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قرارات للجبري بإحالة ٣٩ موظفاً إلى التقاعد في هيئة الزراعة
محمد راتب

أصدر وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري قــرارات إحالة إلى 
التقاعــد في الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية، بناء على كتاب 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وتفعيال للقرارات 
الوزاريــة وقــرار مجلــس 
اخلدمة املدنية، حيث جرت 
إحالة شاكر محمود عبداهلل 
عــوض بوظيفة مدير إدارة 
مكتب رئيس الهيئة بالدرجة 
»أ« عامة قطاع رئيس مجلس 
إلــى  العــام  املديــر  اإلدارة 

التقاعد.
كما شملت القرارات بدر 
حسني عيسى جمعة بوظيفة 
قائد زورق متدرب بالدرجة 
األولى عامــة إدارة الرقابة 
البحرية قطاع شؤون الثروة 
الســمكية، خالــد مصطفى 
بوظيفــة  الزيــد  محمــد 
التنســيق  رئيــس قســم 
بالدرجــة »أ« عامة مراقبة 
التنســيق واملتابعة قطاع 
الثروة احليوانية،  شؤون 

ومــن األســماء كذلــك 
منــى جاســم محمــد زايد 
بوظيفة سكرتير بالدرجة 
األولى عامــة إدارة حديقة 
احليوان قطاع شؤون الثروة 
احليوانيــة وســهام محمد 
علي ســفر بوظيفــة كبير 
اختصاصــي أحيــاء مائية 
إدارة  بالدرجــة »أ« عامــة 
تنمية املوارد السمكية قطاع 
شــؤون الثروة الســمكية، 
وراشد عبداهلل احمد الشطي 
بوظيفــة كبير املهندســني 
االختصاصيــني ميكانيــك 
بالدرجة األولى عامة إدارة 
املشــاريع الهندسية قطاع 
الشــؤون املالية واإلدارية، 
وخالــدة علــي ناصر فرج 
اول  مشــرف  بوظيفــة 
فيزياء بالدرجــة »أ« عامة 
البحــوث واملشــاتل  إدارة 
الزراعيــة قطــاع شــؤون 
النباتيــة، واحمد  الثــروة 
ســليمان عثمــان اخلــامت 
بوظيفــة مشــرف بيطري 
بالدرجة االولى عامة إدارة 
اإلنتــاج احليوانــي قطاع 
الثروة احليوانية،  شؤون 
ورضا عبدالكرمي عبدالرضا 

املاليــة واإلداريــة، ومحمد 
عبداخلضــر عبداللطيــف 
تونيــه بوظيفــة مشــرف 
زراعة عــام بالدرجة »ب« 
عامــة إدارة منطقة الوفرة 
الزراعيــة قطــاع شــؤون 
الثــروة النباتيــة، وخالدة 
العوضــي  حســن محمــد 
بوظيفة مدير إدارة اإلحصاء 
بالدرجــة »أ« عامــة قطاع 
رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام، واحمد عبداهلل حمود 
التوحيد بوظيفة قائد اول 
زورق بالدرجة االولى عامة 
إدارة الرقابة البحرية قطاع 

شؤون الثروة السمكية.
ومــن األســماء كذلــك 
عايض صالح عايض غريب 
بوظيفة مساعد منسق إداري 
معامالت بالدرجة »أ« عامة 
إدارة منطقة الوفرة الزراعية 
الثــروة  شــؤون  قطــاع 
النباتيــة، وهــادي ظافــر 
محمــد القحطاني بوظيفة 
رئيس قسم امليكنة الزراعية 
بالدرجة األولى عامة إدارة 
الزراعية  الوفــرة  منطقــة 
الثــروة  شــؤون  قطــاع 
النباتية، ومحمد مطر برمي 

