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أحمد املشعل : تالفي التأخير مبشروع املطار اجلديد

أكد رئيــس جهاز متابعة األداء احلكومي الشــيخ أحمد 
مشــعل األحمد أهمية مشروع مطار الكويت الدولي اجلديد 
(مبنــى الركاب اجلديد II) كمشــروع حيوي، مشــددا على 

ضرورة تالفي التأخير احلاصل في هذا املشروع.
جــاء ذلك في بيــان صحافي صادر عن جهــاز «متابعة 
األداء» خــالل الزيــارة امليدانية التي قام بها الشــيخ أحمد 
املشــعل والوفد املرافق له إلى املشروع لتفقد سير األعمال 
فيه، حيث كان في استقباله وزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الكهربــاء واملاء والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز وعدد من 
مهندســي املشروع وممثلي مستشار اإلشراف على التنفيذ 

واملقاول املنفذ.
وبحث الشيخ أحمد املشعل مع الوزيرة بوقماز والقائمني 
على املشروع من خالل عرض مرئي آخر مستجدات البرنامج 
الزمني ملشروع (مبنى الركاب اجلديد II) ومشروع املباني 
اخلدمية والطرق املؤدية لـ «مبنى الركاب اجلديد II» ومواقف 

السيارات حزمة رقم ٢.
وأكد اســتعداد جهاز متابعة األداء احلكومي لتذليل أية 
صعوبات أو معوقات يواجهها هذا املشــروع أو املشــاريع 

احلكومية األخرى.
وتأتي اجلولة التفقدية لرئيس جهاز متابعة األداء احلكومي 
في إطــار الزيارات امليدانيــة التي يقوم بهــا اجلهاز لتفقد 

املشروعات احلكومية.

رئيس جهاز «متابعة األداء» أكد االستعداد  لتذليل أي صعوبات تواجهها املشاريع احلكومية

جانب من أعمال املشروع في املطار

جانب من املشروع

الشيخ أحمد مشعل األحمد ود.أماني بوقماز خالل اجلولة باملطار

«األشغال»: ندب العجيل إلدارة تنفيذ مشاريع املطار
دارين العلي

أصدرت وكيل وزارة األشغال العامة م.مي 
املســعد قرارا إداريا بنــدب م.حصة العجيل 
للقيــام بأعمال مديــر ادارة تنفيذ مشــاريع 

املطار، باالضافة الى عملها في ادارة متابعة 
املشاريع بقطاع املشاريع الكبرى، وذلك الى 
حــني انتهاء االجراءات اخلاصة باإلعالن عن 

شغل الوظيفة.
ويأتي ذلك في إطار التوجه العام بوزارتي 

األشغال والكهرباء معا لتسكني الشواغر في 
املناصب القيادية واالشرافية بالتكليف والندب 
الــى حني تســكينها باالصالــة، وذلك بهدف 
التقييم لشاغلي املناصب الى حني استكمال 

االجراءات اخلاصة بالتعيني.

املسعود: ١١٤ محًال ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة وصاالت للمعارض في «إجناز هوب»

القريفة: «موسم زراعة» دعم للمنتج الوطني
واألمن الغذائي مبشاركة ٣٥ مزارعًا

محمد راتب

أكد املديــر العام للهيئة 
العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثروة السمكية م.مشعل 
القريفة أن الهيئة تدعم املنتج 
الزراعي الوطني، وستبذل 
كل طاقتها لتذليل العقبات 
التي تواجه املزارعني وأماكن 
تواجد منتجاتهم في األسواق 
احمللية، داعيا إلى تشجيع 
كدعــم  الكويتــي  املنتــج 
ملجهــودات الدولة لتحقيق 
املزيد من األمن الغذائي ورفع 
الكفاءة واالستدامة الزراعية.
جاء ذلك خالل جولة في 
مهرجــان املوســم الزراعي 
أمس مبشاركة رابطة مزارعي 
العبدلي حتت شعار مبادرة 
«موســم زراعــة» برعايــة 
الهيئــة وحضــور مديرها 
العام وبعض مســؤوليها، 
حيث شارك باملبادرة أكثر 
مــن ٣٥ مزارعا، بهدف دعم 
املنتــج احمللــي وأصحــاب 
املشاتل اإلبداعية من الشباب 
الكويتي في مشروع سوق 
إجناز مبنطقة الري، وتقام 
املبادرة ألول مرة في الكويت 
وتستمر حتى ٣٠ اجلاري.

