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املهري رحّب بزيارة احملمد إلى ديوانه مؤكداً أن عالقات احملبة والود واالحترام بني أسرة آل الصباح وسائر املواطنني نعمة كبيرة

التميمي لـ »األنباء«: للمجلس احلالي إجنازات تاريخية ودور االنعقاد املقبل 
سيشهد إقرار قوانني أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الكويت

يتقبل من���ا جميعا وان يدمي 
على بلدنا احلبيب نعمة األمن 

واألمان واالستقرار«.
وتاب���ع قائ���ا »نحن في 
الكويت وس���ط هذا اإلقليم 
العاصف واألحداث املتسارعة 
التي تشهدها املنطقة التي تدمي 
القلب- مع األسف- وبدال من 
أن يكون لدينا ش���عب واحد 
وقضية واحدة وهي القضية 
الفلسطينية، أصبحت لدينا 
اآلن شعوب مشردة وقضايا 
أخرى، وهو ما يجعل قلوبنا 

تعتصر أملا ملا تشاهده«.
وأضاف »احلمد هلل الذي 

وقطاعات الشعب الكويتي في 
ديوان سموه للتهنئة بحلول 
ش���هر رمضان املب���ارك، بل 
نستطيع أن نقول إن الكويت 
كانت حاضرة في ديوان سموه 
بالشويخ لتجديد العهد والوالء 

واحملبة لسموه.
م���ن جانبه، ق���ال النائب 
عبداهلل التميمي في تصريحات 
ل� »األنب���اء«: »نقول جلميع 
أهل الكويت واألمتني العربية 
واإلسامية تقبل اهلل طاعتكم 
وكل عام وانتم بخير، ونحن 
في األيام األخيرة من ش���هر 
رمضان املبارك ندعو اهلل أن 

أن يفتت الوح���دة الوطنية 
الكويت«.

ولفت إلى أن السيد املهري 
أيضا له مكانته االجتماعية 
ودور ب���ارز في رأب الصدع 
الداخل���ي وتدعي���م اللحمة 
الوطنية وأحد صمامات األمان 
ضد كل من تسول له نفسه 

العبث بوحدة الكويت.
وردا على س���ؤال حول 
البعض للمجلس  اتهام���ات 
احلالي بأنه من دون إجنازات، 
قال التميمي »املجلس احلالي 
له إجنازات تاريخية، ففي دور 
انعق���اد واحد حقق املجلس 
طفرة من اإلجن���ازات منها 
مكاسب شعبية وإقرار عدد 
من القوانني املهمة، وإن شاء 
اهلل القطار يس���ير إلى دور 
االنعقاد القادم وستكون هناك 
مكاسب شعبية وإقرار قوانني 
أكث���ر من أي وقت مضى في 

تاريخ الكويت«.
وردا على س���ؤال حول 
عدم ش���عور املواطنني بذلك 
واملطالب بإيجاد حلول عاجلة 
ملختلف القضايا وفي مقدمتها 
املشكلة اإلسكانية رد التميمي 
بالقول »نعد الشعب الكويتي 
الكرمي، ونحن متفائلون بل 
نزف البش���رى ان شاء اهلل 
بأن القضية اإلس���كانية هي 
من أولى األولويات وحلولها 
س���ترى النور ف���ي القريب 

العاجل«.

املرضى ويتواصلون مع أبناء 
الشعب الكويتي في األفراح 
واألتراح ويحضرون مختلف 
املناسبات من شهر رمضان 
واألعياد وغيرها وهي عادات 
جبلوا عليها منذ القدم والى 
اليوم وفي املستقبل، إن شاء 

اهلل«.
وقال التميمي »إن زيارة 
سمو الش���يخ ناصر احملمد 
اليوم هي وثيقة محبة دائمة 
بني أبناء األس���رة والشعب 
الكويتي ورس���الة لكل من 
يريد أن يزرع الشرذمة في 
ه���ذا البلد، ول���كل من يريد 