فريح املهوس بوظيفة مدير 
واملشــاتل  البحــوث  إدارة 
بالدرجــة »أ« عامــة قطــاع 
النباتيــة،  الثــروة  شــؤون 
وعدنــان روضــان غدنــان 
الشمري بوظيفة طبيب أول 
بيطــري بالدرجة »ب« عامة 
إدارة اإلنتاج احليواني قطاع 
الثروة احليوانية،  شــؤون 
وســعاد غلوم حسن حسني 
بوظيفــة مديــر إدارة مركز 
نظم املعلومات بالدرجة »أ« 
عامــة قطــاع رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العــام، وبراك 
العازمــي  عبــداهلل مبــارك 
بوظيفــة اختصاصي تنمية 
زراعيــة بالدرجــة »أ« عامة 
إدارة منطقة العبدلي الزراعية 
قطاع شؤون الثروة النباتية، 
علي جاسم حسني الشمالي 
بوظيفــة مشــرف بيطــري 
بالدرجــة »ب« عامــة إدارة 
الصحــة احليوانيــة قطــاع 
الثروة احليوانية،  شــؤون 
وجاسم عبداهلل علي دشتي 
بوظيفة مشــرف زراعة عام 
واملشــاتل  البحــوث  إدارة 
الزراعية قطاع شؤون الثروة 
احليوانية وزهرة عبدالرضا 

عبدالكــرمي بوظيفــة كبير 
اختصاصي زراعة جتميلية 
إدارة  بالدرجــة »أ« عامــة 
التنفيــذ والصيانية قطاع 
شؤون الزراعة التجميلية.

ومن احملالني الى التقاعد 
ســعد مطلق فهاد العازمي 
بوظيفــة مشــرف بيطري 
بالدرجة االولى عامة إدارة 
اإلنتــاج احليوانــي قطاع 
شــؤون الثروة احليوانية 
وشريفة بدر نهار املطيري 
بوظيفة رئيس قسم السجل 
العام بالدرجة الثالثة عامة 
إدارة الشؤون اإلدارية قطاع 
الشــؤون املالية واإلدارية، 
وعبدالرزاق خلف عبداهلل 
احلوطي بوظيفة رئيس قسم 
اإلدارية بالدرجة  اخلدمات 
األولى عامــة إدارة منطقة 
الزراعيــة قطاع  العبدلــي 

شؤون الثروة النباتية.
وشــمل التقاعــد كذلــك 
إميان أســد عبــداهلل علي 
بوظيفــة اختصاصــي اول 
سكرتارية تنفيذية بالدرجة 
»أ« عامة مكتب نائب املدير 
املاليــة  العــام للشــؤون 
واإلداريــة قطاع الشــؤون 

العنتري بوظيفة مشــرف 
تشغيل حاســوب بالدرجة 
إدارة الصحــة  »ب« عامــة 
احليوانيــة قطاع شــؤون 
الثروة احليوانية، ومشعل 
القريفــة  حمــود عبــداهلل 
بوظيفــة مراقــب اخلدمات 
البيطرية بالدرجة »ب« عامة 
إدارة الصحة احليوانية قطاع 
شــؤون الثروة احليوانية، 
وعبدالوهاب فاضل يوسف 
البــاذر بوظيفــة مراقــب 
التنسيق واملتابعة بالدرجة 
»أ« عامة قطاع شؤون الثروة 
احليوانيــة، وفؤاد عبداهلل 
محمــد العتيقــي بوظيفــة 
مشرف أمن وسالمة بالدرجة 
االولى عامة إدارة القســائم 
الزراعية قطاع شؤون الثروة 
النباتية. وصالح عبداحملسن 
محمد املوســى رئيس قسم 
اخلدمات الوقائية بالدرجة 
»أ« عامة.ومــن املشــمولني 
بقرارات التقاعــد مها محمد 
خالــد الباتــل بوظيفة مدير 
إدارة املختبــرات والبحوث 
»أ«  بالدرجــة  احليوانيــة 
عامــة قطاع شــؤون الثروة 
احليوانية، وناصر عبداهلل 

طاهر الــوزان بوظيفة مدير 
احليوانــي  اإلنتــاج  إدارة 
بالدرجــة »أ« عامــة قطــاع 
الثروة احليوانية،  شــؤون 
وفهد فرحان ونيان العازمي 
بوظيفة مساعد مشرف كهرباء 
عــام بالدرجة األولــى عامة 
إدارة التنفيذ والصيانة قطاع 

شؤون الزراعة التجميلية.
وشــمل كذلك عادل كاظم 
عبداهلل جاسم بوظيفة مشرف 
زراعة حتريــج بالدرجة »أ« 
عامة إدارة التنفيذ والصيانة 
الزراعــة  شــؤون  قطــاع 
التجميلية، وفوزي بدر سالم 
الشــطي بوظيفة طبيب اول 
بيطــري بالدرجة »ب« عامة 
إدارة الرقابة البحرية قطاع 
شؤون الثروة السمكية، وعلي 
محمد حسن الصراف بوظيفة 
مشــرف بيطــري بالدرجــة 
الصحــة  إدارة  عامــة  »أ« 
احليوانيــة قطــاع شــؤون 
الثــروة احليوانيــة، ووليد 
ناصر محمد الغامن بوظيفة 
مشــرف زراعــة جتميليــة 
إدارة  بالدرجــة »أ« عامــة 
التنفيــذ والصيانــة قطاع 
شؤون الزراعة التجميلية.

