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04
الغامن: اعتداءات الصهاينة على املصلني في »األقصى« 

تثبت مجدداً سقوط دعوات السالم الزائفة
أكــد رئيــس مجلــس األمة مــرزوق الغــامن أن 
االعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات االحتالل 
الصهيوني ضد املصلني في باحات املسجد األقصى 
صبــح عيد األضحى املبارك يثبت مجددا ســقوط 
دعوات السالم الزائفة ومشاريع التسوية الفارغة 
مع كيان محتل ال يعرف إال منطق البطش والقوة.
وقال الغامن في تصريــح صحافي »من املعيب 
واملشــني ترك املقدســيني والفلســطينيني عموما 
يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند«. ودعا الغامن 
الي ضرورة حترك عربي وإســالمي ودولي شامل 
وواسع يستهدف كل املنابر واملنتديات السياسية 
واحلقوقية والثقافية لتشكيل ضغط حقيقي على 

هذا الكيان احملتل.
واختتــم الغــامن تصريحه قائــال »مواجهة هذا 
الكيان الغاصب هو قدر وإميان وإذا كانت ظروفنا 
العسكرية غير مواتية فهذا ال مينع من العمل حثيثا 
وبشكل يومي على املستويات السياسية والثقافية 

مرزوق الغامنواحلقوقية عربيا وإسالميا ودوليا«.  

الناجم قدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى نيبال
نيودلهــي - )كونا(: قدم 
ســفيرنا لدى الهند جاســم 
الناجم أوراق اعتماده لرئيسة 
جمهورية نيبال الدميوقراطية 
ديفــي  بيديــا  الفيدراليــة 
بهانداري كسفير غير مقيم.

فــي  ســفارتنا  وقالــت 
نيودلهــي فــي بيــان تلقته 
»كونا« أمس الثالثاء ان ذلك 
جــاء خــالل مراســم أقيمت 
بالقصــر اجلمهــوري فــي 
العاصمــة كامتندو بحضور 
عــدد كبيــر من املســؤولني 
يتقدمهــم وزيــر اخلارجية 
ورئيس األركان وأعضاء في 

احلكومة النيبالية.
وأضافت ان السفير الناجم 
أشاد بالعالقات الوثيقة التي 
تربط الكويت ونيبال والتي 
توثقت عبر العديد من املجاالت 
التجــاري  التبــادل  أهمهــا 
والثقافــي ودور الصنــدوق 
الكويتي للتنمية في تعزيز 
القروض  هذه العالقة عبــر 

في الكويت ومساهمتهم في 
البناء والتنمية.

وأعربــت عــن تطلعهــا 
الــى تعزيــز هــذه العالقــة 
بــني البلديــن الصديقني في 
السياســية  املجــاالت  كل 
واالقتصاديــة واالجتماعية 
في ظل احتفال سفارة نيبال 

لدى الكويت مبرور ١٠ سنوات 
على افتتاحها.

وأشــارت بهانــداري الى 
زيارة رئيس نيبال األسبق 
د.رام باران للكويت في فبراير 
عام ٢٠١١ حلضور احتفاالت 
الذهبي  باليوبيــل  الكويــت 

لالستقالل.

سفيرنا بالهند أشاد بالعالقات الكويتية - النيبالية الوثيقة

رئيسة نيبال بيديا ديفي بهانداري مع السفير جاسم الناجم 

امليسرة التي قدمها منذ العام 
التنموية.  ١٩77 للمشــاريع 
من جانبها، أشــادت رئيسة 
العالقات  نيبــال مبســتوى 
الصديقــني  البلديــن  بــني 
ومنائها املطرد، مشــيرة الى 
طيــب اإلقامة التي ينعم بها 
عشرات اآلالف من أبناء نيبال 

الفاضل زار محطة الزور وهنأ املوظفني بالعيد

اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني احتفلت بالعيد

قام وزيــر النفط ووزير 
د.خالــد  واملــاء  الكهربــاء 
الفاضل بزيارة حملطة الزور 
اجلنوبيــة لتوليــد القــوى 
الكهربائيــة وتقطيــر املياه 
وهنأ املوظفني مبناسبة العيد 
املبارك وأثنى على جهودهم 
والتزامهــم بالعمــل وأعرب 
عن عميق شــكره وامتنانه 
جلميــع العاملني في احملطة 

علــى اخالصهم خــالل أيام 
العيد وجميع العطل الرسمية 
واستمع إلى مالحظاتهم التي 
ستكون محل اهتمام ومتابعة 
العمل وتوفير  منه لتطوير 

سبل الراحة املمكنة لهم.
وقد شملت الزيارة غرفة 
التحلية  التحكــم لوحــدات 
العكســي  التناضح  بنظــام 
النتــاج امليــاه وكذلك غرفة 

التحكم الكهربائية الرئيسية 
)ECR( لتفقد الوحدات العاملة 

إلنتاج الكهرباء.
وقــد رافــق الوزيــر كل 
مــن وكيل الــوزارة م.محمد 
بوشــهري والوكيل املساعد 
الكهربائية  القــوى  حملطات 
امليــاه م.خليفــة  وتقطـــير 
الفريــج ورئيس مهندســي 
تشــغيل وصيانــة محطات 

الكهربائية وتقطير  القــوى 
امليــاه م.هيثــم العلي وذلك 
بحضور كل من مدير احملطة 
األمــن والســالمة  ومديــر 
ومراقبي التشغيل والصيانات 
مبحطة الزور اجلنوبية. وقد 
اثنى العاملون في احملطة على 
هذه الزيارة التي تعتبر حافزا 
لهــم الســتمرارية انتاجيــة 

العمل.

الكويتية  احتفلت اجلمعية 
لرعايــة املعاقني بعيد األضحى 
املبــارك مع األبنــاء ذوى الهمة 
في قسم الرعاية الكاملة وتبادل 
احلضور التهاني بهذه املناسبة، 
وقد متكن جميع األبناء في قسم 
الرعايــة من حضــور االحتفال 
القــدرة  بحســب  واملشــاركة 
واحلركة، وشــاركهم االحتفال 
كل من أمني ســر اجلمعية منى 
بورســلي ومدير عام اجلمعية 
د.الهام احلمدان وجميع العاملني 
والهيئة التمريضية والعالجية 
والهيئــة املســاعدة، وقد تخلل 
احلفــل العديــد مــن الفقــرات 
واملسابقات واألنشطة الترفيهية 
التي تهدف إلى بث روح التفاؤل 
والتعاون واملــودة بني األبناء، 
وذلك إلدخال البهجة والسرور 

في نفوس األبناء واملختصني.

بقسم الرعاية الكاملة من خالل عدد من األنشطة والفعاليات

 د. خالد الفاضل وم.محمد بوشهري وقيادات »الكهرباء« مع العاملني في محطة الزور اجلنوبية 

منى بورسلي مع املمرضات خالل االحتفال 

منى بورسلي مع احدى املعاقات خالل احلفل 

توزيع الهدايا 

أجمل
التهاني 

بزفاف أبوزيد

تلقى حسني حسن 
يوسف أبوزيد املباركة 
والتهانــي مــن األهل 
وذلــك  واألصدقــاء، 

مبناسبة زفافه.
ومتنــى اجلميــع 
حلسني حياة سعيدة 
مليئــة بالهنــاء وأن 
يرزقــه اهلل تعالــى 

الذرية الصاحلة.
ألف مبروك.

حسني أبوزيد


