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رئيس الوزراء تسلَّم نسخة من التقرير السنوي 
السابع ألعمال هيئة تشجيع االستثمار

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في 
قصر الســيف نائب رئيس مجلس إدارة 

هيئة تشجيع االستثمار املباشر والسيدة 
وفاء أحمد القطامي وأعضاء مجلس اإلدارة 
ومدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
الشيخ د.مشعل اجلابر، حيث سلموا سموه 
نسخة من التقرير السنوي السابع ألعمال 

الهيئة عن السنة املالية ٢٠٢١-٢٠٢٢.
حضــر املقابلــة وكيل ديــوان رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ خالد طالل اخلالد 
ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء 

حمد بدر العامر.

سموه التقى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال براك الشيتان والسيدة وفاء القطامي وأعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار والشيخ د.مشعل اجلابر

وزير اخلارجية: ضرورة ضمان استقرار أسواق 
النفط وتأمني إمداد فّعال ومنتظم حول العالم

التقى وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا مع األمني العام ملنظمة البلدان 
املصدرة للبترول (أوپيك) هيثم الغيص 

وذلك في ديوان عام وزارة اخلارجية.
وقدم األمني العــام ملنظمة «أوپيك» 
اســتعراضا للجهــود التــي يقــوم بها 
بالتنســيق مــع جميع الــدول األعضاء 
فــي املنظمة في إطار النهوض باملنظمة 
ومواجهة حتدياتها املستقبلية واملساعي 
الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط 

واستقرارها.
من جانبه، أكد وزير اخلارجية أهمية 
التنســيق الدائم واملســتمر للسياسات 
النفطية بني الدول األعضاء في املنظمة 
وضرورة ضمان استقرار أسواق النفط 
العاملية وتأمــني إمداد فعال واقتصادي 
ومنتظم للنفط وصناعاته حول العالم.
كما استقبل وزير اخلارجية الشيخ 

ســالم العبداهللا أسرة املواطن الكويتي 
محمد طاهر البغلي الذي فقد بجمهورية 

رومانيا منذ عام ٢٠١٥.
وأكد الشيخ سالم العبداهللا أن قضية 
االختفاء حتظى باملتابعة املستمرة من 
القيادة السياسية وهي محل اهتمامهم 
املباشر، وأن وزارة اخلارجية وسفارتنا 
في رومانيا تواصالن مساعيهما املستمرة 
واحلثيثة بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
واجلهات املعنية بالدولة وتبذل جهودا 
مكثفة للكشف عن غموض واقعة االختفاء، 
وأن هناك تنســيقا وتواصال مستمرين 
مع السلطات املختصة في رومانيا عبر 
عقد لقاءات دورية واتصاالت مباشرة مع 
اجلهات املعنية واملسؤولني في السلطات 
الرومانية املختصة على كل املستويات 
احلكومية واألهلية للوقوف على جميع 
التفاصيل واملستجدات املتعلقة باملواطن 

املفقــود. واســتعرض آخــر التطورات 
اخلاصة بهذا امللف اإلنساني الهام، مشددا 
على أن الكويت لن تدخر جهدا في وضع 
كل اإلمكانات السياسية والفنية واألمنية 
في هذا اإلطــار، مبينا أن وفدا أمنيا من 
الكويت سيتوجه إلى جمهورية رومانيا 
خالل األيام القليلة املقبلة ملتابعة مجريات 
البحث والتحري مع السلطات الرومانية 
املختصة بالتنسيق مع وزارة اخلارجية 

وسفارتنا في رومانيا.
مــن جانبهم، أعربت أســرة املواطن 
املفقود عن تقديرها وشــكرها لالهتمام 
الكبير من القيادة السياسية واحلكومة 
وجميع مسؤولي الدولة وقياداته، متوجهة 
بالتقديــر العميــق لــوزارة اخلارجية 
والســفارة في رومانيا لتسخير جميع 
اإلمكانات املتاحة في عملية البحث عن 

املواطن املفقود.

