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وزير الديوان عّزى أسرة عامر العازمي: مسيرة 
حافلة بالعطاء في إثراء املجال الثقافي واألدبي

بعث وزير شــؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور 
له بإذن اهللا تعالى عامر حماد عامر العازمي أحد 
مؤسسي ديوانية شعراء النبط، معربا لألسرة 
الكريمة عن أحر التعازي وصادق المواساة لهذا 
المصاب الجلل، سائال المولى تعالى أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم أهله وذويه جمـيل الصبر وحسن العزاء،

مســتذكرا بالتقدير مســيرة الفقيد الحافلة 
بالعطــاء فــي إثراء المجـــال الثقافــي واألدبي 
والنبطــي في الوطــن العزيز وإســهاماته في 

الشيخ محمد العبداهللالمحافظة عليها.

ولي العهد استقبل مرزوق الغامن
وهّنأ رئيسي السلفادور وكوستاريكا بالعيد الوطني

اســتقبل سمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس األمة الســابق مرزوق الغامن. وبعث 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، 

راجيا له وافر الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس جنيب بوكيلي رئيس جمهورية الســلفادور الصديقة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، 

راجيا له وافر الصحة والعافية.

صاحب السمو يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى إيطاليا

بحفــظ اهللا ورعايتــه، عاد 
صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمد إلى أرض الوطن 
مســاء أمس وذلك بعــد زيارة 
خاصة إلى اجلمهورية اإليطالية 

الصديقة.
وكان في مقدمة مســتقبلي 
ســموه على أرض املطار سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
وســمو الشــيخ ناصــر احملمد 
وســمو الشــيخ صباح اخلالد 
ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 

بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد 
وكبار املسؤولني بالدولة.

رافقت ســموه الســالمة في 
احلل والترحال.

بعــث  آخــر،  جانــب  مــن 
صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس جنيب بوكيلي رئيس 
جمهورية السلفادور الصديقة، 
عبــر فيها ســموه عــن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحــة والعافية وجلمهورية 

السلفادور وشعبها الصديق كل 
التقدم واالزدهار. 

وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيــس رودريغو 
تشافيز روبلز رئيس جمهورية 
كوســتاريكا الصديقــة، عبــر 
فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
لــه موفــور  متمنيــا ســموه 
الصحة والعافية، وجلمهورية 
كوستاريكا وشــعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.

األمير هّنأ رئيسي السلفادور وكوستاريكا بالعيد الوطني

 صاحب السمو األمير يحيي مستقبليه في املطارسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ أحمد العبداهللا والشيخ طالل اخلالد والشيخ محمد العبداهللا والشيخ فيصل النواف

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد محيياً مستقبليه لدى عودته إلى أرض الوطن بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد والشيخ مبارك الفيصلصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

الظفيري بحث مع السفير األردني 
التطورات اإلقليمية والدولية

اجتمع نائب وزير اخلارجية السفير مجدي الظفيري مع 
سفير اململكة األردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبوشتال.
وقالــت وزارة اخلارجية في بيان لها إنه مت خالل اللقاء 
بحــث عدد من أوجه العالقات الثنائية بني البلدين، إضافة 

إلى تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.

السفير مجدي الظفيري مع السفير األردني صقر أبوشتال
قنصليتنا بشنغهاي ملواطنينا: احذروا«مويفا»

 طلبتنا في جامعة «نورث إيسترن»  بخير

أهابــت القنصلية العامــة للكويت في 
مدينــة شــنغهاي الصينيــة باملواطنــني 
الكويتيــني املتواجدين مبدينة شــنغهاي 
واملقاطعات املجاورة (أنهوي ـ جيانغسو 
ـ تشــجيانغ) إلى توخي احليطة واحلذر 
من اإلعصار «مويفا» Muifa الذي يضرب 
الســواحل الشــرقية جلمهوريــة الصني 

الشــعبية خالل الفترة احلالية. وشددت 
القنصلية العامة، في بيان صحافي، على 
ضرورة اتبــاع التعليمــات والتحذيرات 
الصادرة عن الســلطات الصينية املعنية 
والتواصل مع القنصلية العامة على رقم 
الطوارئ: ٨٦١٦٦٢١٧٧١٥٦١+ وعلى البريد 