الكويت ه���ي »ارتباط وطيد 
وأواصره قويه جدا«، مشيرا 
إلى ان الدستور الكويتي »وهو 
وثيقة كتبت في س���نة 1961 
وطدت هذه العاقة بني الشعب 

واحلكم«.
وتابع التميمي قائا »لذلك 
جند هذه العاق���ة املتميزة 
متجسدة في كل وقت وحني 
وخير شاهد عليها هذه الزيارة 
التي يقوم بها سمو الشيخ 
إل���ى ديوان  ناص���ر احملمد 
الس���يد محمد باق���ر املهري 
وهذه ع���ادة أبناء األس���رة 
وكبار رجاالتها حيث يزورون 

حبا بلدن���ا احلبيب الكويت 
هذا اخلير والعطاء واأليادي 
البيضاء من احلكام والشعب 
الكويتي  وميتد هذا اخلي���ر 
للمحتاجني في مختلف دول 
العالم- بفضل اهلل-  وهذا 
في اجلانب اإلنساني، أما في 
اجلانب السياسي فنحن نرى 
الدور الكويتي املتميز واحلاضر 
دائما لرأب الصدع في القضايا 
العربية واإلسامية والدولية 
حللها بالطرق الديبلوماسية 

السلمية«.
ولف���ت التميم���ي إلى أن 
عاقة احلاك���م باحملكوم في 

أسامة أبوالسعود

في أجواء رمضانية رائعة، 
قام سمو الشيخ ناصر احملمد 
بزيارة إلى ديوان وكيل املراجع 
الكويت السيد  الشيعية في 
محمد باقر املهري، حيث تبادل 
التهاني مع احلضور  سموه 
الكبي���ر الذي حرص على أن 
يكون في اس���تقبال س���موه 

وتهنئته بالشهر الكرمي.
وعلى هامش االستقبال في 
ديوانه مبنطقة اجلابرية مساء 
أول من امس، قال السيد املهري 
في تصريح للصحافيني »اعتاد 
الش���يخ ناصر احملمد  سمو 
أن يزور ديواننا في العش���ر 
األواخ���ر من ش���هر رمضان 
املب���ارك، ونحن ف���ي الوقت 
ال���ذي نرحب به ونتش���رف 
بوجوده في هذا الديوان نقول 
ان هذه الزيارة املباركة تدل 
على محبة أسرة آل الصباح 
الكرام جلميع أبناء الش���عب 
الكويت���ي وهذه نعمة كبيرة 
من اهلل سبحانه وتعالى بان 
تكون عاق���ات احملبة والود 
واالحترام بني القيادة ورموز 
أسرة آل الصباح الكرام وبني 

سائر املواطنني«.
وتابع املهري قائا: ان سمو 
الشيخ ناصر احملمد بشخصه 
الكويت  أبن���اء  الكرمي يحب 
وهم يحبونه وقد ش���اهدنا 
حضور جميع شرائح وأطياف 

سمو الشيخ ناصر احملمد والسيد محمد املهري وعبداهلل التميمي والشيخ خالد البدر

سمو الشيخ ناصر احملمد والسيد محمد املهري وعبداهلل التميمي مع عدد من احلضور  )محمد هاشم(سمو الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى ديوان املهري وفي استقباله السيد محمد املهري

عبد اهلل التميمي متحدثا إلى الزميل أسامة أبو السعود

»احلرس« كرم املتميزين في »اإلطفاء«
كرم وكيل احلرس الوطني بالتكليف اللواء الركن م.هاشم الرفاعي آمر وحدة اإلطفاء 
واإلنقاذ في احلرس الوطني الرائد مهندس بطي جاسم البطي وعدد من منتسبي وحدة 
اإلطفاء واإلنقاذ بعد قيامهم بتمديد مس���تودعات االمداد والتموين إلى منظومة جهاز 
اإلنذار التابعة لوحدة اإلطفاء واالنقاذ وذلك لتعزيز عوامل االمن والسامة باملستودعات. 
كما كرم الرفاعي الرائد طبيب عبدالعزيز عبداهلل الرش���يد  مبناسبة تخرجه من دورة 
الطلبة الضباط االطباء رقم 5 في تخصص جتميل احلروق وذلك بحضور مدير مديرية 

