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اخلميس ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

ولي العهد: إسهامات كبيرة يقوم بها الصندوق الكويتي ملختلف دول العالم

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد بقصر بيان صبــاح امس رئيس 

مجلس االمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد عضو املجلس 
الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية 

النائب عبدالســالم عثمان كاجمان، حيث 
قدم لســموه واجب العــزاء في وفاة فقيد 
الوطن املغفور له بإذن اهللا تعالى ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثــراه. كما اعرب عــن خالص تهانيه 
لســمو ولي العهد مبناســبة توليه والية 
العهد في الكويت، متمنيا لسموه التوفيق 

والسداد وللشعب الكويتي املزيد من التقدم 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو االمير الشيخ نواف االحمد.
املراســم  رئيــس  املقابلــة  حضــر 
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ 

مبارك صباح السالم.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمــد وزير اخلارجية الشــيخ د. احمد 
ناصر احملمد ومدير عام الصندوق الكويتي 
للتنميــة االقتصادية العربية عبدالوهاب 
احمد البدر وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وقــد أشــاد ســموه بجهــود القائمني 
واملسؤولني على إدارة الصندوق الكويتي 
للتنميــة، مشــيدا بأدائــه وعلى ســرعة 

استجابته لتداعيات جائحة ڤيروس كورونا. 
كما استمع رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
الى توجيهات ســموه السديدة واملباشرة 
ونصائح سموه التي ستكون نبراسا لهم 

في دعم التنمية الدولية.
كما أثنى سموه على اجلهود الدؤوبة 
واإلســهامات الكبيــرة التــي يقــوم بهــا 

الصندوق الكويتي للتنمية ملختلف دول 
العالم وتقدمي العون التنموي للدول النامية 
مبا يسهم في دعم مسيرة التنمية العاملية 
انطالقا من سياسة دولة الكويت الثابتة 
التي تســتجيب للنداءات اإلنســانية في 

إطار التعاون الدولي.
متمنيا لهم سموه كل التوفيق والسداد.

سموه التقى رئيسي السلطتني وعضو املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية ووزير اخلارجية ومديرعام وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الكويتي

سمو ولي العهد خالل استقباله الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومدير الصندوق الكويتي ومصطفى الشمالي ود.موضي احلمود سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال عضو املجلس الرئاسي الليبي

م اجلمعيات اخليرية والنفع العام وأمانة «األوقاف»:  النهام كرَّ
دورهم فعال في خدمة نزالء املؤسسات اإلصالحية

وزارة  وكيــل  اســتقبل 
الداخلية الفريق عصام النهام 
في مكتبه مبقر وزارة الداخلية، 
وبحضور وكيل وزارة الداخلية 
املســاعد لشــؤون املؤسسات 
اإلصالحيــة وتنفيــذ األحكام 
اللــواء طــالل معرفــي ومدير 
عام اإلدارة العامة للمؤسسات 
اإلصالحية اللواء علي املعيلي، 
عددا من رؤساء مجالس إدارات 
اجلمعيات اخليرية والنفع العام 

واألمانة العامة لألوقاف.
ونقل الفريق النهام حتيات 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح، 
معربــا عــن شــكره وتقديره 
إلسهامات اجلمعيات اخليرية 
وجمعيات النفع العام واألمانة 
العامة لألوقاف ودورها البناء 
فــي خدمة املجتمــع وحرصها 
على تقــدمي ما يحقــق احلياة 
الكرميــة للنــزالء، ودعمهــم 
الكبير للمؤسسات اإلصالحية، 
مثمنا أهمية الدور الفعال الذي 
يقومون به فــي خدمة النزالء 
بتوفيــر كل ما يحتاجون اليه 

من دعم مادي ومعنوي.

العامة لألوقاف، وقدم لهم الشكر 
والعرفــان على مــا قدموه من 
خدمــات، كما نقل إليهم شــكر 
وتقديــر نــزالء املؤسســات 
اإلصالحيــة وأهاليهم على ما 
قامــت به هذه اجلهات من غير 
استثناء من مساعدات خاصة 
للنزالء وأهاليهم على املستوى 

الشخصي.
وفــي اخلتام، قــام الفريق 
النهام بتوزيع شــهادات شكر 

من خدمات للوطن خاصة في 
هذه الظروف الطارئة بســبب 
جائحــة كورونــا، مؤكدين له 
استمرار هذا التعاون والتنسيق 
املثمر والبناء ما بني اجلمعيات 
اخليرة ووزارة الداخلية، وأكدوا 
أنهم سيبذلون مزيدا من اجلهود 
املمكنة في سبيل رفعة وطننا 
الغالــي، ليظل دائما واحة أمن 

وأمان واستقرار.
ومتثلــت هــذه اجلمعيات 
اخليرية فــي د.هالل الســاير 
رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
الهالل األحمر ود.خالد املذكور 
رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
اإلصالح االجتماعي ود.مساعد 
مندنــي رئيس مجلــس إدارة 
جمعية التكافل لرعاية السجناء 
وم.طارق العيسى رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة إحيــاء التــراث 
اإلســالمي وإبراهيــم البغلــي 
إدارة مبــرة  رئيــس مجلــس 
إبراهيــم طاهــر البغلي لالبن 
البار وبدر املبارك رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية لألسر 
املتعففــة ومنصور الصقعبي 

ممثل األمانة العامة لألوقاف.

