وسيبقى 
قصر املسيلة وساكنوه كما 
عهدنا أسالفهم قلوبهم مليئة 
بحب الكويت وأهلها وقلوبهم 
وصدوره����م مفتوحة قبل 
أبوابهم إلخوانهم املواطنن 
واملواطنات فقصر املسيلة 
وزواره يتذك����رون صباح 
السالم وسالم الصباح وعلي 
الصباح وباس����ل الصباح 
ونحن نعق����د األمل بوجود 
الشيخ أبوسطام ود.محمد 
الصب����اح وثام����ر الصباح 
وعبداهلل الصباح وسطام 
أبناء الشجرة  وغيرهم من 
الطيبة واملليئة بحب الكويت 
وأهلها متمثلن بقول ساكن  
قصر املسيلة الراحل الشيخ 
صباح السالم »أنا وشعبي 
كلبونا جماعة  الدين واحد 
الش����عب«  واله����دف اخدم 
فرحمك اهلل يا باسل الصباح 
وأسكنك فسيح جناته وعظم 
اهلل أجر وعزاء أسرة اخلير، 
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

بقلم: عبداهلل عباس بوير
كاتب صحافي ومؤلف

محافظ العاصمة ودّع سفير اليابان
استقبل محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر في مكتبه صباح أمس، 
ماساتوش���ي موتو س���فير اليابان 
الصديقة لدى الكويت، وذلك مبناسبة 
انتهاء عمله ف���ي البالد. وقد رحب 
احملافظ بالسفير مشيدا باجلهود التي 
قام بها في ترسيخ العالقات الثنائية 
بن البلدين الصديقن خالل توليه 
مهام عمله كسفير لبالده لدى الكويت، 
متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله 
املستقبلي. من جهته، شكر السفير 
الياباني الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
على ما أبدوه من ترحيب ودعم دائمن 
خالل فترة عمل���ه، متمنيا للكويت 

وشعبها دوام التقدم واالزدهار.

الدعي عاد من ألمانيا 
بعد إجراء فحوصات روتينية

عاد وكيل احلرس الوطني 
الل���واء ناص���ر الدع���ي الى 
البالد م���ن أملانيا بعد زيارة 
قصي�����رة أج���رى خالله���ا 
الطبي���ة  الفحوصات  بعض 

الروتيني���ة.
اللواء  وكان في استقبال 
الدع���ي ل���دى وصوله مطار 
الكوي���ت الدولي نائب وكيل 
العميد  الوطن���ي  احل���رس 
الرك���ن زايد ناص���ر وكبار 
القادة والضب���اط باحلرس 

اللواء ناصر الدعيالوطن�ي.

براك: أهداف عديدة للبرنامج الصيفي لقطاع شؤون القرآن

»نفط الكويت« تنفذ خطة مكثفة لترشيد استهالك الكهرباء
اطلقت ش����ركة نفط الكويت حملة اعالمية موسعة 
بعن����وان »تبيها ما تنقطع« تضمن����ت وضع لوحات 
اعالنية في مناطق الشركة باألحمدي، وتوزيع منشورات 
ارشادية باللغتن العربية واالجنليزية، لتحفيز املوظفن 
على ترشيد اس����تهالك الكهرباء، فضال عن تخصيص 
اجلانب األكبر من مطبوعات الش����ركة الدورية لنشر 
مواد صحافية للتوعية بهذا اجلانب، ونش����ر اعالنات 

في الصحف حتث اجلمهور على الترشيد.