امليادين في احلرس الوطني  العقيد الركن مفلح عياد عايد.
وأشاد اللواء الركن مهندس هاشم الرفاعي بجهود املكرمني في إجناز العمل والتحصيل 
العلمي وإحراز التف���وق، ومتنى لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، 
مطالب���ا مبواصلة بذل اجلهود في العمل والتحصيل العلمي مبا يعود بالنفع والفائدة 

م. هاشم الرفاعي مكرما أحد عناصر احلرسعلى احلرس الوطني والوطن العزيز.

املطيري: وزيرة الشؤون اعتمدت تسكني عدد من الشواغر في الوزارة

محم���د الديحان���ي مراقب 
ش���ؤون النزالء والعاملني 
ادارة رعاية املعاقني، سارة 
اخلليفة رئيس قسم التوجيه 
ادارة رعاية املعاقني نايف 
الصقر رئيس قسم البرامج 
في ادارة التوعية واالرشاد، 
شمس هحافظي رئيس قسم 
التدريب والتشغيل واملتابعة 
املهني  التأهيل  في مرك���ز 
للمعاقني، محم���د اجلري 
رئيس قسم الدعم االداري 
في ادارة التوعية واالرشاد، 

وزنة العنزي رئيس قسم 
البرامج واألنشطة في إدارة 
رعاية األح���داث، عبداهلل 
فواز مراقب شؤون النزالء 
والعاملني في ادارة االحداث، 
جمال الفجي رئيس قس���م 
اجلمعيات املهنية في ادارة 
اجلمعيات األهلية، اس���يل 
املزيد رئيس قسم املطبوعات 
ف���ي ادارة العاقات العامة 
زمام اخلارجي رئيس قسم 
االنشطة العامة واالعام في 
قطاع الرعاية االجتماعية.

ناجمه مراقب احلس���ابات 
في ادارة الش���ؤون املالية، 
ياسر الدليمي مراقب ادارة 
شؤون العضوية في قطاع 
التعاون، عادل موسى رئيس 
قسم الرقابة املالية في ادارة 
الرقاب���ة التعاونية، ناصر 
العبي���د مراقب ف���ي ادارة 
التوعية واالرش���اد قطاع 
الرعاية االجتماعية صالح 
الغضوري مراقب االرشاد 
النفسي واالجتماعي قطاع 
الرعاية االجتماعية، احمد 

بشرى شعبان

وزارة  وكي���ل  أعل���ن 
الشؤون بالتكليف د.مطر 
املطيري عددا من القرارات 
لتسكني الش���واغر بعد ان 
اعتم���دت من قب���ل وزيرة 
الشؤون هند الصبيح وهي: 
ندب منى السالم مديرا الدارة 
احلضان���ة العائلية، ماجد 
الصالح مديرا الدارة رعاية 
املعاقني، حس���ن البلوشي 
الى رئاس���ة قس���م رعاية 
اسر الش���هداء واملفقودين 
الوكيل،  ادارة مكت���ب  في 
وندب اروى الش���طي الى 
رئاسة قس���م الترجمة في 
العاقات اخلارجية،  ادارة 
لبيبي س���عيد علي رئيس 
قسم الشؤون اخلليجية في 
العاقات اخلارجية،  ادارة 
هادي بهبهاني مراقب مركز 
تنمية املوارد البشرية في 
قطاع التخطيط والتطوير 
االداري، عب���د االمير علي 
البحوث  جن���ف مراق���ب 
واالحصاء قطاع التخطيط 
والتطوير االداري، علي بو 

د.مطر املطيريهند الصبيح

صدور الالئحة التنفيذية لقانون احلضانات اخلاصة
بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا وزاريا خاصا 
بإصدار الالئحة التنفيذية اخلاصة في القانون رقم 22 

لسنة 2014 لتنظيم عمل دور احلضانة اخلاصة، ويشير 
القرار الى اعتماد العمل بأحكام الالئحة وإلغاء كل القرارات 

التي تتعارض او تخالف احكام هذه الالئحة وان تستمر 
دور احلضانة املرخصة بهذه الالئحة في مزاولة نشاطها 

في حدود القرارات املنظمة لها.
نص الالئحة على موقع »األنباء« على اإلنترنت.