»األنباء« حصلت على نسخة منها وتشمل عدداً من القياديني

محمد اجلبري

وسهيلة سالم محمد بوربيع 
بوظيفة مراقب احملاســبة 
العامة بالدرجة »ب« عامة 
إدارة الشؤون املالية قطاع 
الشــؤون املالية واإلدارية، 
ومحمد عبداهلل حمد الريش 
بوظيفة مراقب حظائر كبد 
إدارة  بالدرجــة »أ« عامــة 
اإلنتــاج احليوانــي قطاع 
الثروة احليوانية،  شؤون 
وليلــى محمــد عبدالكرمي 
املعــراج بوظيفة مســاعد 
إداري معامــالت  منســق 
الثانيــة عامــة  بالدرجــة 
إدارة اإلرشاد الزراعي قطاع 

شؤون الثروة النباتية.

األمير تلقى تهنئة بالعيد
من الرئيس التركي

رئيس الوزراء تلقى اتصااًل من نظيره 
البحريني: الرفعة واالزدهار للمملكة

هيئة العمل: ضبط 66 عاماًل متجواًل 
وجزاراً مخالفاً أول أيام العيد

تلقــى صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صبــاح األحمد اتصاال هاتفيا من الرئيس 
رجــب طيب اردوغان رئيــس اجلمهورية 
التركيــة الصديقة عبر فخامته خالله عن 
خالص تهانيه وأطيب متنياته مبناســبة 
حلول عيد األضحى املبارك، سائال املولى 
عز وجل أن يعيد هذه املناســبة السعيدة 
على سموه والشعب الكويتي بوافر اخلير 

واليمــن والبركات وأن يدمي على ســموه 
موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه فخامته على هذه البادرة 
الكرمية التي جتســد عمــق العالقات بني 
البلدين والشعبني الصديقني، مبادال فخامته 
التهاني بهذه املناســبة، ســائال املولى عز 
وجل أن يعيد هذه املناسبة السعيدة على 
األمة اإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

 تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
الســمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة رئيس الــوزراء مملكــة البحرين 
الشــقيقة، أعرب فيه عــن خالص تهانيه 
وتبريكاته مبناســبة حلول عيد األضحى 
املبــارك، معربا عن متنياته بأن يعيد هذه 
املناســبة على الكويت مبزيــد من الرخاء 
واألمان. وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره 

لصاحب الســمو امللكــي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة لبادرته الكرمية واملشاعر 
األخويــة املعهودة والصادقــة التي متيز 
العالقات الوطيــدة واملتميزة بني البلدين 
الشــقيقني، سائال املولى عز وجل أن يدمي 
نعمة األمن واألمان والرفعة واالزدهار ململكة 
البحرين الشــقيقة ملكا وحكومة وشعبا 
ولألمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن 

والبركات.

بشرى شعبان 

ضمن حمالت فريق التفتيش التابع 
للهيئة العامة للقوى العاملة خالل أول 
أيام عيد األضحى املبارك اعلنت الهيئة 
أن اجلــوالت التفتيشــية علــى العمالة 
املتجولة واجلزاريــن املخالفني لقانون 
العمل رقم 6 لسنة ٢٠١٠ والقرارات املنفذة 
له أسفرت عن ضبط عدد 66 عامال مخالفا 
منهم 57 عامــال إقامة مادة ١8 و٩ عمال 

إقامة مادة ٢٠.

وأكدت في بيان لها انها ســتتخذ كافة 
اإلجــراءات الالزمــة بحــق تلــك العمالــة 
وأصحــاب األعمال املخالفني، مشــيرة الى 
انها ستستمر بحمالت التفتيش خالل باقي 
أيام عيد األضحى املبارك وتلقي الشكاوى 
والبالغات املتعلقة باملخالفات العمالية على 

مدار ٢4 ساعة.
كما دعت الهيئة العامة للقوى العاملة 
أصحاب األعمال والعمال الى االلتزام بتطبيق 
أحكام قانون العمل بالقطاع األهلي والقرارات 

املنفذة له.