(gov.kw.mofashanghai)  :االلكتروني

كونا: أعلنت سفارتنا في واشنطن أنها 
قامت بالتواصل مع الطلبة الدارســني في 
جامعة (نورث إيسترن) مبدينة بوسطن 
في والية ماساتشوستس األميركية إذ مت 
االطمئنان عليهم وذلك على ضوء االنفجار 

الذي وقع في تلك اجلامعة.
وأكدت الســفارة في بيان امس أن على 
املواطنني املتواجديــن هناك ضرورة أخذ 

احليطة واحلذر دائما والتواصل معها ومع 
القنصليــات العامة على هواتف الطوارئ 

املخصصة لذلك على مدار الساعة وهي:
السفارة في واشنطن: (١٢٠٢٢٦٢٠٧٥٨ +)

القنصلية العامــة في لوس أجنلوس: 
(+ ١٣١٠٢٧٩٣٦٤٤)

العامــة فــي نيويــورك:  القنصليــة 
(+ ١٩١٧٢٤٢٦٦٨٨)

«اخلارجية» تستقبل
وفدًا من «النجاة اخليرية»

اســتقبل نائب وزير اخلارجيــة مجدي الظفيري وفدا من 
جمعيــة النجاة اخليرية، ضم كال مــن رئيس مجلس اإلدارة 
فيصل الزامل، واملدير العــام محمد األنصاري، واملدير العام 
بالتكليف املستشــار عبداهللا محمد الشــهاب، والناشــط في 
العمل اإلنســاني الرحالــة محمد امليمونــي، ومدير احلمالت 

واملوارد عمر الشقراء.
وعلــى هامش اللقاء الثنائي عبر الظفيري  عن ســعادته 
الغامرة ملا باتت تكرســه مشــاريع النجاة اخليرية من أبعاد 
إنســانية جليلة، وتبــرزه من قيم حضارية رائــدة، كان لها 
أثرها الطيب في إعالء شأن العمل اخليري الكويتي في احملافل 
الدولية، كما كشــف الظفيري في خضم حديثه عن استعداد 
الوزارة التام لتقدمي دعمها الالزم لهذه اجلهود، ورعايتها حتى 
تؤدي دورها املأمول، مثنيا على الشراكة الفاعلة التي امتدت 
لســنوات، والتي سطرت فصال جديدا من فصول التوأمة بني 

املؤسسات الوطنية لتصدير رسالة الكويت اإلنسانية.

مجدي الظفيري مكرماً من وفد «النجاة اخليرية»

الكندري: مشاريع حتمي األوزون
ومنتجات صديقة للبيئة بتمويل أممي

دارين العلي

أكدت نائــب املدير العام 
لشــؤون الرقابــة البيئيــة 
فــي الهيئــة العامــة للبيئة 
م. ســميرة الكندري التزام 
الكويــت بتطبيق قــرارات 
بروتوكول مونتريال حرصا 
منهــا على االمتثــال لكل ما 
يقــره البروتوكول حلماية 
طبقة األوزون واحلياة على 
الكندري  األرض. وأعلنــت 
العاملــي  اليــوم  مبناســبة 

لألوزون والذي يحتفل العالم به بتاريخ ١٦
سبتمبر، حتت شعار «تعاون عاملي حلماية 
احلياة على األرض عن عدد من املشاريع التي 
نفذتها وتنفذها الهيئة مبا يخدم هذا االوجه». 
ولفتت الكندري الى ان قسم األوزون والذي 
يعمل ضمن إدارة رصد جودة الهواء في الهيئة 
العامــة للبيئــة بالتعاون مــع برنامج األمم 
املتحدة للبيئة قام بتدريب املعنيني بالعمل في 
مجال التبريد والتكييف على اإلدارة البيئية 
للمواد املســتنفدة لطبقة األوزون، والرقابة 
والتحكــم بالواردات والصــادرات من املواد 
املســتنفدة لطبقة األوزون وكشــف االجتار 
غير املشروع باملواد املستنفدة لطبقة األوزون 
وبدائلها. وأوضحــت انه مت عقد عدة ورش 
تدريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، ومت اســتكمال تدريب 
١٠٠٠ موظف من مفتشــي اجلمــارك، كما مت 
اطالق عدة ورش تعريفية بالتزامات الكويت 

