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صاحب السمو هّنأ ملك السويد بالعيد الوطني
بعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى صاحب اجلاللة امللك 
كارل الســادس عشر غوستاف 
ملك مملكة السويد الصديقة، عبر 
فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه، رعاه اهللا، جلاللته 
موفور الصحة والعافية وململكة 
السويد وشــعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقيــة تهنئة 
إلى امللك كارل الســادس عشر 
غوســتاف ملك مملكة السويد 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبــالده، راجيــا جلاللتــه وافر 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة. صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

حمد اجلابر يستقبل رواد 
ديوان الشامية اليوم

يســتقبل الشيخ حمد جابر العلي ضيوف ورواد 
ديوان الشامية مساء اليوم الثالثاء بعد صالة املغرب، 

وذلك في ديوانه الكائن مبنطقة الشامية.
حرم السفير املصري تسّلمت رئاسة مجموعة املرأة الدوليةالشيخ حمد جابر العلي

ندى ابو نصر

املــرأة  أقامــت مجموعــة 
الدوليــة فــي الكويــت «اليوم 
الثقافــي النيبالــي» يوم أمس 
األول فــي فندق كــروان بالزا، 
وذلك بحضور عضوات مجموعة 
املــرأة الدوليــة ولفيــف مــن 
الصحافيني واإلعالميني وحشد 
من الشــخصيات املرموقة في 
املجتمع.  وجــاء برنامج اليوم 
بالتعاون مع سفارة نيبال، ومت 
افتتاحه مبشاركة سفير نيبال 
لــدى الكويت دورجا براســاد 
بهانــداري، وزوجتــه بيندهيا 

بهانداري.
وألقت الرئيســة الســابقة 
الدوليــة  املــرأة  ملجموعــة 
كريســتيانا بالدوتشــي كلمة 
افتتاحية رحبت فيها بالضيوف 
ووجهت الشكر إلى زوجة وزير 
الفخرية  اخلارجية والرئيسة 
ملجموعة املرأة الدولية الشيخة 
هنوف بــدر احملمــد الصباح، 
على دعمها املستمر وتوجيهها 
ألنشطة مجموعة املرأة الدولية.

 ثم ألقى سفير نيبال دورجا 
براســاد بهانــداري كلمة عبر 
فيها عن ســعادته باملشــاركة 
واملســاهمة في هــذه الفعالية 
خاصة في الوقت الذي حتتفل 
فيه نيبــال والكويت بالذكرى 
العالقات  اخلمسني لتأســيس 

الديبلوماسية بينهما.
وأعرب بهانداري عن خالص 
شكره ملجموعة املرأة الدولية 
لتوفير هذه الفرصة الفريدة في 
هذه السنة املهمة، وسلط الضوء 
على وفــرة التــراث الطبيعي 
والثقافي لنيبال، مشــيرا الى 
أن نيبــال بلد متعــدد األعراق 
ومتعــدد الثقافــات واللغــات 
يعيش فيــه جميع الناس معا 
في ســالم وتسامح وانسجام. 

الفريدة  الســمات اجلغرافيــة 
لنيبــال مــع جبــال الهيمااليا 
العالية والتالل ومناطق السهل/ 
تيراي والتراث الثقافي والتقاليد 
والعــادات واحليــاة احملليــة 
النيبالي، وقــال إنه  للشــعب 
سيوضح صورة نيبال الدولية 
باعتبارها منطقة جذابة ووجهة 

للسياحة الدولية. 
واختتم حديثه بتقدمي الشكر 
للمشاركني وحثهم على زيارة 
نيبــال. وهنأ مجموعــة املرأة 

كريستيانا بالدوتشي النتهاء 
مهامهــا كرئيســة للمجموعة، 
ومت اإلعــالن عن تســلم غادة 
شوقي، حرم سفير جمهورية 
مصر العربية رئاسة املجموعة 
للــدورة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.  ووجهت 
بالدوتشــي كلمة وداع شكرت 
فيهــا جميع أعضــاء مجموعة 
املرأة الدولية والضيوف الكرام 
على دعمهم الصادق وتعاونهم 