ديبلوماسيونا باخلارج وزعوا حلوم األضاحي

قام عدد من الديبلوماسيني الكويتيني في 
اخلارج، باإلضافــة إلى عدد من مواطنينا 
املسافرين لقضاء عطلة العيد خارج البالد 
في العديد من الدولة العربية واإلسالمية 
واألوروبية بتوزيع حلوم األضاحي مبناسبة 

عيد األضحى املبارك.
حيث قام ســفيرنا في إثيوبيا شمالن 
الرومي بتوزيع حلوم األضاحي على الفقراء 
واحملتاجني واملساكني في أديس أبابا، حيث 
عمد إلى توزيعها بنفسه في مبنى السفارة.

جانب من توزيع حلوم األضاحي

ولي العهد: الرخاء واالزدهار لألمتني العربية واإلسالمية
أجرى ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا بأخيه خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملك 
اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، عبر فيه ســموه 
عن خالص التهاني وأصدق 
التبريكات مبناســبة حلول 
عيد األضحى املبارك، سائال 
املولى العلي القدير أن يعيد 
هذه املناســبة املباركة على 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
مبوفــور الصحــة والعافية 
وطول العمر وعلى البلدين 
والشعبني الشقيقني مبزيد من 
اخلير واليمن والبركات وعلى 
العربية واإلسالمية  األمتني 
قاطبــة باملزيد مــن الرخاء 

واالزدهار.
وقد شكر خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود سمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
على هــذه البــادرة الكرمية 
التي جتســد عمق العالقات 
البلديــن الشــقيقني،  بــني 
مبادال ســموه التهاني بهذه 
املناســبة ومتمنيا استمرار 
هذا التواصــل األخوي وأن 
يعيد هذه املناسبة الكرمية 
على ســموه وعلى الكويت 
وشعبها الشقيق مبزيد من 
التقــدم والرفعــة حتت ظل 
القيــادة الرشــيدة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد حفظــه اهلل ورعاه 
ذخــرا للبالد وقائــدا للعمل 

جمعاء وقد حتقق لها كل ما 
تتطلع إليه من عزة ورفعة 

وازدهار.
وقد شكر صاحب اجلاللة 
امللــك حمــد بن عيســى بن 
سلمان آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة أخاه سمو 
ولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمــد على هذه املشــاعر 
األخوية الصادقة داعيا املولى 
عــز وجــل أن ميتع ســموه 
مبوفــور الصحــة والعافية 
والعمــر املديــد وأن يعيــد 
هــذه املناســبة الطيبة على 
سموه وعلى الكويت وشعبها 
الشــقيق مبزيد مــن النماء 
والرخاء حتت ظــل القيادة 
احلكيمــة لصاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

وأجرى ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا بأخيه صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس وزراء مملكة 

البحرين الشقيقة.
عبر فيه سموه عن خالص 
التهاني وأصــدق التبريكات 
مبناسبة حلول عيد األضحى 
املبــارك ســائال اهلل العلــي 
القدير أن يعيد هذه املناسبة 
املباركة على سموه مبوفور 
الصحة والعافية وعلى مملكة 
البحرين وشــعبها الشقيق 
بدوام التقدم والنماء والرخاء 
في ظــل القيــادة الرشــيدة 
جلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة وعلى األمتني العربية 
واإلســالمية مبزيد من األمن 

واألمان والتقدم والرخاء.
وقد شكر صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة أخاه سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح حفظه اهلل على هذه 
املشــاعر األخويــة الصادقة 
داعيا اهلل سبحانه وتعالى أن 
يدمي على سموه وافر الصحة 
الكويــت  والعافيــة وعلــى 
وشــعبها الشقيق مبزيد من 
الرقي والرفعة واالزدهار حتت 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ذخرا للبــالد وقائدا 
للعمل اإلنساني وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية باخلير 

واليمن والبركات.

