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ولي العهد تسّلم رسالة خطية لصاحب السمو من الرئيس 
الفلسطيني حول القضايا ذات االهتمام املشترك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصــر بيان صباح 
امس نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة 

الشيخ طالل اخلالد.
من جانب آخر، تسلم سمو ولي 

العهد الشــيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صباح امــس رســالة خطية 
موجهــة إلى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد من أخيه الرئيس 
محمود عباس رئيس دولة فلسطني 
الشقيقة تتعلق بالعالقات التي جتمع 

البلدين والشعبني الشقيقني، باإلضافة 
إلى القضايا ذات االهتمام املشــترك 
وآخر املســتجدات على الســاحتني 

اإلقليمية والدولية.
وقام بتســليم الرســالة لسموه 
املبعــوث الشــخصي لرئيس دولة 

فلسطني الشقيقة ياسر محمود عباس 
وبحضور وزير اخلارجية الشــيخ 

د.أحمد ناصر احملمد.
وقد حضر املقابلة كبار املسؤولني 
بالديوان األميري وديوان سمو ولي 

العهد والوفد الفلسطيني املرافق.

سموه استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله املبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني ياسر محمود عباس

الشطي: تسجيل ٢٧٦٩ حالة كورونا مؤكدة مخبريًا 
باألحمدي الصحية من أول يوليو حتى ٢١ اجلاري

حنان عبداملعبود

كشف مدير منطقة األحمدي 
الصحية د.أحمد الشــطي عن 
تقرير املتابعة الدورية حلاالت 
كوفيدـ١٩ باملنطقة والذي يأتي 
في إطار متابعة الوضع الصحي 

وتقييم املخاطر الوبائية.
التقرير تسجيل  وأوضح 
٢٧٦٩ حالة كوفيدـ١٩، مؤكدة 
مخبريا باألحمدي الصحية من 
أول يوليو حتى ٢١ من أغسطس 
٢٠٢٢، وتشــخيص ٨٨٪ منها 

باملختبرات األهلية، وبلغ معدل 
اإلصابات بني اإلنــاث تقريبا 
٥٣٪ مــن إجمالــي احلــاالت، 
وســجلت ٦٥٪ من اإلصابات 
من اجلنسية الكويتية، و٥٤٪ 
منها بني الفئة العمرية من ٢١

إلى ٤٠ سنة.
انــه  الشــطي  وأضــاف 
الوبائي  باملقارنــة بالوضــع 
منذ بداية اجلائحة فإن الوضع 
احلالي لإلصابات هو األقل منذ 
ديسمبر ٢٠٢١ ويعتبر من اقل 

املستويات منذ أبريل ٢٠٢٠.

في أغســطس)، والتي تعتبر 
في أقل مستوياتها منذ بداية 
اجلائحة ومت تسجيل ٤ حاالت 
وفاة بسبب اإلصابة بڤيروس 
كوفيد-١٩ مبستشفى العدان 
خالل الفترة ذاتها والتي تعتبر 
أيضــا في أقــل مســتوياتها، 
كمــا متت مالحظــة انخفاض 
أعداد دخــول العناية املركزة 
العــدان جــراء  مبستشــفى 
اإلصابــة بكوفيــد-١٩ خــالل 
الشهور األخيرة مقارنة بشهري 

يناير وفبراير ٢٠٢٢.

إلــى أن نصيــب  وأشــار 
املنطقة الســكنية فــي نطاق 
الوقائــي  العــدان  مركــزي 
كان  الوقائــي  والفحيحيــل 
األكبر بني باقي املراكز الوقائية 
األخرى غير أن معدل اإلصابات 
انخفض تدريجيا في النطاق 
السكني جلميع املراكز الوقائية 
في األسابيع الوبائية الدولية 

األخيرة.
وأوضــح التقريــر أنه مت 
تسجيل ١٣ حالة بني العاملني 
مبستشفى العدان (حالتني منها 

د.أحمد الشطي

نقابة العاملني بهيئة الغذاء تدعو إلى وقفة احتجاجية األربعاء 
.. والهيئة: أبوابنا مفتوحة وحريصون على حقوق موظفينا

حنان عبد املعبود

دعت نقابة العاملني بالهيئة 
العامة للغــذاء والتغذية الى 
وقفــة احتجاجيــة صبــاح 
االربعــاء املقبــل مبقر الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية مبنطقة 
صباح السالم احتجاجا على 
مماطلــة الهيئة فــي حتقيق 
مطالبهــم من صــرف بدالت 
ممتــازة  وأعمــال  وكــوادر 
وتسكني الوظائف االشرافية.

