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رئيس الوزراء 
هنأ رئيس النيجر 

بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة 
محمــد  الرئيــس  إلــى 
بــازوم رئيس جمهورية 
النيجــر الصديقــة عبر 
فيها ســموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبــالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة 
والعافيــة، وجلمهورية 
النيجر وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.

استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان صبــاح أمس رئيس مجلس 

األمة أحمد السعدون.
كما بعث سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيــس محمد بازوم 
رئيس جمهورية النيجر الصديقة 
ضمنهــا ســموه خالــص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطني لبالده، 

راجيا له وافر الصحة والعافية.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر 

الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده. سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

األمير هنأ 
رئيس 

النيجر بالعيد 
الوطني

نائب األمير 
استقبل رئيس 

مجلس األمة
وهنأ رئيس النيجر 

بالعيد الوطني

ممثل األمير يشارك في مؤمتر «بغداد 
للتعاون والشراكة» باألردن اليوم

عمانـ  كونا: أكد سفيرنا 
لدى األردن عزيز الديحاني 
«بغــداد  مؤمتــر  أهميــة 
الذي  للتعاون والشراكة» 
يســتضيفه األردن اليــوم 
الثالثاء للبحث في ســبل 
دعم جهود العراق لتعزيز 
أمنه  اســتقراره وضمــان 
ومناقشــة التحديات التي 

تواجه املنطقة والعالم.
وقال السفير الديحاني 
فــي تصريــح لـ«كونا» إن 
الكويت تشارك في املؤمتر 

بوفد رفيع يرأسه ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح.

وأكد حرص القيادة السياسية في الكويت 
على املساهمة في دعم جهود العراق الشقيق 
ملا للعراق من دور فاعل في محيطه العربي 

والدولي.
وذكر السفير الديحاني أن أهمية املؤمتر 
تكمــن في مســاهمته فــي تضافر اجلهود 
االقليميــة والدولية من أجــل تعزيز أمن 
واســتقرار املنطقة في ظل التحديات التي 
تقتضي تعاون دول املنطقة على أســاس 
العمــل والتعاون املشــترك ووفقا ملبادئ 

حسن اجلوار.
ويشــكل املؤمتر الذي يعقد في منطقة 

البحر امليت فرصة للبحث 
فــي ســبل حشــد اجلهود 
اإلقليمية لتحقيق استقرار 
املنطقة التي تواجه حتديات 
التعامل  مشتركة تقتضي 
معهــا علــى اســاس االمن 
املشترك واملصالح املتبادلة 
ووفق مبادئ حسن اجلوار 
وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للــدول واحترام 

السيادة الوطنية.
ويبحث املشاركون في 
املؤمتر أيضا التحديات التي 
تتعلق باألمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة 

في املنطقة والعالم.
وخلص وزير خارجية العراق فؤاد حسني 
خالل وجوده في العاصمة األردنية عمان 
أخيــرا رؤية بالده لفكرة وجوهر «مؤمتر 
بغداد للتعاون والشراكة» بأن «التحديات 
الكبيرة التي تواجهنا هي حتديات لها عالقة 
باألمن الغذائي واألمن الدوائي وأمن الطاقة 
وألنها تتخطى حدود الوطن فنحن نحتاج 

لعالقات إقليمية ودولية لنواجهها».
واكد أن املؤمتر حدث مهم ليس للعراق 
فقط بل للمنطقة كلها وسط حتديات «يجب 
علــى اجلميع التعاون والتكاتف في حلها 
والعبــور نحــو خلــق تكامــل اقتصادي 

واجتماعي بني شعوب املنطقة».

الديحاني: أهمية املؤمتر تكمن مبساهمته في تعزيز أمن واستقرار املنطقة

عزيز الديحاني

فريق مشروع القمر االصطناعي الكويتي 
استعرض مسيرته وإجنازاته

استعرض فريق املشروع الوطني للقمر 
١-KuwaitSat االصطناعــي الكويتــي األول

في املركز العلمي مســيرة املشــروع الرائد 
منــذ انطالق فكرته على يد عدد من الكوادر 
الوطنية املتخصصة من جامعة الكويت وبدعم 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وقــدم الفريــق للجمهور أهــم إجنازات 
املشروع املتمثلة في بناء قدرات وطنية قادرة 
على تصميم وبناء وإدارة األقمار االصطناعية، 
مبديا استعداده إلطالق القمر األول وتطلعاته 

لبناء قمر ثان أكثر تعقيدا وتطورا.
ويأتي اســتعراض الفريق ملســيرة هذا 
املشروع الوطني ضمن فعاليات «شهر العلوم 
في الكويــت» الذي تنظمه مراكز مؤسســة 
الكويت للتقــدم العلمي هذا الشــهر تزامنا 
مــع ذكرى تأسيســها في ١٢ ديســمبر ١٩٧٦

وذلــك احتفاء باملشــهد العلمي فــي البالد، 
وجتسيدا لرسالة املؤسسة في نشر العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار من أجل مســتقبل 

مزدهر.