لضيوفــه  تكرميــا  وتقديــر 
مــن رؤســاء مجالــس إدارات 
اجلمعيــات اخليريــة والنفع 
العام واألمانة العامة لألوقاف.
من جانبهم، أعرب رؤســاء 
إدارات اجلمعيــات  مجالــس 
اخليرية والنفع العام واألمانة 
العامــة لألوقاف عن شــكرهم 
النهــام  وتقديرهــم للفريــق 
والقيادات األمنية كافة ومنتسبي 
وزارة الداخلية على ما يقدمونه 

الفريق عصام النهام خالل استقباله رؤساء مجالس إدارات اجلمعيات اخليرية والنفع العام واألمانة العامة لألوقاف

وزارة  أن  النهــام  وأكــد 
الداخلية مستعدة دائما للتعاون 
البنــاء مع اجلمعيات اخليرية 
والنفع العــام واألمانة العامة 
لألوقــاف وتبــذل كل جهودها 
لتسهيل سبله وإزالة أي عوائق 

تقف في طريقه.
من جانبه، أعرب اللواء طالل 
معرفــي عن امتنانه لرؤســاء 
إدارات اجلمعيــات  مجالــس 
اخليرية والنفع العام واألمانة 

الظفيري: تخفيضات على أكثر من ٣٥٠ صنفًا 
في مهرجان أكتوبر بجمعية النسيم

السفير املصري: إقبال كبير علىالتسجيل بانتخابات النواب

محمد راتب

جمعيــة  رئيــس  أكــد 
التعاونيــة ســامي  النســيم 
النازل الظفيــري أن مهرجان 
فــي  أكتوبــر  تخفيضــات 
ســوقي النســيم والعيون مت 
علــى أكثــر مــن ٣٥٠ صنفــا 
غذائيا واســتهالكيا بنســبة 
خصــم تصل الــى ٥٠٪ وذلك 
بالتعاون مع كبرى الشركات 
الغذائيــة  للســلع  املــوردة 
واالســتهالكية في الســوقني 
احمللي واإلقليمي، مشيرا إلى 
أن جميع السلع املشمولة في 
التخفيضات مســتمرة طوال 
فترة التخفيضات دون نقصان.

الكويتـ  أ.ش.أ: أعلن السفير 
املصــري لدى الكويــت طارق 
القونــي تلقــي الســفارة عددا 
ضخما من مظاريــف االقتراع 
في انتخابــات مجلس النواب 
من مكاتب البريد السريع، وبدء 
عملية تسجيل أسماء الناخبني 

الذين أدلوا بأصواتهم.
وأكــد القوني، في تصريح 
ملدير مكتب وكالة أنباء الشرق 
األوسط بالكويت، على وجود 
إقبال كبير من قبل أبناء اجلالية 
علــى املشــاركة والتصويــت 

طوال العام، هادفة إلى تخفيف 
األعباء املالية عن أهالي املنطقة 

وزيادة للمبيعات.
وبــني أن جمعية النســيم 

فــي االنتخابــات، مشــيرا إلى 
أن املؤشــرات تفيــد بأن حجم 
املشــاركة في الكويت سيفوق 
حجم مشاركة جميع اجلاليات 
املصرية في اخلارج. وشدد على 
أن حجم اإلقبال واملشاركة من 
قبل أبناء اجلالية في االنتخابات 
يعكس مرة جديدة مدى انتمائهم 
وانشــغالهم بقضايــا الوطن، 
إضافة إلى وعيهم بأهمية وقيمة 
حقهم الدستوري في التصويت، 
مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا 
لتصــدر اجلاليــة املصرية في 

يستحقون منا الكثير.
الظفيري املساهمني  ودعا 
كافــة وأهالــي املنطقــة إلــى 
االستفادة من هذه التخفيضات 
لغايــة ٣٠ مــن شــهر أكتوبر 
اجلــاري، حيــث مت إصــدار 
تعليمــات ملديــري األســواق 
املركزية بتوفير جميع األصناف 
املشمولة في التخفيضات أول 
فأوال فــي األماكن املخصصة 
لها، وذلك ليســتفيد اجلميع 
من هــذه اخلصومــات، الفتا 
إلى أن مجلــس اإلدارة يعمل 
بشكل حثيث على تقدمي كل ما 
يخدم أهالي املنطقة على صعيد 
تنظيم املهرجانات والعروض 

واخلدمات.

