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األمير: ليكن عام خير على كل دول وشعوب العالم
بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
أخيــه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس 
مجلس السيادة االنتقالي بجمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه 
عــن خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، متمنيا ســموه له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية الســودان وشعبها الشقيق املزيد 

من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلــى الرئيس ميغيل دياز كانــل رئيس جمهورية كوبــا الصديقة عبر 
فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
ســموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية كوبا وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
إلى ذلك، تبادل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد برقيات 
التهاني مع إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة مبناسبة 
حلول العام امليالدي اجلديد ٢٠٢٣، متمنيا سموه أن يكون العام اجلديد 
عام خير على كل دول وشعوب العالم يعم فيه األمن والسالم واالستقرار 

واالزدهار وأن يدمي عليهم موفور الصحة والعافية.

صاحب السمو هنّأ رئيس مجلس السيادة االنتقالي بالسودان ورئيس كوبا بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

ولي العهد هّنأ رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
بالسودان ورئيس كوبا بالعيد الوطني

بعث ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح 
البرهان رئيس مجلس الســيادة 
االنتقالــي بجمهوريــة الســودان 
الشــقيقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناســبة العيــد الوطني 
لبــالده، راجيــا له وافــر الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس ميغيل دياز كانل رئيس 
جمهورية كوبا الصديقة، ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناســبة 
العيــد الوطني لبــالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء هّنأ رئيس مجلس السيادة 
االنتقالي بالسودان ورئيس كوبا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ببرقيــة تهنئة إلى الفريق أول ركن 
عبدالفتــاح البرهان رئيس مجلس 
السيادة االنتقالي بجمهورية السودان 
الشــقيقة مبناســبة العيد الوطني 

لبالده.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح  ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
ميغيل دياز كانل رئيس جمهورية 
كوبا الصديقة مبناسبة العيد الوطني 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباحلبالده.

الكويت تدين بشدة الهجوم اإلرهابي
 على حاجز أمني مبدينة اإلسماعيلية املصرية

أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن إدانــة 
واســتنكار الكويــت الشــديدين للهجوم 
اإلرهابــي الذي اســتهدف حاجزا أمنيا في 
مدينة اإلسماعيلية بجمهورية مصر العربية 
الشــقيقة وأدى إلى مقتل وجرح عدد من 

العناصر األمنية.
وشددت الوزارة في بيان لها على موقف 

الكويت املبدئي والثابت املناهض للعنف 
واإلرهاب، مؤكدة وقوف الكويت وتضامنها 
مع الشقيقة مصر إزاء هذا العمل اإلرهابي.

وتقدمــت بخالــص التعــازي وصادق 
املواســاة لقيادة وحكومة وشــعب مصر 
الشــقيقة، وألســر الضحايــا، ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.

«هيئة الشباب»: فتح باب التسجيل 
في املوسم الثالث لبرنامج «وادي الشباب»

العامة  الهيئــة  أعلنــت 
للشــباب عــن فتــح بــاب 
التسجيل في برنامج «وادي 
الشباب» في موسمه الثالث 
املتضمن العديد من األنشطة 
والدورات والورش العلمية 
فــي مجــاالت تكنولوجية 
وتقنيــة وبرمجيــة وذلــك 
لتطويــر مهارات الشــباب 

في عصر التحول الرقمي.
وقــال نائب املدير العام 
الشــباب  لقطــاع تنميــة 
بالتكليف د.مشعل اجلنوبي 
في بيان صحافي إن برنامج 
«وادي الشباب» عبارة عن 
مســاحة خاصة للشــباب 
العلــوم  املهتمــني مبجــال 
والتكنولوجيــا والبحــث 
شــباب  مبركــز  العلمــي 

القصور.
ان  وأضــاف اجلنوبــي 
البرنامج يقدم دورات وورشا 
تدريبية وحلقات نقاشية في 
الذكاء االصطناعي ومختبر 

ذلك حرصا من الهيئة على 
توجه الدولة حول الرقمنة 
ومتكني الشــباب في قطاع 
التكنولوجيا مبا يعود عليهم 
وعلى املجتمع بالنفع وسعيا 

منهــا في توفير مســاحات 
متنوعة الحتضان الطاقات 
الشــبابية وتوجيهها نحو 
املســاهمة فــي دفــع عجلة 

التنمية في البالد.
وبني أن الدورات تنطلق 
٨ اجلاري وتستمر إلى نهاية 
مارس املقبل وتتضمن ٣٢

دورة مختلفــة فــي مراكز 
الشــباب التابعــة للهيئــة 
باإلضافة إلى زيارات ميدانية 
للمدارس بالتعاون مع وزارة 
التربية عن طريق املختبر 
املتنقل «فاب باص»، وذلك 
لتعريف الطلبة مبا يقدمه 
«وادي الشباب» من ورش 

ودورات تدريبية.
ودعا الشــباب الكويتي 
من اجلنسني إلى التسجيل 
في الدورات التي ســتكون 
باملجــان عن طريــق بوابة 
«وادي الشباب» في املوقع 
التابع للهيئة  اإللكترونــي 

.www.youth.gov.kw

يقدم دورات وورشاً وحلقات نقاشية في الذكاء االصطناعي ومختبر الروبوتكس

الروبوتكس واإللكترونيات 
والفضــاء والفلــك وبرامج 
البحث العلمي وغيرها من 
العلوم وتشمل الفئة العمرية 
بــني ٧ و٣٥ عامــا، ويأتــي 

اجلنوبي: الفعاليات مخصصة للفئة العمرية بني ٧ و٣٥ عامًا لدعم توجه الدولة نحو الرقمنة

قرية يوم البّحار.. ُحّلة جديدة وأكثر من ٥٠ نقطة بيع

عاطف رمضان

وزارة  وكيــل  افتتــح 
اإلعالم بالتكليف د. م. ناصر 
احمليســن قرية يوم البحار 
وسط حضور عدد من قياديي 
الوزارة واملواطنني والوافدين.

