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النائب األول قّلد عددًا من الضباط اجلدد رتبهم: 
 كونوا قدوة في تعاملكم ومثاًال يحتذى في أقوالكم وتصرفاتكم

البغلي لـ «األنباء»: نقدم كل أوجه الدعم للمرأة والطفل
القاهرة - هناء السيد

الشــؤون  أكــدت وزيــرة 
االجتماعية والتنمية ووزير 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
م.مي البغلي االهتمام باألسر 
املنتجة ودعمها ومتكينها في 
مجــاالت التدريب وتســويق 

املنتجات.
كمــا ثمنــت البغلــي فــي 
تصريــح لـــ «األنبــاء» خالل 
مشاركتها وحضورها افتتاح 
املعرض العربي لألسر املنتجة 
بالقاهرة بعنوان «بيت العرب» 
الذي يستمر حتى ١١ اجلاري 
برعاية قرينه الرئيس املصري 
عبدالفتــاح السيســي جهود 
القائمني على املعرض العربي 
لألسر املنتجة واستضافة مصر 

شــكرها للمنظمني للمعرض 
ولألسر املنتجة من الكويت، 
مشيرة إلى ان جناح الكويت 
يعبر عــن الهويــة الكويتية 
ويبرز التراث الكويتي. وذكرت 
البغلي ان الكويت شاركت من 
خالل ٤ أسر منتجة باختالف 
املنتجات التي يشــاركون بها 
من اللوحات واألثواب الشعبية 
اليدوية، مثمنة  واملشغوالت 
جهودهــم ومعتبرة ان «كلمة 
الشــكر لــن توفي حــق هذه 
األسر املنتجة». وحول جتارب 
الكويت إلقامة معارض األسر 
املنتجة أوضحــت البغلي ان 
الكويت لديها معارض لألسر 
املنتجــة وهناك معارض قيد 
الصيانة، موضحة انه سيتم 
بالقريــب العاجــل افتتاحها. 

وأكدت ان الكويت تهتم وتدعم 
املرأة في كل اجلوانب، مشيرة 
إلى توليها أول حقيبة للمرأة 
والطفولة لتقدمي كل أوجه الدعم 
للمرأة والطفل مع احلرص على 
تبادل اخلبرات والتعاون مع 
الدول لالستفادة من خبراتها 
وجتاربها في هذا املجال. يذكر 
ان املعرض يشارك فيه ١٢ دولة 
عربية وحضــره األمني العام 
العربية أحمد  الدول  جلامعة 
أبوالغيــط والســفيرة هيفاء 
أبوغزالة األمني العام املساعد 
جلامعة الدول العربية وعدد 
من الــوزراء املعنيني بالدول 
العربية وسفيرنا لدى القاهرة 
ومندوبهــا الدائم لدى جامعة 
الدول العربية الســفير غامن 

صقر الغامن.

لهذا احلــدث املميــز ودعمها 
لألسر املنتجة.وقالت البغلي 
ان معرض األسر املنتجة «حدث 

رائع وتستضيفه مصر ويدل 
على مــدى االهتمام باألســر 
املنتجــة»، كمــا أعربــت عن 

وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون املرأة والطفولة ثمنت جهود مصر إلقامة معرض األسر العربية املنتجة

الشيخ طالل اخلالد والشيخ د. عبد اهللا املشعل مع الضباط

م.مي البغلي والسفير غامن الغامن في جناح الكويت

قلــد  النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ 
طــالل اخلالــد  بنــادي ضباط 
اجليــش صباح امــس  كوكبة 
جديدة من الضباط من خريجي 
الكلية البحرية بجمهورية مصر 
العربية الشقيقة رتبهم، وذلك 
بعــد صدور املرســوم األميري 
بتوليتهــم ضباطــا باجليــش 
الكويتــي، حيث بدأت مراســم 
التولية بقراءة املرسوم األميري، 
ومن ثــم أدى الضبــاط اجلدد 

القسم القانوني.
وهنأ  النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الضباط 
اجلــدد بهــذه املناســبة بكلمة 
جــاء فيها: «يطيب لي أن أبارك 
لكم وأهنئكم على نيلكم الثقة 
الغالية لصاحب الســمو األمير  
القائد األعلى للقوات املســلحة 

وازدهار لقواتنا املســلحة، كما 
أسأله ســبحانه أن يدمي نعمة 
األمــن واألمان والعزة والرفعة 
علــى بلدنــا احلبيــب، في ظل 
القيــادة احلكيمــة لصاحــب 
الســمو األميــر  القائــد األعلى 
للقوات املســلحة الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهما وسدد على طريق 

اخلير خطاهما».
حضر مراسم التقليد  وكيل 
وزارة الدفاع الشيخ د.عبداهللا 
املشعل  ورئيس هيئة التسليح 
والتجهيز اللواء الركن م.د.غازي 
حسن الشمري، ومعاون رئيس 
األركان العامــة لهيئــة اإلدارة 
والقوى البشــرية اللواء الركن 
د. خالد علي الكندري، وآمر القوة 
البحرية العميــد الركن بحري 
هزاع مطلق العالطي وعدد من 

قيادات اجليش.