املاجد: تكليف القالف بأعمال وكيل «العدل» لشؤون التطوير اإلداري
والضاعن لقطاع األسرة والكندري للشؤون اإلدارية واملالية

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير دولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبدالعزيز املاجد عددا 
من القرارات الوزارية لتسكني 
الشــواغر في قيادات وزارة 
العدل بعد استقالة عدد من 

وكالء الوزارة املساعدين.
وجاء في القرارات، التي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منهــا: تكليف وكيل الوزارة 
املســاعد لقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واإلحصاء هاشم 
القالف بالقيام مبهام وأعمال 
وكيل الوزارة املساعد لشؤون 
التطويــر اإلداري ومراكــز 

اخلدمة إضافة إلى عمله.
وتكليــف فهــد مبــارك 
محمد الضاعن ـ مدير إدارة 
التوثيقات الشرعيةـ  للقيام 
بأعمال ومهام وكيل الوزارة 
املساعد لقطاع شؤون األسرة 
والتحكيم باإلضافة إلى عمله 

األصلي.
كمــا أصدر وزيــر العدل 
قــرارا وزاريا آخــر بتكليف 
أحمد عبداهللا أحمد الكندري 
ـ مدير إدارة الشؤون االدارية 

ضمن مشروع قرار العتماده 
خالل االجتماع متهيدا لرفعها 
الى مجلــس خارجية الدول 
األعضاء ومــن ثم فتح باب 

التوقيع على االتفاقية.
وذكر أن هذا االجتماع في 
دورته األولى لوزراء الدول 
التعاون  األعضاء مبنظمــة 
اإلســالمي يرســي للجهات 
املسؤولة عن مكافحة الفساد 
أساسا مســتقبليا للتعاون 
اإلسالمي املشترك في حتديد 
أطر فعالة وميســرة لتبادل 
والسياســات  املعلومــات 
واخلبرات في مجال مكافحة 
الفســاد وحتقيــق التعاون 

الدولي.
وأشــار إلى أن االجتماع 
سيتضمن جلسات مناقشة 
ممتدة على مدى فترة انعقاده 
تعنــى باملســائل اخلاصــة 
بالتعاون بــني أجهزة إنفاذ 
القانــون املعنيــة بتطبيق 
القوانــني الوطنية اخلاصة 
مبكافحة الفساد من نواحي 
تبادل اخلبرات واملمارسات 
الفضلى في هذا املجال وتقييم 
أوجه القصــور والتحديات 
اآلليات  الواقعية وتــدارس 

اخلاصة بتداركها.

جميــع جهــات االختصاص 
تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 
تاريخ صدوره وإبالغه لذوي 

الشأن.
من جانب آخــر، يترأس 
وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيز املاجد وفد الكويت 
املشارك في االجتماع الوزاري 
األول ألجهــزة إنفاذ قوانني 
مكافحة الفســاد فــي الدول 
التعاون  األعضاء مبنظمــة 
اإلســالمي العتماد مشروع 
قــرار اتفاقية مكــة املكرمة 
والذي سيعقد في مدينة جدة 

السعودية اليوم.

وقــال الوزيــر املاجد في 
بيــان صحافي أمــس قبيل 
توجهه إلى جدة إن مشاركته 
فــي االجتماع تشــمل تقدمي 
رؤيــة الكويــت فــي مجال 
مكافحــة الفســاد من خالل 
البيان الذي سيلقيه في اجلزء 
رفيع املستوى بأولى جلسات 

االجتماع.
وأعرب املاجد عن تقديره 
للجهــود التــي بذلتها أمانة 
منظمــة التعاون اإلســالمي 
واملختصــون واخلبراء من 
الدول األعضــاء في صياغة 
اتفاقيــة مكة للتعــاون في 
مجال إنفــاذ قانون مكافحة 
الفســاد والتــي مت إعدادهــا 