معها كرئيسة للمجموعة.
مت  احلفــل  نهايــة   وفــي 
توزيع جوائز السحب مبا في 
ذلك منتجــات احلرف اليدوية 
اخلاصة مثل منتج الباشمينا 
النيبالي، واملنتجات اخلشبية 
احلرفيــون  نحتهــا  التــي 
النيباليون، واملنتجات النيبالية 
مثل الشــاي والقهوة والعسل 
واملنتجــات الغذائية النيبالية 
وغيرهــا. وباملثــل مت تقــدمي 
تذكرتي طيران ذهابا وإيابا بني 
الكويت ونيبال ووزعت هدايا 
مصنوعة من األشغال اليدوية 
التقليدية النيبالية على جميع 

احلضور.

الدولية علــى عملها في مجال 
الثقافة والتقاليد وتبادل املعرفة 
بني أعضائها من خالل مجموعة 

متنوعة من الفعاليات.
 كما تضمن االحتفال عرض 
ڤيديــو عــن أســلوب احلياة 
والعادات والطقوس النيبالية، 
التــراث  والطعــام، ومواقــع 
الطبيعــي والثقافي، واملعالم 
الرائعة،  التاريخية، واجلبال 
والبحيــرات، واحلياة البرية، 
وأنشطة املغامرات السياحية 
فــي نيبال مثــل التجديف في 
املياه البيضاء وركوب القوارب 
والرحــالت وتســلق اجلبــال 
والقفز ورحالت السفاري في 
الغابــة وأكثر مــن ذلك بكثير 
لتكتشفها الســياحة الدولية، 
إضافة إلى عرض صور لألماكن 
النيبالية الشهيرة ذات األهمية 
الثقافيــة ومناطــق اجلــذب 

السياحي.
البرنامــج   وفــي اختتــام 
ودعت مجموعة املرأة الدولية 
اإليطالــي  الســفير  زوجــة 
والرئيسة السابقة للمجموعة 

املجموعة ودعت رئيستها السابقة بالدوتشي على هامش االحتفال باليوم الثقافي النيبالي

زوجة السفير املصري غادة شوقي وسفير نيبال دورجا براساد بهانداري وعدد من عضوات مجموعة املرأة الدولية

وقال إن «الوحــدة في التنوع 
من اختصاص نيبال».

وأعــرب عن فرحته بتقدمي 
رقصات على األغاني الشعبية 
والوطنية النيبالية الشعبية، 
والعزف على اآلالت املوسيقية 
النيباليــة مبا في ذلــك مادال، 
وبانسوري (الفلوت)، واألرغام، 
والدامفو من قبل الفنانني في كل 
من األزياء احمللية والتقليدية.

وأضاف أنه سيكون هناك 
عــرض ڤيديــو قصيــر يظهر 

اخلالد ومستشار وزير دفاع بريطانيا بحثا موضوعات عسكرية
بحث نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
طــالل اخلالد مع مستشــار 
وزير الدفاع األول البريطاني 
للشرق األوسط الفريق الطيار 
مارتن سامبسون موضوعات 

عسكرية مشتركة.
وقالــت وزارة الدفاع في 
بيــان صحافــي إن الشــيخ 
طــالل اخلالــد اســتقبل في 
مكتبه صبــاح أمس االثنني 
الفريق سامبســون ترافقه 
سفيرة اململكة املتحدة لدى 
البالد بليندا لويس، وتناول 
البحث عددا مــن املواضيع 
وسبل تعزيز أواصر التعاون 
والعمل والتنسيق املشترك 
بني البلدين الصديقني السيما 

خالل اللقاء استعراض آخر 
التطورات واملستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.

وامللحق العسكري البريطاني 
لدى البالد العقيد بحري بول 

مولفيني.
من جهته، استقبل رئيس 
األركان الفريــق الركن خالد 
صالــح الصبــاح، بديــوان 
رئاســة األركان ظهــر أمس 
مستشار وزير الدفاع األول 
البريطاني للشرق األوسط 
مارتــن  الطيــار  الفريــق 

سامبسون. 
ومت خــالل اللقــاء تبادل 
األحاديث الودية ومناقشــة 
أهم األمــور واملواضيع ذات 
االهتمام املشــترك، الســيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية. 
حضر اللقاء عدد من كبار 
الضباط القادة في اجليش.