التقى األمني العام ملنظمة البلدان املصدرة للبترول «أوپيك»

الشيخ سالم العبداهللا خالل استقباله أسرة املواطن محمد طاهر البغليوزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال هيثم الغيص

        سالم العبداهللا ألسرة املواطن املفقود محمد البغلي: وفد أمني سيتوجه 
إلى رومانيا خالل األيام القليلة املقبلة ملتابعة مجريات البحث والتحري

الكندري: تطوير التعاون العسكري مع بنغالديش
أسامة دياب

قال معاون رئيس األركان 
العامة لهيئة اإلدارة والقوى 
البشــرية اللــواء خالد علي 
الكندري «تتمتع بنغالديش 
والكويت بعالقات ممتازة منذ 
عقود، مضيفا أن بنغالديش 
أكدت هذه الصداقة من خالل 
مشاركتها في التحالف الدولي 
أثنــاء حتريــر الكويت، وقد 
عــزز هذا املوقــف الداعم من 
أواصر الصداقة بني الكويت 

وبنغالديش».
جاء ذلك في مجمل كلمته 
التي ألقاها الكندري نيابة عن 
رئيس األركان العامة للقوات 
املسلحة الشيخ الفريق الركن 
خالد صالــح الصباح خالل 
حضوره حفل االستقبال الذي 
نظمه القسم العسكري بسفارة 
بنغالديش مبناسبة الذكرى 
٥١ لـ «عيد القوات املســلحة 

البنغالديشية»، 
الكنــدري  اللــواء  وقــال 
إن التعاون الدفاعي اســتمر 
فــي النمــو على مســتويات 
عــدة، تخلله اجتماعات على 
مســتوى مســؤولي الدفــاع 
لالستكشاف والسعي لتطوير 
وتعزيز التعاون في املجاالت 
العسكرية املهنية املتنوعة.

الكندري  اللــواء  وختــم 
دولتــي  إن  قائــال:  كلمتــه 
بنغالديش والكويت تسعيان 

مختلــف املجــاالت مبــا فــي 
ذلك املجال العسكري. وعّبر 
السفير عن شــكره وامتنانه 
العميق لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وحكومة 
الكويت مبناسبة اليوم الـ ٥١

للقوات املسلحة البنغالديشية، 
كما أعرب عــن بالغ االحترام 
والعزة عن مساهمة والد األمة 
بانغابانــدو الشــيخ مجيــب 
الرحمــن واجلنود البواســل 
رجاال ونساء في حرب استقالل 

بنغالديش.
وفــي تصريحــات علــى 
هامــش احلفل، أكد عشــيق 
الزمان أنه يعمل على الترويج 
لبالده فــي الكويت على كل 
املستويات ومختلف املجاالت 
وخصوصــا فــي املجــاالت 
االقتصادية والثقافية، مضيفا 

أن هناك مناقشات بني البلدين 
من أجل التوسع في التعاون 

في املجال الدفاعي.
وذكر أنه التقى مع وزير 
الداخليــة الكويتــي من أجل 
التأشــيرات  التســهيل فــي 
للبنغالديشيني، وخصوصا 
العمالة املاهرة، الفتا إلى أن 
إحدى الشركات املختصة قد 
استقدمت نحو ٥٠٠ ممرضة 
من بنغالديش وسيبدأ عملهن 
في الكويت ابتداء من منتصف 
ديسمبر املقبل، مشيرا إلى لقاء 
مرتقب على املستوى الوزاري 
بني البلدين ملناقشة موضوع 

التأشيرات أيضا.
من ناحيتــه، قال امللحق 
العسكري لسفارة بنغالديش 
العميد، ام دي حسن الزمان، 
إن عيد القوات املسلحة الذي 
يوافق في ٢١ نوفمبر من كل 
عام، يحمل أهمية خاصة، ليس 
فقط ألفراد القوات املســلحة 
البنغالديشــية، ولكن أيضا 
لشــعب بنغالديــش، إذ يدل 
على األهمية القصوى للرفقة 
والتآزر والتضامن في السالح 
للقتال اجلماعي ضد العدو. 
وتابــع: فــي هــذا اليوم، 
نكرم أبطال حربنا الشهداء. 
ويلهم هذا اليوم أفراد القوات 
املسلحة البنغالديشية لتجديد 
قســمهم على حماية سيادة 
ووحدة أراضــي وطنهم األم 

بنغالديش.