وقال رئيس نقابة العاملني 
بالهيئة مبارك الشــمري في 
بيــان لــه أمــس «إن الوقفة 
تأتــي اميانا بالــدور النقابي 
الذي وضــع حلماية احلقوق 
العمالية، وأضــاف انه نظرا 
ملــا آلت إليه األمور من وقوع 
الظلم على العاملني في الهيئة 
ممــا ال يتحقــق معــه حفــظ 
الكرامــات وحقــوق العاملني 
بالهيئة وبعد استنفاد جميع 

خاصة فيما يتعلق باملتطلبات 
املدرجة في بيان نقابة العاملني 
بالهيئــة املتعلــق باإلضراب 

العام للعاملني.
 وتعقيبــا علــى الوقفــة 
فــي  قالــت  االحتجاجيــة 
بيــان لها إنهــا حريصة على 
حقوق ومكتسبات موظفيها 
العامة  واحترامها للحريــات 
وحق اجلميع للتعبير وإبداء 
الرأي وفيما يتعلق باملتطلبات 
املدرجــة في البيــان، مؤكدة 
اتخاذها اإلجراءات كافة بشأن 
صرف جميع البدالت املستحقة 
للموظفني وفقا لقرارات مجلس 
اخلدمــة املدنيــة، مبــا فيهــا 
البدالت التي لم تكن تصرف 
لهم بجهات عملهم السابقة، كما 
أنه قــد متت مخاطبة مجلس 
اخلدمة املدنية بشأن مشروع 
الــكادر اخلاص بالعاملني في 

الهيئة.
وفيمــا يخــص األعمــال 

بحــث  الهيئــة  وأكــدت 
جميع التظلمات املقدمة وفقا 
للمرســوم الصادر سنة ١٩٨١

بشأن إجراءات تقدمي التظلم 
من القرارات اإلدارية والبت فيه 
واملرســوم بقانون رقم «٢٠» 
لسنة ١٩٨١ بشأن إنشاء دائرة 
في احملكمة الكلية للنظر في 
املنازعات اإلدارية، وتأكيدا من 
الهيئة وقيادييها ومسؤوليها 
علــى االهتمــام مبطالبــات 
العاملني فيها كما متت دعوة 
رئيــس مجلــس إدارة نقابة 
العاملــني بالهيئــة لالجتماع 
معهم لبحث املطالبات الواردة 
فــي البيان. واختتمت الهيئة 
مؤكــدة انتهاجهــا لسياســة 
الباب املفتوح ولقاء املوظفني 
لتذليــل كافة العقبات، داعية 
جميع موظفيها االلتزام باملادة 
«٢٦» من قانون اخلدمة املدنية 
واستشعار املسؤولية الوطنية 

ومراعاة املصلحة العامة.

املمتازة، أكدت صرف مبالغها 
وفقا لقرارات مجلس اخلدمة 
املدنية املنظمة ووفقا للميزانية 
املعتمدة للهيئة من قبل وزارة 
املالية وبناء على توصية جلنة 
شؤون املوظفني بشأن اعتماد 
ضوابــط منح مكافأة األعمال 
املمتــازة للموظفــني للســنة 

املالية ٢٠٢٢-٢٠٢١.
 وعــن تســكني الوظائف 
االشــرافية، فقد أكدت الهيئة 
أن وقف التسكني جاء تنفيذا 
لقرار مجلــس الوزراء املوقر 
رقم «٤٣٢» املتخذ باجتماعه 
بالتمريــر رقــم «١٧» بتاريخ 
١٠/٥/٢٠٢٢ ولتعميــم ديوان 
املدنيــة رقــم «٨»  اخلدمــة 
لســنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ 
١١/٥/٢٠٢٢ بشأن وقف التعيني 
بالوظائــف القيادية وشــغل 
الوظائــف االشــرافية ووقف 
كل من النقل والندب واالعارة 

ومعاجلة آثار هذا الوقف.