كما وجه رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
للش����ركة كلمة يدعو فيها املوظفن الى اعطاء القدوة 
احلس����نة لبقية أفراد املجتمع في احلد من االستهالك 
الزائد عن احلاجة للطاقة الكهربائية في مواقع عملهم 
وكذلك في منازلهم. وعمدت الشركة الى اتخاذ اجراءات 
فورية منها اطفاء املصابيح الكهربائية وأجهزة التكييف 
غي����ر الضرورية في مرافق الش����ركة املختلفة، ضبط 
التكيي����ف على درجة 25 مئوية خ����الل أوقات الدوام 

الرسمية، واطفاؤها خارج هذه األوقات، وكذلك اطفاء 
الكهرباء في بعض املباني بعد اخاللها، ونقل موظفيها 
ال����ى مبان أخرى، بهدف تركيز كثافة املوظفن في أقل 

عدد ممكن من املباني.
كما قامت باستخدام املضخات والضواغط التي تعمل 
بالتوربينات الغازية ومحركات الديزل بدال من تلك التي 
تعمل باحملركات الكهربائية في العديد من مراكز جتميع 

النفط في مختلف مناطق االنتاج التابعة للشركة.

»الزراعة«: فرق فرعية لتطوير
سياسة الدعم ومواصفات اإلنتاج

عقد ي���وم امس االجتماع التنس���يقي االول م���ع فريق العمل 
االستشاري من ذوي اخلبرة في املجال الزراعي برئاسة م.فيصل 
الصديقي نائب املدير العام لشؤون الثروة النباتية بحضور اعضاء 
اللجنة النباتية مبجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية، واسفر االجتماع عن تشكيل فرق فرعية تختص احداها 
بتطوير سياسة الدعم والتسويق ومواصفات االنتاج، وتتلخص 
مهام الفريق في دراسة املقترحات اخلاصة بتطوير سياسة الدعم 
وتس���ويق االنتاج احمللي ووضع االقتراحات والتوصيات بشأن 
اس���اليب حتس���ن مواصفات االنتاج النباتي، اما الفريق الثاني 
املختص بدراسة تطوير اخلدمات للمزارعن فهو مكون من خمسة 
اعضاء والذي تتلخص مهامه في دراس���ة متطلبات اخلدمات في 
املناطق الزراعية وبحث مدى امكانية تنفيذها بالتنسيق مع اجلهات 
املختصة وكذلك التنس���يق مع قطاعات الهيئة املختلفة لتسهيل 
االجراءات على املستثمرين ووضع اساليب حديثة لتطويرها. اما 
الفريق الثالث واالخير وهو املختص بدراسة مشاريع الدولة لالمن 
الغذائي والنظم والسياسات الزراعية، ومن اهم مهام هذا الفريق 
دراسة االساليب الزراعية االنتاجية احلديثة التي تتالءم مع مناخ 
الكويت وبحث مدى امكانية تطبيقها وكذلك دراسة اساليب االرتقاء 
مبستوى مش���اريع االمن الغذائي ودراس���ة السياسات الزراعية 
االنتاجية احلالية ووضع اقتراحات نظم تطويرها. هذا وأوضح 
رئيس الفريق م.فيصل الصديقي اهمية الفريق االستشاري وطالبهم 
بالتعاون مع جلنة الثروة النباتية مبجلس ادارة الهيئة في وضع 
تصوراتهم فيما يخص الالئحة التنفيذية لقانون االسمدة وقانون 
املبيدات، وكذلك ابداء الرأي حول االنتقال لسوق اخلضار اجلديد 
بالصليبية ووضع االقتراحات بشأن حتسن اساليب تسويق املنتج 
احمللي من خالل مراحل التجهيز والتعبئة والتسويق الذي يهدف 

في النهاية الى رفع فاتورة البيع للمزارع الكويتي.