خاصة باجلهات والشركات 
املعنية باســتخدام وتداول 
واستيراد وسائط التكييف.
وحتدثــت عــن تنفيــذ 
مشــاريع تعمل علــى احلد 
من استنفاد طبقة األوزون 
عن طريق حتويل املنتجات 
املســتخدمة إلــى منتجــات 
صديقه للبيئة بتمويل كامل 
مــن برنامــج األمم املتحدة 
للبيئــة حيث باتــت حاليا 
في املراحل النهائية العتماد 
املنتجات اجلديدة، وإنشاء 
محطة تدوير واستصالح وسائط تبريد مع 
شركتني كمرحلة جتريبية ودراسة حتليلية 
للمنافع البيئية واآلثار االقتصادية لتطبيق 
محطات االسترجاع والتدوير لوسائط التبريد 
بالدولة. وقالت ان قطاع شؤون الرقابة البيئية 
قام بتفعيل األنظمة االلكترونية وإدراج نظام 
تراخيص األوزون االلكتروني ضمن منصة 
االمتثــال البيئي وذلك تطبيقا لقرار مجلس 

الوزراء بشأن حتسني بيئة األعمال.
ولفتــت الــى ان قطــاع شــؤون الرقابة 
البيئية قام بتدشني «منصة االمتثال البيئي 
االلكترونية» في سبتمبر ٢٠٢٠ والتي تهدف 
الى تسريع إجراءات اخلدمات التي يقدمها قطاع 
الرقابة البيئية بالتعاون مع اجلهات املعنية 
بالدولــة، حيث تعمل املنصــة على تقليص 
الدورة املستندية وإلغاء اإلجراءات الورقية 
وكذلــك الغاء التعامل املباشــر مع اجلمهور 
وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

م. سميرة الكندري

ملشاهدة الڤيديو

املطيري لـ«األنباء»: ١٢٪ أرباحًا ملساهمي 
تعاونية إشبيلية وجتهيز فرع لوازم العائلة

محمد راتب

صرح رئيــس مجلس 
إدارة جمعيــة إشــبيلية 
التعاونيــة ســعد محمــد 
املطيري لـــ «األنباء» بأنه 
مت اعتماد امليزانية وتوزيع 
١٢٪ أرباحا على املساهمني 
الكرام، وذلــك بعد حتديد 
موعــد مــن قبــل وزارة 
الشــؤون لعقــد اجلمعية 
العمومية والتصديق على 
التقريرين املالي واإلداري، 

مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة دأب على توزيع 
أعلى نســبة مــن األرباح بحســب قرارات 
وزارة الشؤون االجتماعية منذ التأسيس 
فــي العام ٢٠١٤. وأضــاف أن اجلمعية في 
تقــدم وتصاعد مســتمرين علــى مختلف 
األصعــدة، ووضعنا خطة ســنوية للعام 
احلالي نفذنا بعضها والباقي قيد التنفيذ 
تشمل األنشــطة التسويقية واالجتماعية 
واإلنشــائية، ما يشــكل قفــزة نوعية في 

مستوى األداء واخلدمات. 
وردا علــى ســؤال حــول األنشــطة 

واملهرجانات التسويقية ذكر 
أنه جرى إطــالق مهرجان 
القرطاســية والســلع في 
السوق املركزي مبشاركة 
كبرى الشركات املتخصصة 
في هــذا املجــال لتخفيف 
الضغط عن كاهل األســر، 
بخصومات مميزة وتنافس 
كبيــر وتنوع واســع، إلى 
جانب دعم مــا بني ١٠ و١٦
صنفــا شــهريا ببطاقــة 

العائلة. 
وفيما يتعلق باألنشطة 
اإلنشــائية أوضح املطيري أنه جار العمل 
على جتهيز فرع لوازم العائلة وفرع البقالة 
ق ٢ مبا ينسجم مع تطلعات مجلس اإلدارة 
في تعزيز املالءة املالية وتوفير املزيد من 

اخلدمات لعموم املستهلكني. 
وأشار إلى أنه متت إعادة ترميم املمشى 
وجتميل محيط اجلمعية، وتوفير اشتراك 
اجلزيرة الباقة الشاملة، وباقات كأس العالم 
مع الباقة الرياضية بقيمة ٧٠ دينارا بدعم 
يزيد على ٥٠٪ حيث يبلغ ســعر البطاقة 
١٥٠ دينارا، إلى جانب توفير تذاكر األطفال.

إطالق مهرجان القرطاسية ومهرجان السلع بالسوق املركزي

سعد محمد املطيري