لسّد الشواغر في وزارة العدل بعد استقالة علي السلمان ومحمد راشد احلماد

هاشم القالفد.فهد الضاعنعبدالعزيز املاجد

ـ للقيام بأعمال ومهام وكيل 
الوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلداريــة واملاليــة باإلضافة 

إلى عمله األصلي.
كمــا أصدر وزيــر العدل 
قــرارا بإنهــاء نــدب كبيــر 
اخلبراء الهندســيني يوسف 
خليل جعفر العوضي مراقب 
القضايــا الهندســية بإدارة 
شــؤون خبــراء حولــي من 
املنتدب  الوظيفة اإلشرافية 
لعملــه  باإلضافــة  إليهــا 
األصلي مدير إدارة املشاريع 

الهندسية.
وجــاء في املــادة الثانية 
من القــرارات الوزارية التي 
اصدرها الوزير املاجد ان على 

صرف رواتب «بدون» األوقاف وإعادة بصمة العاملني بالدوام املسائي
أسامة ابو السعود

املاجد حلها... فبعد تعليمات مشــددة من 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير دولة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز املاجد وجهود 
من وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
م.بدر العتيبي، مت صرف رواتب املكلفني بوزارة 

األوقاف وإعادة بصمة العاملني بالدوام املسائي 
وأغلبهم من البدون.

وكان عــدد مــن املوظفني البــدون بوزارة 
االوقاف والشــؤون االســالمية قد اعتصموا 
اخلميــس في مقــر الوزارة مبنطقــة الرقعي 
اعتراضا على عدم صــرف رواتبهم املتأخرة 
التــي تتراوح بــني ١٥٠ و٢٠٠ دينار شــهريا، 

ويبلــغ عددهم ما يقارب ٤٥٠ مكلفا مبختلف 
إدارات وقطاعات الوزارة بينهم ٣٠ إماما ومؤذنا 

وعدد من اإلداريني.
وجاءت توجيهات الوزير املاجد بســرعة 
صرف رواتب املكلفني البدون إلنهاء معاناتهم 
وإعطاء احلقــوق ألصحابها خاصة أن هؤالء 

العاملني على بند «أجر مقابل عمل».

وزير العدل يترأس وفد الكويت في االجتماع الوزاري ألجهزة إنفاذ قوانني مكافحة الفساد اخلليجية اليوم

زهير املطوع رئيسًا جلمعية تقنية 
املعلومات وناصر العيدان نائبًا

أسامة أبو السعود

الكويتيــة لتقنيــة  أعلنــت اجلمعيــة 
املعلومات تشــكيل مجلس إدارتها اجلديد 
لدورتــه القادمــة ٢٠٢٢-٢٠٢٤. وجــاء في 
التشكيل الذي حصلت «األنباء» على نسخة 

منه:
١- زهير إبراهيم املطوع - رئيس مجلس 

اإلدارة
٢ - ناصــر بــدر العيــدان - نائب رئيس 

مجلس اإلدارة
٣ - منى سالم عوض - أمني السر

٤- عبد احملسن عبدالعزيز شهاب - أمني الصندوق
٥- شروق طاهر الصايغ - عضو مجلس 

اإلدارة
٦- نايف جاسم العوضي - عضو مجلس 

اإلدارة
٧ - فاضــل ســعيد عبد الســالم - عضو 

مجلس اإلدارة
وتقــدم مجلس اإلدارة بخالص الشــكر 
والتقديــر إلى أعضــاء اجلمعية العمومية 
حلضورهــم االجتمــاع، معاهدين اجلميع 
على بذل املزيد من اجلهد والعطاء لالرتقاء 

باجلمعية وأنشطتها.

ضمن تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد للجمعية بدورته ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤

الفريق خالل استعراض املشروع

اجلامعة العربية: دور مهم للمرأة في عمليات صنع السالم والوساطة
القاهرة - هناء السيد

الــدول  أكــدت جامعــة 
العربية أهمية مشاركة املرأة 
فــي عمليات صنع الســالم 
والوســاطة باعتبارها أحد 
أبرز امللفات املطروحة على 

طاولة مباحثات السالم.
العــام  األمــني  وقالــت 
املساعد رئيس قطاع الشؤون 
االجتماعية باجلامعة العربية 
السفيرة هيفاء أبوغزالة إن 
املنطقة العربية التزال تعاني 
مــن النزاع واالحتالل وعدم 
االستقرار وتدفع فيه النساء 