وقــال القريفة إن املنتج 
الوطنــي يتميــز بأســعار 
تنافســية وجــودة كبيرة، 
شــاكرا جميــع املشــاركني 
املبــادرة  والقائمــني علــى 
ومتمنيا استمرار مثل هذه 
الفعاليــات خلدمــة املزارع 
واملواطن، مبينا أن مشاركة 
الهيئــة في املهرجان جاءت 
بهدف دعم املنتج الكويتي 
الذي أثبت وجوده وجودته 
ومنافسته القوية في السوق 
احمللي، مشيرا الى ان املبادرة 
شهدت مشــاركة ٣٥ بسطة 
وعــدد كبيــر ومتنــوع من 
املنتجــات الزراعيــة عالية 
إلــى أن  اجلــودة، مشــيرا 
ما شــاهده من تواجد عدد 
كبير ومتميز من املنتجات 
الكويتيــة مدعــاة للفخــر 
ويجعلنا أكثر حرصا على 

دعم املنتج احمللي.
بدورهــا، قالت الرئيس 

للبلديــة  التابــع  هــوب» 
أبرار املسعود إنه يتوجب 
علينــا دعم جهــود الدولة 

هوب» ملا له من طابع كويتي 
ووجهة جديدة للشباب حيث 
يحتوي املشــروع على ١١٤

محــال ألصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوســطة من 
مختلف القطاعات وصاالت 

للمعارض واملهرجانات.
مــن جانبه، أكــد عضو 
رابطــة مزارعــي العبدلــي 
املزارع أحمد العراد ضرورة 
توفير مراكز ومعارض دائمة 
لبيع املنتج الكويتي لدعم 
املــزارع واملنتــج الكويتي 
معا، مبينــا أن هذه املراكز 
أصبحت وجهة للمواطنني 
واملقيمــني الذين يأتون من 
مختلــف مناطــق الكويــت 
للتبضــع بأســعار رمزية 
وبعضها باملجان، موضحا 
ان فكرة بســطات التسوق 
لدعم املنتج الكويتي خطوه 
رائدة باالجتــاه الصحيح، 
وهذا ما ملســناه من اإلقبال 
الكبيــر علــى املبــادرة من 
قبــل املزارعــني واملواطنني 
واملقيمــني، خصوصــا أن 
املنتجات الزراعية املتوافرة 
طازجة وتقطف مباشرة إلى 
املســتهلك دون تعرضهــا 
أي  وجــود  أو  للبــرادات 

وسيط.
مــن ناحيته، ذكر عضو 
رابطــة مزارعــي العبدلــي 
جاســم البــالم إن مبــادرة 
سوق إجناز وموسم زراعة 
لتســويق منتجات املزارع 
الكويتي خطوة تســهم في 
رفــع معانــاة األهالــي من 
ارتفاع أسعار اخلضراوات 
فــي األســواق واجلمعيات 
التعاونيــة، حيــث تبــاع 
طازجة وبأســعار مناسبة 
لرواد املعرض، مما يضفي 

عليها مذاقا خاصا.
وفي السياق ذاته، اشار 
أحد مؤسسي رابطة مزارعي 
املــزارع صــادق  العبدلــي 
العطــار إن املعــرض يوفر 
لــزواره املنتجات الزراعية 
الكويتيــة الطازجــة التــي 
تقطف مباشرة من املزارع 
إلــى املســتهلك وبأرخص 

األسعار.

ولذلك قمنا بإطالق مبادرة 
وطنية للمــزارع الكويتية 
بالتعــاون مــع «الزراعــة» 
ورابطــة مزارعــي العبدلي 
لدعــم وتســويق املنتجات 

الوطنية الكويتية.
أن  وأضافــت املســعود 
املبادرة هي األولى من نوعها 
وتعتبر نقطة انطالق ال يتم 
التوقــف عندهــا، وســيتم 
عمل مثــل هــذه الفعاليات 
باستمرار على مدار السنة 
والتعاون مع مزارع الوفرة 
واملشــاتل، موضحة أنه مت 
اختيــار مشــروع «إجنــاز 

خالل جولة في مهرجان املوسم الزراعي مبشاركة رابطة مزارعي العبدلي

م.مشعل القريفة وأبرار املسعود ويوسف اجلاسم خالل جولة في مهرجان املوسم الزراعي             (متني غوزال)

القريفة واملسعود يستمعان لشرح حول أحد االجنحة

التنفيذي لشركة املستقبل 
العاملية املسؤولة عن إدارة 
وتشغيل مشــروع «إجناز 

ملشاهدة الڤيديو

جولة في املهرجان

ولي العهد استقبل 
فيصل النواف 

وبوقماز واملسعد
استقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد  بقصر بيان صباح أمس 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 

فيصل النواف.
كما استقبل سمو ولي العهد وزيرة 
األشغال العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز، حيث 
قدمت لســموه وكيل وزارة األشــغال 
العامــة مــي إبراهيم املســعد، وذلك 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مبناسبة تعيينها في منصبها اجلديد.

فهد الطريجي: املستجدات األمنية تتطلب 
التدريب املشترك بني اجليوش العربية

تــرأس رئيــس هيئــة 
التعليم العســكري اللواء 
الركن فهد محمد الطريجي 
الوفد املشــارك في أعمال 
الـــسادس  االجـتـمـــاع 
لـــرؤساء  والعـشـريـــن 
فــي  التدريــب  هيئــات 
القوات املســلحة العربية 
مبقر جامعة الدول العربية 
في مدينــة القاهرة والتي 
انطلقــت فعالياتهــا امس 
وتستمر ملده خمسة أيام.