عبداهلل براك

عقد الوكيل املساعد لشؤون 
القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 
عبداهلل ب���راك مؤمترا صحافيا 
بخصوص البرامج الصيفية في 
إدارات قطاع شؤون القرآن الكرمي 
والدراس���ات اإلس���المية، أعرب 
فيه عن عميق ش���كره وتقديره 
القطاع، وعلى رأس���ها  إلدارات 
ادارة الدراسات االسالمية، وادارة 
ش���ؤون القرآن، وادارة التنمية 
املنير،  السراج  االسرية، وادارة 
التي  الكبيرة  وذلك عن اجلهود 
بذلوه���ا ويبذلونه���ا واخلاصة 
باالس���تعدادات للنادي الصيفي 
البرامج  إلى أنش���طة  باإلضافة 

الصيفية لهذا العام 2010.
وأوضح براك أن أنشطة النادي 
الصيفي في القطاع لها من الفوائد 
واألهداف الكثيرة وعلى رأس هذه 
األهداف املرجوة استثمار األوقات 
مبا يع���ود بالنفع والفائدة على 
جموع املشتركن من كال اجلنسن، 
كما أن من فوائدها اكتساب جموع 

املش���تركن مه���ارات عديدة من 
خالل برامج ترفيهية إس���المية 
وجماعية ومحاضرات أيضا وأما 
املقدمة واألنشطة  عن اخلدمات 
إدارة من االدارت  الصيفية لكل 
االربع التابعة لقطاع شؤون القرآن 
والدراسات اإلسالمية خالل هذا 
الصيف فأوضح ان إدارة السراج 
املنير س���تبدأ أنش���طة النادي 
الصيفي 27 اجلاري وتس���تمر 

حتى 22 يوليو املقبل.
وأثن���ى على إدارة الس���راج 
املني���ر ملا متيزت ب���ه هذا العام 
من وضع مناهج خاصة بنشاط 
الن���ادي الصيفي وقد أعدت هذا 
املنهج ليتناسب وطبيعة البرنامج 
وأعمار املنتس���بن واملسجلن 
بالنادي الصيفي من بنن وبنات 
بفئتهم العمرية من عمر ثماني 
سنوات حتى الرابعة عشرة، في 
مراكز السراج املخصصة للنادي 
الصيفي واملنتش���رة في جميع 

احملافظات بالكويت.

وانتقل براك إلى ان إدارة التنمية 
األسرية وبرنامجها الصيفي الذي 
التوجيه األسري  أعدته مراقبة 
حتت شعار »وجنيتها بفراغي« 
وس���يكون في ثالث محافظات: 
حولي، والفروانية، ومبارك الكبير 
ويس���تهدف األطفال من عمر 6 

سنوات إلى عمر 12سنة.
واس���تكمل حديث���ه بأن هذا 

البرنام���ج يعمل عل���ى تدريب 
الفتاة واملرأة على برامج حياتيه 
وترفيهية وثقافية ألنه يستهدف 
ش���ريحة األمهات والفتيات فهو 
يهدف إلى إيج���اد بيئة خصبة 
لتربية فتيات صاحلات ملجتمعهن 
وأنفس���هن وواعيات بأدوارهن 
الفعالة في املجتمع وفق منظور 
إس���المي ومبا يتماشى مع مبدأ 
الوسطية واالعتدال، كما يحرص 
على تقدمي أسلوب تدريبي جديد 
ومشوق يعلم الفتيات أن احلياة 
السعيدة هي التي جتمع بن متع 
املباحة، والعمل الصالح  الدنيا 
النافع، وأيض���ا يرتقي بالفتاة 
الكويتية فكريا وثقافيا وأخالقيا 
واجتماعيا ونفس���يا من خالل 

التدريب العلمي والعملي.
وبننّ أن آلي���ة تنفيذ صيفنا 
ممتع عبارة عن ورش عمل لتنمية 
مهارات الفتاة واألم، وورش فنية 
وثقافية، وكذل���ك هناك رحالت 
وزيارات ملؤسس���ات اجتماعية 