خالل حفل نّظمته السفارة البنغالديشية مبناسبة الذكرى ٥١ لـ «عيد القوات املسلحة»

اللواء خالد علي الكندري مشاركاً السفير اللواء ام دي عشيق الزمان وامللحق 
العسكري العميد ام دي حسن الزمان قطع كعكة االحتفال       (ريليش كومار)

للحفاظ على أمن شــعبيهما 
وســيادة أرضيهما، كما أننا 
منلــك الكثيــر مــن األمــور 
املشــتركة، وبصفتنــا دوال 
تســعى إلــى الســالم، فإننا 
الدفــاع  مببــادئ  نتمســك 
نفسها والتي نأمل أن تستمر 
باملســاهمة في احلفاظ على 
األمن واالستقرار واالزدهار 

الدولي.
بــدوره، وصــف ســفير 
البــالد  لــدى  بنغالديــش 
اللواء ام دي عشــيق الزمان، 
بــني  والروابــط  العالقــات 
الكويت وبنغالديش باملتالزمة 
واملرتبطة تاريخيا، مضيفا أن 
الكويت لها مكانة خاصة في 
قلوب وعقول شعب بنغالديش، 
حيث إن الكويت وبنغالديش 
شــريكان اســتراتيجيان في 

«التطوعية النسائية» افتتحت سوقها اخليري الـ ٤١
دارين العلي

بعــد توقــف دام لعامني 
بسبب جائحة كورونا افتتحت 
اجلمعية الكويتية التطوعية 
النســائية خلدمــة وتنميــة 
املجتمــع ســوقها اخليــري 
الـ٤١ في قاعة الشــيخة مرمي 
بالقادســية مبشــاركة نحو 
١٠٠ مشــارك مــن أصحــاب 
املشــاريع الصغيرة. وقالت 
الشــيخة  رئيســة اجلمعية 
فاديــة الســعد فــي تصريح 
للصحافيــني علــى هامــش 
االفتتاح إن السوق اخليري 
يأتي في سياق احلرص على 
متكني املرأة الكويتية بشكل 
عام وربات البيوت خاصة في 
العمل التجاري واملشروعات 
الصغيرة، الفتة الى ان تنوع 
املنتجات من مالبس تراثية 
وأكسســوارات  وعصريــة 
وعطــورات ومأكوالت يفتح 
املجال أمام تسويق االبتكارات 
النســائية وعــرض التــراث 
الكويتي بأســلوب حضاري 
مبتكــر مــع عــروض كثيرة 

واألسرة والطفل وفي كل عام 
يكون للمعرض هدف محدد 

ويعود ريعه جلهة معينة.
ولفتت إلــى أن اجلمعية 
تهــدف بالدرجــة األولى إلى 
تشجيع العمل التطوعي للمرأة 
الكويتية وترســيخ االنتماء 
والــوالء للوطن ومســاعدة 
األم العاملــة وإعانة األطفال 
التحصيل  لتحسني مستوى 
وإعــداد املــرأة للقيــام بدور 
إيجابي فــي املجتمع، داعية 

االسر الكويتية للتعرف على 
إنتاج املشاركني وإبداعاتهم.

مــن جانبها، قالــت أمني 
التطوعيــة  ســر اجلمعيــة 
النســائية د.منى القطان إن 
السوق اخليري يجمع مواهب 
املــرأة الكويتيــة املميزة في 
فئــات عمرية مختلفة والتي 
لها انتاجيــة وابداع، مؤكدة 
حــرص اجلمعية على تقدمي 
خدمات وأنشطة خاصة باملرأة 

واألسرة والطفل.

ملنتجات غير تقليدية.
أن  الســعد  واضافــت 
اجلمعيــة تنظــم األســواق 
اخليرية لتمكني املرأة، مثمنة 
الفخريــة  الرئيســة  جهــود 
لالحتاد النسائي للجمعيات 
النسائية الشيخة لطيفة الفهد 
وما غرســته من بذرة طيبة 
في املجتمع ورعاية األســرة 
بأكملها خاصــة األم، مؤكدة 
ان ريع املعرض سيخصص 
لصالح مشاريع تخدم املرأة 