ظل حجم املشاركة الكبير من 
أبناء اجلالية.

هــذا، واعلنــت القنصليــة 
املصريــة اعتذارهــا عــن عدم 
استقبال املراجعني اليوم نظرا 
لتفــرغ القنصليــة لإلجراءات 
اخلاصة باالنتخابات البرملانية 
٢٠٢٠ علــى أن يتم اســتئناف 

العمل يوم االحد املقبل.
واشــارت الى انه في حالة 
االتصــال  ميكــن  الطــوارئ 
على أرقــام القنصلية التالية: 

٢٥٢٣٤٤٩٢ ـ ٢٥٢٣٤٤٩١.

مــن اجلمعيــات التــي تقوم 
بتنظيم مهرجانات متواصلة 
على مدار السنة، حيث تضم 
العديد من تخفيض لألسعار 
ألكثر من ٣٥٠ صنفا من السلع 
ذات اجلودة العالية وبنسب 
خصم تصــل أحيانا إلى ٧٥٪ 
كذلك الدعم جلميع الشركات 
وجذبها لتقدمي أفضل ما لديها 
وذلــك من خــالل رعايتنا من 
حيث العرض والدعم واألرفف 
املتميــزة وصالــة العــروض 
اخلاصــة في واجهة الســوق 
املركــزي ومازلنا مســتمرين 
العــروض  افضــل  لتقــدمي 
والتخفيضــات واملهرجانات 
ألهالينا في املنطقة وبالفعل 

الكويت للمشهد االنتخابى في 
جميع االستحقاقات االنتخابية 
السابقة. وأشار القوني إلى أن 
السفارة املصرية لدى الكويت 
تعمل حاليا بطاقتها القصوى 
االنتخابيــة  العمليــة  إلدارة 
بالشكل الالئق مبشاركة جميع 
املكاتــب التابعــة لهــا وكذلك 
القنصلية والتي اضطرت البعثة 
الديبلوماسية إلى إيقاف العمل 
اليوم الســتغالل قــوة العمل 
بالقنصلية للمساعدة في إجناز 
العمليــة االنتخابية، وذلك في 

تصل إلى ٥٠٪ وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات املوردة

القنصلية املصرية تعتذر عن عدم استقبال املراجعني اليوم بسبب االنتخابات البرملانية

سامي الظفيري

السفير طارق القوني

وقال في تصريح له خالل 
افتتــاح املهرجــان بحضــور 
الرئيس ورئيس جلنة  نائب 
املشتريات سامي نهار الظفيري 
وأمــني الصنــدوق احملامــي 
البديــوي ورئيس  ســليمان 
اإلداريــة واملاليــة  الشــؤون 
خالد االشهب املطيري ومدير 
اجلمعية فــالح الرجعان إنه 
مت اختيار السلع بعناية تامة 
ووفــق معيــار إقبــال أهالي 
املنطقــة علــى هــذه الســلع 
خاصــة األصنــاف ســريعة 
الــدوران والرئيســية، مبينا 
أن التخفيضــات تأتي ضمن 
سلســلة اخلطة التســويقية 
التي وضعهــا مجلس اإلدارة 

الصالح بحث التعاون الثنائي مع ٣ سفراء

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية أنس الصالح في مكتبه مبقر وزارة 
الداخلية السفير فوق العادة ومفوض اليابان 
لدى الكويت السفير ماساتو تاكا أوكا، مؤكدا 
عمق عالقات التعاون بني البلدين الصديقني، 
ومت خالل اللقــاء بحث عدد من املوضوعات 
ذات التعاون املشترك وطرق تعزيز العالقات 
وتبــادل املعلومات واخلبرات بــني البلدين 

الصديقني.
كما استقبل وزير الداخلية سفير مملكة 
البحرين لدى الكويت السفير صالح املالكي، 
حيث مت تبادل األحاديث الودية، وبحث عدد 

من القضايا ذات االهتمام املشترك بني البلدين 
الشقيقني، السيما املتعلقة باجلوانب األمنية.

من جانبه، أشاد السفير البحريني مبا مت 
تناولــه خالل اللقاء من موضوعات وقضايا 
تتعلق بالشــأن األمني، مشــيدا مبــا تقدمه 
الكويــت من جهود حثيثة للحفاظ على أمن 

واستقرار املنطقة.
كما استقبل الصالح سفير جمهورية الهند 
لدى الكويت السفير سيبي جورج، ومت في 
هذا اللقاء مناقشة عدد من املوضوعات ذات 
االهتمام املشــترك، حيث أكد عمق العالقات 

التاريخية بني البلدين الصديقني.