وقــد أوضح اللواء الركــن الطريجي بأن 
رؤساء هيئات التدريب املشاركني في الندوة 
احلالية ســيعتمدون دراسة شــاملة تتعلق 
بأنسب األساليب لتخطيط وتنفيذ التدريب 
املشترك بني الدول العربية الشقيقة في ظل 
عقيــدة تدريبيــة موحدة للقوات املســلحة 
العربيــة مع تطبيق مبــادئ اجلودة في ظل 

التحديات احلالية واملستقبلية.

كما أفاد اللواء الركن الطريجي بأنه فور 
اعتماد تلك الدراسة، ستتمكن جميع اجليوش 
العربية من االستفادة منها وتطبيق محتواها 
خــالل التدريبات والتمارين العســكرية مبا 
يضمن التوافق على توحيد أساليب التدريب 
املشترك، األمر الذي من شأنه تسهيل تنفيذ 
أية عمليات عسكرية مستقبلية مشتركة بني 

اجليوش العربية.

ترأس الوفد املشارك في اجتماع رؤساء هيئات التدريب في القوات العربية

اللواء الركن فهد محمد الطريجي

الوكيل داود العسعوسي يتقدم 
باستقالته ووزير األوقاف يقبلها

أسامة أبو السعود

أعلن الوكيل املســاعد لقطــاع التخطيط 
والتطويــر فــي وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية م.داود العسعوســي عــن تقدمي 
اســتقالته الى وزير العــدل ووزير األوقاف 
ووزيــر الدولة لتعزيز النزاهــة عبدالعزيز 

املاجد والذي قبلها.
وقــال العسعوســي: بعــد االســتخارة 
واالستشارة تقدمت باستقالتي لوزير األوقاف 

ومت قبولها اليوم بحمد اهللا.
 وتابع: «رب اجعلها فأل خير وبركة علي 
وعلــى أهلي، اللهم اغفر لــي خطئي وزللي، 

وتقصيري، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك، ووفقني لكل طريق فيه نشر لدينك 
وإعالء كلمتك فال حول وال قوة لي إال بك».

من جانب آخر، أصدر وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز املاجد قرارا 
وزاريا رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتكليف مدير إدارة 
مساجد محافظة األحمدي منيف عبيد الهاجري 
بالقيام باإلضافة إلى عمله بأعمال وكيل الوزارة 
املساعد لقطاع التخطيط والتطوير. ويبلغ هذا 
القرار ملن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به 
اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات أخرى.

تكليف مدير مساجد األحمدي بأعمال وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط

شكر وتقدير
باقة ورد وشكر وتقدير إلى رئيسة 
القسم في مكتب بريد إشبيلية نادية 
النشــيطتني  احلمــادي واملوظفتــني 
بــدور العدواني وحصــة املنير على 
أدائهن املتميز وإخالصهن في عملهن 
واســتقبالهن للمراجعني بكل بشاشة 
وجه وحسن خلق وحرصهن على إجناز 
معامــالت املراجعني في أســرع وقت، 
نادية احلمادي وبدور العدواني وحصة املنيرجزاكن اهللا خيرا وأكثر من أمثالكن.

وزيرة الشؤون ملديري دور الرعاية: 
السعي لالبتكار وتطوير اخلدمات باستمرار

بشرى شعبان

أشــادت وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة 
والتنمية االجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون 
املرأة والطفولة م.مي البغلي باجلهود الكبيرة 
التــي يبذلهــا العاملون في قطــاع الرعاية 
االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية ألداء 
املهام املنوطة بهم مبا يحقق أهداف القطاع 

وتطلعات اجلهات التي يتعاملون معها.
ودعــت م.البغلــي، خــالل اجتماعها مع 
مســؤولي القطاع، إلى الســعي الدائم نحو 
االبتكار فــي اخلدمــات االجتماعية املقدمة 
وتطويرها بصورة مستمرة مع االستفادة 

من جتارب الدول املتميزة في هذا املجال.
واستمعت م.البغلي إلى شرح عن القطاع 

قدمــه وكيل الوزارة ووكيــل قطاع الرعاية 
االجتماعية مسلم السبيعي، مبينا طبيعة 
عمــل ادارات القطــاع والرؤى املســتقبلية 
لــه واهــم االجنــازات احلالية واملشــاريع 
التشغيلية ونســبة االجناز، كما استمعت 
إلى اهــم املالحظات املقدمة من قبل مديري 
االدارات وتصوراتهــم لتطويــر العمــل في 
اداراتهم مبا ينعكــس على جودة اخلدمات 
التي يقدمها القطاع. حضر االجتماع وكيل 
الوزارة والوكيل املســاعد لقطــاع الرعاية 
االجتماعية مسلم السبيعي ومديرو االدارات 
االيوائية في قطاع الرعاية االجتماعية: مدير 
ادارة رعاية االحداث د.جاسم الكندري، ومدير 
ادارة احلضانــة العائليــة د.خالد العجمي، 

ومراقب ادارة املسنني جاسم الدالوي.

م.مي البغلي ومسلم السبيعي ود.جاسم الكندري ود.خالد العجمي وجاسم الدالوي