حفظه اهلل ورعاه ذخرا للبالد 
وقائدا للعمل االنساني وعلى 
العربية واإلسالمية  األمتني 

باخلير واليمن والبركات.
كما أجرى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا بأخيه ســمو الشيخ 
متيم بن حمــد آل ثاني أمير 
الشــقيقة وذلك  دولة قطــر 
مبناسبة حلول عيد األضحى 
املبــارك داعيــا املولى تبارك 
وتعالى أن يعيد هذه املناسبة 
الطيبة على ســموه مبوفور 
الصحــة والســعادة وعلــى 
البلدين والشعبني الشقيقني 
مبزيد من التقدم والنماء وعلى 
األمتني العربية واإلســالمية 
جمعاء وقد حتقق لها املزيد 
من األمن واالستقرار والرخاء.
وقد أعرب ســمو الشيخ 
متيــم بن حمــد آل ثاني عن 
شكره لسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد على هذه البادرة 
الكرميــة التي جتســد عمق 
العالقات بني البلدين الشقيقني 
مبادال ســموه التهاني بهذه 
املناسبة الســعيدة ومتمنيا 
استمرار هذا التواصل األخوي 
داعيا اهلل سبحانه وتعالى أن 
يدمي على سموه وافر الصحة 
ومتام العافية وعلى الكويت 
وشــعبها الشقيق مبزيد من 
الرقي والرفعة واالزدهار حتت 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وعلى األمتني العربية 
واإلســالمية باخلير واليمن 

والبركات.

تبادل التهاني مع خادم احلرمني والعاهل البحريني وأمير قطر ورئيس وزراء البحرين

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

اإلنســاني وعلــى األمتــني 
العربية واإلسالمية جمعاء 

باخلير واليمن والبركات.
كما أجرى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا بأخيه صاحب اجلاللة 
امللــك حمــد بن عيســى بن 
سلمان آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشــقيقة عبر فيه 
ســموه عن خالص التهاني 
وأصدق التبريكات مبناسبة 
حلول عيد األضحى املبارك 
سائال املولى العلي القدير أن 
يعيد هذه املناسبة املباركة 
على جاللته مبوفور الصحة 
والعافيــة وعلــى البلديــن 
والشعبني الشقيقني مبزيد من 
اخلير واليمن والبركات وعلى 
العربية واإلسالمية  األمتني 

العوضي: تسخير جميع اإلمكانيات
لسرعة إجناز معامالت املغادرين والقادمني

في إطار اجلوالت التفقدية 
املســتمرة لقيادات املؤسسة 
األمنيــة للوقــوف على مدى 
واالســتعدادات  اجلاهزيــة 
األمنيــة خالل فترة اإلجازات 
الرســمية،  واألعياد والعطل 
قــام وكيــل وزارة الداخليــة 
املساعد لشــؤون أمن املنافذ 
العوضــي  اللــواء منصــور 
بجولة تفقدية شــملت مطار 
 )T4(و )Tالكويت الدولــي )١
 ،)T5( ومبنى طيران اجلزيرة
باإلضافــة إلــى زيارته ملطار 
الشيخ سعد العبداهلل حيث 
كان يرافقه عدد من القيادات 

األمنية.
وفــي بدايــة اجلولة، نقل 
اللواء العوضي حتيات وتهنئة 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح إلى رجال أمن املطار 
مبناسبة عيد األضحى املبارك، 
حيث اســتمع إلى آلية ســير 
العمل فــي كاونتــر جوازات 
املطار، مطلعا على اإلجراءات 
املتخذة للمغادرين والقادمني 
لســرعة إجنــاز معامالتهــم 
وتأمني كل التسهيالت لكبار 

اإلجــراءات التي مت اتخاذها 
لتحقيــق االنســيابية فــي 
احلركة واملرونة في التعامل 
والنظام املستحدث لسرعة 
احلصــول على التأشــيرات 

مطالبا رجال أمن املطار ببذل 
كل اجلهــود لســرعة اإلجناز 
ومواصلــة اليقظة واملثابرة، 
مؤكدا ثقته في قدراتهم على 

مواجهة جميع الظروف.

اإللكترونية الفورية.
وفي اخلتام، أعرب اللواء 
العوضي عن رضاه وارتياحه 
ملا شاهده من جاهزية وقدرة 
علــى تنفيــذ املهــام األمنية، 

تفقد مطار الكويت الدولي للوقوف على االستعدادات واجلاهزية خالل إجازة عيد األضحى املبارك

اللواء منصور العوضي خالل اجلولة في املطار

الســن وذوي االحتياجــات 
اخلاصة واحلاالت اإلنسانية.
كمــا تفقد صالــة إصدار 
التأشيرات وبوابات الدخول 
واخلروج وناقش الكثير من 