ومعرض جتارب شبابية.
وأش���اد بجهود ادارة شؤون 
القرآن في االس���تعداد ألنديتها 
التي تخ���ص طلبة  الصيفي���ة 
وطالبات حلقات ومراكز حتفيظ 
الق���رآن الكرمي منه���ا أندية اقرأ 
وأندي���ة روح ورياحن القرآنية 
والتي جاءت حتت شعار »مهنتي 
ترسم غدي« والذي تبدأ بتاريخ 
7/5 حت���ى تاري���خ 2010/7/28 
وحتتوي على العديد من الرحالت 
الترفيهية والثقافية باإلضافة الى 
ربط الطالب حافظ القرآن الكرمي 
مبجتمعه وذلك عن طريق املهن 
املوجودة فيه مثل رجل اإلطفاء، 
الش���رطة،  املدني، رجل  الطيار 
ومهندس البترول، كما ستكون 
هناك محاض���رات عن كل مهنة 
وزيارة ميدانية ملكان عمل هذه 
املهنة وستكون الزيارات لشركة 
نفط الكويت ومراكز اإلطفاء ومطار 
الكويت الدولي كما ستكون هناك 

أيضا مسابقات ثقافية مثمرة.

الهزيم: تكريم 27 شخصية نسائية
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

اك����د رئيس اللجن����ة املنظمة 
العاملي ملكافحة  لالحتفال باليوم 
املخدرات ان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ستكون على رأس السيدات املكرمات 
في احلفل الذي ستقيمه اللجنة في 
مجمع البيرق مبنطقة العقيلة غدا 
حتت رعاية مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة وحضور محافظ حولي 
عبداهلل الفارس وكبار الشخصيات 

ونواب مجلس االمة.
وقال الهزمي ان اسماء املكرمات 
خالل احلفل يشمل سيدات لهن باع 
طويل في خدمة البلد في مكافحة 
املخ����درات على مختلف االصعدة 
علما بأن قائم����ة املكرمات اعلنت 

كاملة امس بعد ان اكدن حضورهن 
للحفل الشعبي الكبير الذي سيقام 

على شرفهن كل من:
الش����يخة فريح����ة االحم����د 

الصباح
الشيخة امثال االحمد الصباح
الش����يخة نعيم����ة االحم����د 

الصباح
العبداهلل  الش����يخة ش����يخة 

اخلليفة الصباح
االعالمي����ة الزميلة بيبي خالد 

املرزوق
الوزيرة د.موضي احلمود
النائبة د.معصومة املبارك

النائبة د.اسيل العوضي
النائبة د.سلوى اجلسار

النائبة د.روال دشتي

الفنانة حياة الفهد
الفنانة سعاد عبداهلل
االعالمية غادة رزوقي
االعالمية نادية صقر

االعالمية زينة كرم
االعالمية منيرة عاشور

صفاء الهاشم
مها الغنيم

بدرية اخلالدي
ذكرى الرشيدي

دالل الرويشد
منى عيسى الشطي

مالزم اول فرح احمد غلوم
الكاتبة عواطف البدر

الفنانة انتصار الشراح
موضي السلطان

بشاير محمد عبداحملسن »الشؤون«: تصاريح عمل
للعاملين في تربية اإلبل

بشرى شعبان
أصدر الوكيل املساعد لقطاع 
الش���ؤون  ف���ي وزارة  العمل 
منصور املنصور تعميما إداريا 
إلدارات العمل يقضي باستقبال 
طلبات أصحاب االبل إلصدار 
تصاريح العمل للعمالة الفنية 
املتخصصة في تربية ورعاية 
االبل من خ���ارج الكويت، أو 
حتويل العمالة املوجودة داخل 

الكويت لهذه الفئة املهنية.
ومبوجب التعميم رقم 183 
لس���نة 2010 يلغ���ى التعميم 
السابق والذي يحمل  اإلداري 

الرقم 2009/152 والقاضي مبنع إصدار تصاريح العمل لهذه الفئة، 
وكأنه لم يكن.

جتدر اإلشارة إلى ان صدور هذا التعميم أتى بناء على مذكرة 
صادرة من وزير الشؤون د.محمد العفاسي.