مبارك الشمري

السبل باملطالبات قررت النقابة 
الدعوة إلى وقفة احتجاجية 
في العاشرة من صباح االربعاء 
مبقر الهيئة في منطقة صباح 

السالم. 
من جانب آخر، أكدت الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية احلرص 
علــى حقــوق ومكتســبات 
موظفيها واحترامها للحريات 
العامة وحق اجلميع للتعبير، 

شيخة اإلبراهيم لـ «األنباء»: منع التدخني يشمل السجائر والشيشة اإللكترونية
دارين العلي

أكدت مديرة ادارة العالقات 
العامة واملتحدث الرسمي في 
الهيئة العامة للبيئة شــيخة 
االبراهيــم ان منــع التدخــني 
فــي االماكــن العامــة املغلقة 
وشــبه املغلقة يشمل تدخني 
السجائر اإللكترونية والشيشة 
او  ادوات  اإللكترونيــة وأي 
معدات اخرى تستخدم لنفس 
الغرض وليس فقط ســجائر 

التبغ.
وشــددت االبراهيــم فــي 
تصريح لـ«األنبــاء» على ان 
الهيئة تؤكد على ضرورة اتباع 
ضوابــط التدخني في األماكن 
العامة املغلقة وشبه املغلقة 
وفقــا للمــادة ٥٦ مــن قانون 

واصحاب املنشــآت لضرورة 
االلتــزام بالقوانــني املنظمة 
مشــددة على ضرورة وضع 
التدخني في  عالمــة ممنــوع 
مواقــع واضحــة فــي مداخل 
األماكــن العامــة، وفــي حال 
وضع طفايات السجائر خارج 
املبانــي العامة يجب ابعادها 
عن املداخل مبسافة ال تقل عن 

أربعة أمتار.
وأكدت على إلــزام جميع 
اجلهات اتخاذ التدابير الالزمة 
ملنع التدخني في األماكن املغلقة 
وشــبه املغلقة إذ إن املخالف 
يعرض مدير املنشأة لغرامة 
تصــل إلــى ٥٠٠٠ دينــار مع 
السماح بوجود كبائن خاصة 
بالتدخني مطابقة للمواصفات 
الفنية واالشتراطات البيئية.

وأوضحت ان األماكن العامة 
التي يحضر فيها هي املنشآت 
اإلدارية احلكومية واخلاصة 
وجمعيات النفع العام ومكاتبها 
االدارية وملحقاتها وما يدخل 

في نطاقها.
ولفتــت الــى انــه يحظر 
التدخــني ايضــا فــي االماكن 
العامة املغلقــة وهي االماكن 
التي لها شكل البناء املتكامل 
والذي ال يدخله الهواء اال من 

خالل منافذ معدة لذلك.
واشــارت الــى ان االماكن 
العامة شــبه املغلقــة والتي 
يشــملها قرار منــع التدخني 
هي التي لها شكل البناء غير 
املتكامل واملتصل مباشرة في 
الهواء اخلارجي بحيث ال ميكن 

إغالقه كليا.

مديرة إدارة العالقات العامة واملتحدث الرسمي في الهيئة العامة للبيئة أكدت أنه في األماكن العامة املغلقة وشبه املغلقة

حماية البيئة رقم ٤٢ لســنة 
٢٠١٤ وتعديالتــه مــا يجنب 

املخالفني للعقوبة.
الهيئــة  ان  الــى  ولفتــت 
مستمرة بنشــر الڤيديوهات 
التوعويــة لتنبيــه املدخنني 

رئيس الوزراء استقبل املبعوث 
الشخصي للرئيس الفلسطيني

استقبل سمو الشيخ أحمد النواف رئيس 
مجلس الوزراء، في قصر السيف امس، املبعوث 
الشخصي للرئيس محمود عباس رئيس دولة 
فلسطني الشقيقة ياسر محمود عباس والوفد 

املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

حضر املقابلة، رئيس ديوان رئيس مجلس 
الوزراء عبدالعزيــز الدخيل، ووكيل ديوان 
رئيس مجلــس الوزراء الشــيخ خالد طالل 
اخلالد، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء 

حمد بدر العامر.