نزّف البشرى 
بأن حلواًل للقضية 
اإلسكانية سترى 
النور في القريب 

العاجل

»الهالل األحمر«: توزيع الدفعة األولى
 من املساعدات اإلغاثية في غزة اليوم

أعلن نائب رئيس مجل���س إدارة جمعية 
الهال األحمر الكويتية أنور احلس���اوي انه 
سيتم اليوم توزيع الدفعة األولى من املساعدات 
اإلغاثية لإلشقاء الفلسطينيني في قطاع غزة 

في ظل العدوان اإلسرائيلي املستمر.
وقال احلس���اوي في تصريح صحافي ان 
اجلمعية تلقت توجيه���ات عاجلة من قيادة 
الدولة بالتحرك الفوري ملساعدة املتضررين 
من األحداث اجلارية في غزة وكخطوة أولى 
انه ستوزع اليوم الدفعة األولى من املساعدات 
اإلغاثية على الشعب الفلسطيني بالتعاون مع 
مؤسسة التعاون. وأضاف: ان املساعدات التي 
ستوزع غدا ستشمل املواد الغذائية واألغطية 
واملس���تلزمات الطبية بعد ان مت الشراء من 
السوق احمللي الفلس���طيني، مبينا ان سكان 
غزة يعيشون ظروفا إنسانية قاسية بسبب 
ما تقوم به إسرائيل من عدوان غاشم لذا تأتي 
هذه املساعدات من جانب الكويت تضامنا معهم 
للتخفيف عنهم بس���بب األوضاع اإلنسانية 
املتدهورة التي مير بها القطاع، وذكر ان الفريق 
امليداني ل� »الهال األحمر« املتواجد في القاهرة 
مستعد لدخول الى قطاع غزة بعد ان تصدر 
املوافقات من خال الترتيب مع سفارة الكويت 
لدى القاهرة والسلطات املصرية، مشيرا الى ان 

»الهال األحمر« في األيام املاضية بالتعاون مع 
وزارة الصحة الفلسطينية استطاعت إيصال 
األدوية واملس���تهلكات الطبية وتوفير وقود 
وقطع الغيار واألجهزة الطبية للمستشفيات 
في قطاع غزه خصوصا في ظل العدوان الغاشم 

ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وبني ان حملة التبرعات لصالح الش���عب 
الفلسطيني استمرت 5 أيام عبر وسائل اإلعام 
املرئية واملسموعة واملقروءة لتحفيز املواطنني 
واملقيمني على املش���اركة في التبرع لصالح 
الشعب السوري واملساهمة في رفع املعاناة 
التي يواجهها، مش���يدا بجهود وزارة اإلعام 
من خال تلفزيون الكويت واإلذاعة لتغطية 
احلملة التبرع بشكل يومي، موضحا ان إطاق 
احلملة في شهر رمضان الفضيل يأتي تضامنا 
من الشعب الكويتي مع إخوانهم في غزة الذين 
يتعرضون للقت���ل والتدمير، معربا عن بالغ 
ش���كره لكل املتبرعني من املواطنني واملقيمني 

على أرض الكويت.
وذكر احلساوي ان املواطن واملقيم يستطيع 
التوجه الى مقر اله���ال األحمر الكويتي في 
اي وقت ويس���تطيع التبرع، مش���يرا الى ان 
استقبال املبالغ النقدية مفتوح خال ساعات 

العمل في اجلمعية.

فريق تلفزيون وإذاعة الكويت خالل تغطية حملة التبرعات