اللقــاء رئيــس  حضــر 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركــن خالد صالح الصباح 

الشيخ طالل اخلالد مستقبال الفريق الطيار مارتن سامبسون بحضور السفيرة بليندا لويس

مــا يتعلق منهــا باجلوانب 
العسكرية.

أنــه مت أيضا  وأضافــت 

ولي العهد استقبل الرئيس التنفيذي جلهاز قطر لالستثمار

اســتقبل ســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد بقصر 
بيان صبــاح أمس وزير املالية 
وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 
والرئيس التنفيذي جلهاز قطر 
لالستثمار منصور بن إبراهيم 
آل محمود والوفد املرافق وذلك 
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وقــد حضــر املقابلــة مدير 
عام هيئة تشــجيع االســتثمار 
املباشر الشيخ د.مشعل األحمد، 
ومدير الهيئة العامة لالستثمار 
غامن الغنيمان، ووكيل الشؤون 
اخلارجيــة بديوان ســمو ولي 
العهد مازن العيســى، وســفير 
دولة قطر لدى الكويت علي بن 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال منصور بن إبراهيم آل محمودعبداهللا آل محمود.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال عبدالوهاب الرشيد والرئيس التنفيذي جلهاز قطر لالستثمار منصور بن إبراهيم آل محمود والوفد املرافق

كريستيانا بالدوتشي تسلم غادة شوقي رئاسة مجموعة املرأة الدولية

٦ فرق من «الشؤون» و«التجارة» و«االحتاد» ترصد 
توريد وتوفر السلع األساسية باجلمعيات

«احملاسبة» لـ «املواصالت»: صرف
 ٣ آالف و٣٠٠ دينار ملوظفة يعد مخالفة

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر خاصة في 
وزارة الشــؤون، أن فرق التفتيش الست 
التي مت تشــكيلها من قبل وزير الشــؤون 
األســبوع املاضي برئاســة وكيــل وزارة 
الشؤون والوكيل املساعد لقطاع التعاون 
والتي تضم كل منها ٦ مفتشني بواقع ممثلني 
اثنني عن كل من وزارتي التجارة والشؤون 
واحتاد اجلمعيات التعاونية، قد وضعت 
جدوال زمنيا النطالق اجلوالت التفتيشية 

على التعاونيات للتأكد من توريد الســلع 
األساسية وتوفر الكميات الالزمة.

وأشــارت املصادر إلى ان حتديد موعد 
انطالق اجلوالت التفتيشية سيتم حتديدها 
خــالل األيــام املقبلة وســتتم على جميع 
التعاونيات باحملافظات، وســتكون هناك 
اجتماعات دورية للفرق ملناقشات تقارير 
اجلوالت واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال 
وجود أي مخالفة، مبينة أن العمل التعاوني 
صمام األمان الغذائي بالكويت في مختلف 

الظروف السيما وقت األزمات.

عادل الشنان

علمت «األنباء» ان ديوان احملاسبة خاطب 
وزارة املواصالت بشأن مخالفة قانون اخلدمة 
املدنية وما يترتــب عليه من صرف بدالت 
مالية، حيث يوقف صرف البدالت واملكافآت 
الواردة في حال نقل ندب املوظف إلى وظيفة 
أخرى ال تدخل ضمن الوظائف الهندســية 
التخصصية واملساندة، وقد تبني لدى الفحص 
واملراجعــة قيام الوزارة مبنح مكافآت ذات 
الطابع الهندســي واملتمثلة في بدل طبيعة 
عمل ومكافأة تشــجيعية ومكافأة مستوى 
وظيفي إلحدى املوظفات التي مت ندبها للعمل 
في وظيفة (مراقب مكتب التنسيق واملتابعة 
- قطاع وكيل الوزارة) وهي وظيفة ال تدخل 
ضمــن الوظائــف الهندســية التخصصية 

واملســاندة، وذلك باملخالفــة لقرار مجلس 
اخلدمــة املدنية قد بلغ إجمالي ما مت صرفه 
للمذكــورة دون وجه حق ما جملته 3 آالف 
و300 دينار خالل الفترة من 2021/6/1 حتى 
2022/4/1، علما أن اختصاصات هذا املكتب 
ليست اختصاصات هندسية فنية والتي تعد 
شرطا الستحقاق صرف البدالت واملكافآت 

لشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي.
وطالب الديوان وزارة املواصالت بضرورة 
وقف صرف البدالت املتعلقة بالوظيفة ونقل 
املوظفة املذكورة إلى مركز عمل يتناسب مع 
مجــال تخصصها. وأكدت املصادر انه وفقا 
لهذه املخاطبة بات على املوظفة إعادة املبلغ 
املذكور بشكل كامل ومن ثم يتم نقلها موقع 
وظيفي يتناسب وتخصصها العلمي حتى 

يتم صرف البدل لها بشكل قانوني .

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وصل إلى البالد
وصل إلى البالد مساء أمس 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمنيــة  فــي اجلمهوريــة 
الشقيقة رشاد محمد العليمي 
والوفد الرسمي املرافق له في 

زيارة رسمية للبالد.

املرافقة له من ديوان ســمو 
رئيس مجلس الوزراء برئاسة 
املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ د.باسل 

الصباح.
ويرافــق العليمــي وفــد 

الدولي د.واعد عبداهللا باذيب، 
ووزيــر النقل د.عبدالســالم 
الصحــة  ووزيــر  حميــد، 
والســكان د.قاســم بحيبــح 
وعــددا من كبار املســؤولني 

باحلكومة اليمنية.

رســمي يضم كال مــن نائب 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اللواء الركن فرج البحسني، 
ووزير اخلارجية وشــؤون 
املغتربني د.أحمد بن مبارك، 
التخطيط والتعاون  ووزير 

وكان على رأس مستقبليه 
على أرض املطار سمو رئيس 
مجلس الوزراءالشيخ صباح 
اخلالــد وكبــار املســؤولني 

بالدولة.
وتشــكلت بعثة الشرف 

اجلالوي: الكويت تساهم بصورة إيجابية
 في إثراء مناقشات أعمال مؤمتر العمل الدولي

جنيڤ - «كونا»: قال وزير العدل ووزير 
الدولة لشــؤون تعزيز النزاهة املستشار 
جمــال اجلــالوي إن وفد الكويت يســاهم 
بصورة إيجابية في إثراء جميع املناقشات 
الدائرة في أعمال مؤمتر العمل الدولي منذ 
انطــالق أعماله. وذكر الوزير في تصريح 
لـــ «كونــا» أمس أن الكويــت محور فاعل 
في منظمة العمل الدولية وحتظى مبكانة 
راسخة في ســوق العمل الدولي والعربي 
على حد ســواء وهو ما جتلى في مشاركة 
الوفد في أعمال فعاليات املجموعة العربية 
على هامش أعمال املؤمتر املتواصل من الـ 
٣٠ من مايو املاضي وحتى الـ ١١ اجلاري.

وأضاف أن الوفد الكويتي قد أعد رؤيته 
املتكاملة في إطار حتضيري جيد إلثراء ما 
سيتم التوصل إليه من قرارات وتوصيات 
خالل هذا املؤمتر إضافة إلى ما ســيحمله 

مــن آثار إيجابية على ســوق العمل خالل 
الفترة املقبلة.

وأوضح اجلالوي أن وفد الكويت شارك 
في اجللسات املتعلقة مبناقشة تقرير املدير 
العام ملنظمة العمل الدولية غي رايدر الصادر 
بعنوان «أقل البلدان منوا: األزمة والتحول 
الهيكلي ومســتقبل العمل»، وكذلك تقرير 
عن وضع عمال األراضي العربية احملتلة.

ولفــت إلــى أن أجنــدة أعمــال املؤمتر 
هــذا العام ضمت العديــد من املوضوعات 
ذات الطابــع املهم وبوجه خــاص متابعة 
إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة 
االجتماعية مــن أجل عوملة عادلة والعمل 
الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
إضافة إلى ما يتعلق بإدراج ظروف العمل 
اآلمنــة والصحية ضمن املبادئ واحلقوق 

األساسية في العمل.

أشار إلى أنها حتظى مبكانة راسخة في سوق العمل الدولي والعربي

املستشار جمال اجلالوي مترئساً وفد الكويت أمام مؤمتر العمل الدولي في جنيڤ