وقال احمليسن في تصريح 
صحافي ان التجهيز الفتتاح 
البحــار جــاء  قريــة يــوم 
بتوجيهــات وزيــر االعــالم 
والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
إلعادة تأهيل وجتديد مرافق 
هذه القرية مبا يتناسب مع 
املرافــق املوجودة حاليا في 
الدولــة مــن بــاب التحديث 

لدى القرية اآلن متحف متجدد 
بصفة شهرية، وسيكون له 
عنوان في كل شهر مختلف 
عن الشهر السابق له بحيث 
تكــون مقتنيــات املتحــف 

متغيرة.
وزاد قائال: سندعو اصحاب 
هواية جمع اآلثار واملقتنيات 
االثرية والتاريخية للمشاركة 

في املتحف.
واشار الى ان لدى القرية 
منطقة أللعاب االطفال، وهي 
في طــور االعــداد، ويتوقع 
خــالل اســبوعني ســتكون 
جاهــزة ومفتوحــة البنائنا 

االطفال.
القريــة زادت  ان  وبــني 

الــى القرية وهنــاك تعاون 
مــع بلدية الكويــت وجهات 
حكومية اخرى كانت لها دور 
في جتهيز قرية يوم البحار.
وقــال ان الدولــة باجتاه 
انشــاء مشــاريع ســياحية 
حديثة ومتطورة على غرار 

قرية يوم البحار.
وذكــر ان يومي اجلمعة 
والســبت مــن كل اســبوع 
خالل موسم الشتاء سيكون 
فــي القرية فعاليــات ونقل 
تلفزيوني على الهواء مباشرة 
وســتكون هناك مســابقات 
لــرواد قريــة يــوم البحــار 
وســيكون اليومــان مبثابة 

برنامج ثابت اسبوعي.

مرافقها وهناك مرافق جديدة 
خاصة باجللسات الشعبية 
ومرافق شبيهة ببيوت الطني 
االثرية وهي لم تكن موجودة 
ســابقا وكذلك مت استحداث 

جلسات على هيئة البوم.
وذكر ان مواعيد الزيارة 
من االسبوع املقبل ستكون 
من الساعة ١٠ صباحا حتى 

١١ مساء يوميا.
وبني ان اجلهات املساهمة 
فــي افتتــاح يــوم البحــار 
صندوق املشاريع الصغيرة 
وهناك مساهمات من بعض 
الشركات لتجديد قرية يوم 
البحار ومن الوزارات «الدفاع» 
التي ساهمت في نقل البوم 

ً مواعيد الزيارة من األسبوع املقبل ستكون من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١١ مساء يوميا

ناصر احمليسن وعدد من قياديي «اإلعالم»  (زين عالم)

وزيادة املرافق.
وأضاف احمليسن ان قرية 
يــوم البحــار اآلن فــي حلة 
جديدة حتتــوي على نقاط 
بيع اكثر من السابق، مبا يزيد 
على ٥٠ نقطة بيع متوافرة 
حاليا فــي القريــة متنوعة 
مــا بني محالت تراثية وبيع 
االطعمة واملشروبات ومحالت 
الصحاب املشاريع الصغيرة.
انــه اصبحت  ولفت الى 
اآلن لدينــا فــي قريــة يوم 
البحار شراكة مع الصندوق 
الوطني لرعاية املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة وانه 
سيكون للصندوق مكان او 
جناح في القرية، كذلك اصبح 

احمليسن: القرية بها متحف متجدد بصفة شهرية وافتتاح منطقة أللعاب األطفال خالل األسبوعني املقبلني

منال البغدادي وشامخ الرشيدي وعدد من احلضور أحد منافذ البيع في القرية

من أجنحة القرية
ملشاهدة الڤيديو

«القوى العاملة»: ٥٠٠ - ١٠٠٠ دينار غرامة 
إعاقة عمل مفتشي الهيئة على املؤسسات

«األنباء» تنشر تشكيل املجلس األعلى للبيئة

بشرى شعبان

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب 
األعمــال الــى تســهيل عمــل مفتشــي الهيئة 
وموظفيها للقيام بواجباتهم الوظيفية سواء 

خالل احلمالت التفتيشية او التفتيش الدوري 
على املؤسسات، موضحة أن عدم متكني موظفي 
الهيئــة املختصني مــن أداء واجباتهم يعرض 
صاحب العمل لغرامة ال تقل عن ٥٠٠ دينار وال 
تزيد على ١٠٠٠ دينار وفقا لبنود قانون العمل.

أصدر نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
النفط رئيس املجلس االعلى للبيئة د.بدر املال 
قرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل املجلس االعلى 

للبيئة جاء فيه:
مادة اولى: يشــكل املجلس االعلى للبيئة 
برئاسة د. بدر املال نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير النفط وعضوية كل من:

- وزير الصحة.
- وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة.

- وزير الدولة لشؤون البلدية.
- مدير عام الهيئة العامة للبيئة عضوا ومقررا.

مادة ثانية: يعمل بهذ القرار من تاريخ صدوره 
ويلغى كل نص يخالف احكامه وينشر باجلريدة 

الرسمية.