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف خالل استقباله املبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني

الكويت تدعو األطراف الليبية لوقف التصعيد
واعتماد احلوار السياسي حلّل اخلالفات

أعربت وزارة اخلارجية أمس عن قلق 
الكويت وأسفها الندالع االشتباكات املسلحة 
التي جــرت مؤخرا في العاصمــة الليبية 
(طرابلس) مبا يهدد أمن وسالمة الشعب 
الليبي الشقيق ويقوض استقرار بالدهم.
وأكــدت الوزارة فــي بيان لهــا موقف 
الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار 
السياسي وقرارات مجلس األمن ذات الصلة 

مبا يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
ودعــت كل األطراف في ليبيا إلى وقف 
االشــتباكات مبــا يضمن وقــف التصعيد 
ويحقن الدماء وإلى تغليب احلكمة والعقل 
واعتماد احلوار السياســي حلل اخلالفات 
مبا يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصاحلها 
العليا ويحقق لشــعبها الشقيق تطلعاته 

بالتنمية واالزدهار.

السفير اإلماراتي: املرأة شريك أساسي 
في مسيرة التنمية الشاملة لإلمارات

تزامناً مع يوم املرأة اإلماراتية وبالتعاون 
مع ســفارة اإلمارات لدى پولندا واالحتاد 
النســائي العــام، نظمت ســفارة اإلمارات 
العربية املتحدة لدى الكويت جلسة حوارية 
بعنوان «املرأة اإلماراتية.. إجنازات التمكني 

والريادة».
بدأت اجللسة بكلمة ترحيبية من السفير 
االماراتي د.مطر حامد النيادي، أشار فيها 
الى دور املرأة االماراتية وأنها شريك أساسي 
في مسيرة التنمية الشاملة لدولة االمارات 
خالل اخلمســني عاما املاضية في مختلف 
مجاالت احلياة املدنية والعسكرية واألدبية 
والعلمية والفنية والرياضية. وقال السفير 
النيادي إن املرأة االماراتية تبوأت مناصب 
قيادية مختلفة في الدولة اســتطاعت من 
خاللهــا حتقيق العديد من اإلجنازات على 
كافة املستويات احمللية واالقليمية والدولية.
بدورها، اعربت ســفيرة االمارات لدى 
پولندا د.إميان السالمي عن فخرها واعتزازها 
باالجنازات الكبيرة التي حققتها املرأة في 
االمارات، مشــيدة في الوقت ذاته بالفخر 
لنيل ثقة القيادة في تعيينها رئيس بعثة.

من جانبها، حتدثت مديرة إدارة البحوث 
والتنمية باالحتاد االماراتي النسائي العام 
أحالم اللمكي عن الدعم الكبير ألم االمارات 
صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
للمرأة االماراتية ورؤية سموها لتمكني املرأة 
في ظل خطة عمل واســتراتيجية طموحة 

ســاهمت في حتقيق املرأة لهذه االجنازات 
الكبيرة.

اما االستاذة في كلية التربية - جامعة 
الكويت والنائب السابقة في مجلس االمة 
د.سلوى اجلسار فقد حتدثت عن التجربة 
االماراتية التي ميكن االســتفادة منها في 
املنطقة لتمكني املرأة اكثر في مختلف جوانب 

احلياه لتسهم أكثر في مسيرة التنمية.
وتطرقت د.سلوى ملسيرة متكني املرأة 
الكويتية عبر التاريــخ وجتربتها كنائب 

في مجلس األمة الكويتي.
كما شاركت في الندوة السفيرة أمل احلمد 
من املعهد العربي للتنمية، واالعالمي املتميز 
ثامر الدخيل اللذين اشارا الى اجنازات املرأة 
االماراتية وانهــا قطعت قفزات كبيرة في 
طريق التمكني من خالل املمكنات احلكومية 
التــي اطلقتهــا الدولــة ورعايــة ومتابعة 

احلكومة لها.
واضافــت الســفيرة امــل ان اجنازات 
ومراحل متكني املرأة االماراتية ميثل مثاال 
واضحا وجليا لالصوات الناشزة في العالم 
التــي حتــاول ان تقلل مــن دور املرأة في 

مسيرة التنمية باملنطقة.
واختتم املشاركون في الندوة بالتأكيد 
على أن جناح املرأة ال يؤثر على التمســك 
بالقيم التي نشأنا عليها او استمرار رعايتها 
ألسرتها باعتبارها نواة املجتمع مع أهمية 

االستمرار في النهل من العلوم احلديثة.
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