الثمن األعلى لتبعاته.
الــى أن هناك  وأشــارت 
حزمــة اعتبــارات توجــب 
املشاركة الفعالة للمرأة في 
الوســاطة حلــل النزاعــات 
وحتقيق األمن وبناء السالم 
كونها أكثــر قربا من جميع 
فئــات النســاء واألقدر على 
متثيلهن واألكثر إملاما بأشكال 
بالنــزاع  املرتبــط  العنــف 
الذي يقــع عليهن واألضرار 
املترتبة عليه واألكثر إحاطة 
باحتياجات النساء واألطفال.
وأكدت في هذا الصدد أن 
مشــاركة املرأة تعزز فرصة 
صياغــة حلــول متوازنــة 
ومستدامة مبينة أن مشاركة 
النســاء فــي جهود الســالم 
تســهم فــي وقايــة جميــع 

والسالم واألمن على املستوى 
اإلقليمي العربي وفق رؤية 
شاملة طويلة املدى لضمان 
األربــع  ركائــزه  حتقيــق 
بالتعاون مع املكتب اإلقليمي 
لهيئــة األمم املتحدة للمرأة 

للدول العربية.
وأكدت أن اجلامعة تسعى 
إلى بناء القدرات اإلقليمية في 
مجال املرأة واألمن والسالم 
من خالل زيادة الوعي العام 
الوطنيــة  ودعــم اجلهــات 
احلكومية لتنفيذ األجندات 
العاملية ووضع خطط وطنية 

لتنفيذها.
وقالت ان إطالق الشبكة 

بخبراتهن اخلاصة في الوقاية 
مــن النزاعــات وتســويتها 
بالطرق السلمية والتعلم من 
دروس النساء في الشبكات 

اإلقليمية املختلفة.
اجلامعــة  أن  وأضافــت 
وبالتعــاون مــع هيئة األمم 
املتحــدة للمــرأة عكفت على 
توفير ثالث مراحل من برنامج 
بناء القدرات املوجهة لعضوات 
الشبكة حول النوع االجتماعي 
بالتعــاون مــع  والوســاطة 
(كلينجنــدال)  مؤسســة 
الهولندية في املرحلة األولى 
ومركــز جنيڤ للسياســات 
األمنية في املرحلــة الثانية 
ومركز القاهرة الدولي لتسوية 
النزاعات وحفظ وبناء السالم 

في املرحلة الثالثة.
ومن جانبها، استعرضت 
الرائد مها محمد آل علي من 
دولة اإلمارات مبادرة سمو 
الشــيخة فاطمــة للمرأة في 
السالم واألمن كما استعرضت 
مبادرة دور مدرســة خولة 
بنت االزور العســكرية في 

تطبيق املبادرة.
ومثل الكويت أمام اجللسة 
بــإدارة حقوق  املستشــارة 
لــوزارة  التابعــة  اإلنســان 
اخلارجية الشــيخة جواهر 
إبراهيــم الدعيــج بصفتهــا 
عضوا في الشــبكة العربية 

للنساء وسيطات السالم.

العربية للنســاء وسيطات 
الســالم هــو مبــادرة جادة 
لترجمــة ودعــم اجلهــود 
احلثيثة والرصينة للنساء 
في الوساطة من أجل السالم 
علــى املســتوى الوطنــي 

واإلقليمي والدولي.
وأعربــت عــن حــرص 
علــى  العربيــة  اجلامعــة 
العربية  الشــبكة  انضمــام 
للنســاء وســيطات السالم 
في التحالف العاملي للنساء 
وسيطات السالم الذي يتكون 
من خمس شــبكات إقليمية 
بجانــب الشــبكة العربيــة 
لتتمكن النساء من املشاركة 

تعزز فرصة صياغة حلول متوازنة ومستدامة

الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج مع املشاركات من دول اخلليج

مكونــات املجتمع وحمايته 
وإغاثته وتعافيه.

وقالــت أبــو غزالــة انه 
«في ظل ما تشــهده املنطقة 
العربية من نزاعات ال ميكن 
صياغة حلول عادلة للنساء 
والفتيات إال مبشاركة املرأة 
ويؤسفني القول إنه التزال 
املرأة مستبعدة الى حد كبير 
مــن املشــاركة فــي عمليات 
الوســاطة ومازالت قدراتها 
في حتقيق األمن وبناء السالم 

في املنطقة غير مستغلة».
وأشــارت الــى التوجــه 
اإليجابــي للجامعة العربية 
بشــأن تنفيذ أجنــدة املرأة 