أنس الصالح خالل استقباله السفير البحريني صالح املالكي

«التربية» تسمح للمعلمني املنقطعني  مبباشرة عملهم

جامعة الكويت: لم نرصد ٢٤ مليون دينار للقياديني
أكــدت إدارة جامعة الكويت أنه لم يتم 
رصــد مكافآت لقياديي اجلامعة بقيمة ٢٤ 

مليون دينار تصرف في ديسمبر املقبل.

وقالت اجلامعة ان ما نشر بهذا اخلصوص 
غير صحيــح، داعية وســائل اإلعالم الى 
استقاء املعلومات من مصادرها الرسمية.

عبدالعزيز الفضلي

سمحت وزارة التربية للمعلمني املنقطعني 
عن دوامهم في العودة ومباشــرة أعمالهم 
حســب النظــم واللوائح املعمــول بها في 

هذا اجلانب.
وقالت الوزارة في نشــرة عممتها على 
اإلدارات املدرسية مبراحلها املختلفة وتلقت 
«األنباء» نســخة منها انه نظرا للظروف 
الطارئة واالستثنائية التي متر بها البالد في 
مواجهة انتشار ڤيروس كورونا املستجد، 
لوحــظ في اآلونة األخيــرة مراجعة كثير 
من العاملني الذين مت وقف صرف رواتبهم 
نظــرا النقطاعهم املتصل فــي بداية العام 

الدراسي. لذلك يرجى تسليم العمل للمعلمني 
املنقطعني، وإرســال املباشرة مع املرفقات 
(صورة من وقف الراتب. اإلجازة اخلاصة 
- احلجر الصحي.. الخ) ليتســنى لقسم 
اإلجازات والدوام اتخاذ الالزم نحو صرف 
رواتبهــم دون احلاجــة حلضور أصحاب 
العالقة شخصيا، مشددة على ضرورة تعميم 
النشرة على جميع العاملني والتوقيع بالعلم 
واحلفظ لديكم من جانب آخر، أعلنت وزارة 
التربية االنتهاء مــن تصوير ٢٠٣٢ حلقة 
تعليمية للفصل الدراسي األول ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
جلميع املراحل التعليمية من مرحلة رياض 
األطفــال حتى املرحلــة الثانوية مبا فيها 

التعليم الديني.

بوجبارة رئيس جلنة متابعة توصيات 
التواصل احلكومي في «السكنية»

عادل الشنان

علمت «األنباء» ان رئيس 
جلنــة متابعــة توصيــات 
مركــز التواصــل احلكومــي 
في املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية بدر بوجبارة دعا 
اعضــاء اللجنــة لعقــد اول 
اجتماع لهم لوضع آلية العمل 
ومهام كل عضو بشأن ابراز 
املؤسســة ودور  مشــاريع 
الوطنيــة وعمــل  كوادرهــا 
احلمالت التوعوية واالعالمية 

للجمهور والرد على االستفســارات املختلفة 
بشــأن الرعاية السكنية عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي املختلفــة، والتركيز على خدمات 
املؤسسة املقدمة إلكترونيا وابرازها ليستفاد 
منها كل املواطنني دون عناء التوجه الى مبنى 
املؤسسة او فروعها االخرى. يذكر ان اللجنة 
قد مت تشــكيلها من قبل مدير عام املؤسســة 

الســكنية  العامــة للرعايــة 
م.بــدر الوقيــان ١٨ اكتوبــر 
املاضي برئاسة بدر بوجبارة 
لتتولى تنفيذ توصيات مركز 
التواصــل احلكومي باالمانة 
العامــة ملجلس الوزراء وكل 
مــا يصــدره بشــأن التعامل 
مــع وســائل االعــالم وادارة 
حسابات املؤسسة في مواقع 
التواصل االجتماعي على مدار 
الساعة وتقوم بالتنسيق مع 
قطاعات املؤسسة لنقل االخبار 
والتصاريح املطلوب نشرها 
كما حــدد القرار ان تكــون اجتماعات اللجنة 

صحيحة بحضور اغلبية االعضاء. 
يذكر ان اعضاء اللجنة حســب قرار املدير 
العــام هم أحمد الزامل نائــب لرئيس اللجنة 
وعضوية كل من: يوســف أحمد ـ علي جعفر 
ـ مها عبداحملســنـ  داليــا عبدالرحمنـ  نواف 

الباذر ـ دالل طارق.

بدر بوجبارة