الشيخة فادية السعد خالل قص شريط افتتاح السوق اخليري

ملشاهدة الڤيديو

اخلبير الفلكي عادل املرزوق: توقعات بسقوط 
أمطار متفرقة مساء اجلمعة حتى صباح السبت

قــال الخـبـيـــر الفلكي 
المــرزوق إن برج  عــادل 
القــوس بــدأ أمــس، وهو 
مــن األبــراج التــي تكون 
ضمــن الفتــرات البــاردة 
من الســنة، حيث نالحظ 
أن الجــو ســيكون بــاردا 
في ســاعات الفجر األولى 
وتنخفض درجات الحرارة 
قليال في النهار وستكون 
خــالل هذه الفترة بين ٢٩

و٣١ درجة نهارا وتنخفض 
كثيرا في الليل لتكون بين 
١٨ و٢١ درجــة، وقد تصل 
الخارجية  المناطــق  فــي 
والصحــراء في ساعـــات 
إلــى ١٦ مئويــة،  الفجــر 
الفتا الى أن شــهر جمادى 
األولى لعام ١٤٤٤سـيـبـدأ 
يوم الجـمعة ٢٥ نوفمبر، 
فــي  سـيـــولد  وهاللــه 
الساعـــات األولى من يوم 
الخميس عند الساعة ١:٥٧

بعد منتصف الليل وسوف 
تتعذر رؤية الهالل وعليه 
سيكون هذا اليوم المكمل 

لعدة شهر ربيع الثاني ٣٠
يوما.

وأضاف الخبير الفلكي 
عادل المرزوق: يوم الخميس 
٢٤ نوفمبر سوف يبدأ «نوء 
الزبانا» وهو األخير من فترة 
الوسم التي تبلغ مدتها ٥٢

يوما وتنتهي في ٥ ديسمبر 
ثــم تدخــل «المربعانيــة» 
وهي من الفتــرات الباردة 
في المنطقة فيكون النهار 
قصيــرا وتبلغ مدته ١٠:٣٣

عشر ســاعات و٣٣ دقيقة، 
حيث تشــرق الشمس في 
الساعة ٦:١٧ صباحا وتغرب 

٤:٥٠ مساء.
أما بالنســبة لتوقعات 
الطقس خالل األيام القادمة، 
بّيــن انه مــن المتوقع أن 
يستمر دفء الجو ولبس 
المالبس الصيفية، متوقعا 
ان يتأخــر قليــال ظهــور 
المالبــس الشــتوية ربما 
إلى بداية فترة المربعانية 
التي تبدأ ٦ ديسـمـبـر في 

كل عام.
وتابع: مع فترة الدفء 
هـــذه، فمــن المتوقــع أن 
بيــن  الســماء  تـكـــون 
غـــائمة إلى غائمة جزئيا 
مــع هـــبات مــن الريــاح 
الغربية المعـتـدلة الـسـرعة 
ســـرعتها بين ٥ و٢٠ كم/ 
س الـتي تتحول مساء يوم 
الخميس إلى رياح جنوبية 
غربية بـيـن خـفيفة السرعة 
ومعتدلــة تنشــط أحيانا 
١٥ الى ٣٥ كم/ س ومثيرة 

للغبار واألتربة خصوصا 
الخارجية  المناطــق  على 
الريــاح  هــذه  وتعطــي 
الجنوبيـــة «رياح كوس» 
الغيــوم  فرصــة لتكــون 
فــي المنطـــقة ما يـــعني 
فرصــة احتمــال ســقوط 
أمطــار خفيفــة ومتفرقة 
تبدأ من مساء الجمعة ٢٥
الســاعات  نوفمبــر حتى 
األولى مــن صباح يـــوم 
الـــسبت وتتحول الرياح 
إلى شـمالية غربية تزيح 
الغيوم مـــن المـنـطـقـــة 
والجو يصبح مشمسا حتى 

بداية الشهر المقبل.
وبخصــوص البـــحر، 
فذكر أن تيـــارات الـحمل 
غيـــر الصالحــة للصيــد 
حتــى  تســتمر  ســوف 
االثـنــــين ٢٨ نوفمبر مع 
المنطقــة ال  التحذيــر أن 
تزال فـــي فــتــرة غيوب 
«النجــم األحيمــر» ذات 
الرياح الفجائية النشــطة 

الخطرة.
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