للمسؤولية امللقاة على عاتقكم، 
والسعي دائما إلى التسلح بالعلم 
والتدريب احلديث، والعمل بروح 
الفريق الواحد مع إخوانكم من 
منتسبي اجليش، واحرصوا على 
أن تكونــوا قدوة فــي تعاملكم 

ومثاال يحتذى بــه في أقوالكم 
وتصرفاتكم، وتفانوا في خدمة 
الوطــن وحمايته والــذود عن 
ترابه، وأسأل اهللا عز وجل أن 
يوفقكم إلــى حتقيق ما نتطلع 
إليــه جميعا من تطــور وتقدم 

بتوليتكــم ضباطــا باجليــش 
الكويتي، واليوم تخطون أولى 
خطواتكــم فــي طريــق العمل 
والبــذل والعطــاء والتضحية 
لوطنكــم، فكونــوا أهــال لهذه 
للثقــة وذلك من خالل حتملكم 

بدل اإلجازة في حسابات الدفعة الثانية من موظفي «الشؤون» األحد
بشرى شعبان

الشــؤون  أعلــن وكيــل وزارة 
االجتماعيــة باإلنابــة، عبدالعزيــز 
املطيري في تصريح لـ«األنباء» عن 
انتهاء اجلهات الرقابية من مراجعة 
كشف بأسماء الدفعة الثانية ملستحقي 

البــدل النقدي عن رصيــد اإلجازات 
الدوريــة أثناء اخلدمــة من موظفي 
الوزارة، والذي تضمن ٥٠٠ مستحق، 
مشــيرا إلى أنه ســيتم إيداع مبالغ 
«البدل» في حساباتهم األحد املقبل.
وأوضــح املطيــري أن ثمة ١٢٠٠

مستحق انتهى مكتب شؤون التوظف 

التابــع لديــوان اخلدمــة املدنية من 
مراجعتهم، وسيتم رفعها إلى إدارة 
الشــؤون املاليــة بالــوزارة إلجناز 
اســتمارات الصــرف اخلاصــة بها، 
مشيرا إلى أن هناك ٤٠٠ مستحق يعمل 
«شــؤون التوظف» على مراجعتهم 

حاليا.

عبدالعزيز املطيري لـ «األنباء»: انتهاء التدقيق على ١٢٠٠ مستحق من قبل ديوان اخلدمة

عبدالعزيز املطيري

وزير اخلارجية بحث مع نظيره اإليراني 
التطورات اإلقليمية والدولية

تلقى وزيــر اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبــداهللا 
اتصــاال هاتفيا مــن وزير 
اجلمهوريــة  خارجيــة 
اإلسالمية اإليرانية الصديقة 
د.حســني أمير عبداللهيان 
حيث نقل الوزير اإليراني 
في مستهل االتصال أطيب 
التحيات املقدمة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد من 
قبل الرئيس إبراهيم رئيسي 

والقيادة السياســية باجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية الصديقة.

وتناول االتصال مجمل العالقات الثنائية 
الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني وتطلع 
اجلانبني إلى الزيارات املتبادلة املقرر إقامتها 
خالل العام احلالي لبحث أطر تعزيز التعاون 
املشــترك بني البلدين الصديقني في مختلف 
املجاالت والتطلع كذلك النعقاد أعمال اللجنة 
العليا املشتركة الكويتيةـ  اإليرانية واللجان 

الفنية األخرى بني اجلانبني.
كما مت خــالل االتصال بحــث التطورات 
الراهنة على الســاحتني اإلقليمية والدولية 

والتنســيق املشــترك حيالها وعلى رأســها 
القضيــة الفلســطينية وإدانــة االعتــداءات 
اجلســيمة حلكومــة االحتالل اإلســرائيلي 
على الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكها 
لقرارات الشرعية الدولية ومحاوالت سلطات 
االحتالل اإلسرائيلية املستمرة لتغيير الوضع 
التاريخــي والقانونــي القائم في القـــــدس 
ومقدساتهــــــا محملني سلطـــــات االحتالل 
اإلسرائيلي املسؤوليــــة كاملة لتداعيــــات 
هــــذه االنتهــــاكات مؤكدين على أهمية تعزيز 
التعاون املشترك ودعــــم املساعي الدوليـــة 

حلفظ أمن وسالمة املنطقة واستقرارها.

اجلانبان أدانا االعتداءات حلكومة االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

د.حسني أمير عبداللهيانالشيخ سالم العبداهللا

الزيدان لـ «األنباء»: تدعيم الطرق ووضع حد 
للنحر والتآكل ملعاجلة السواحل املتضررة

دارين العلي

عقدت الهيئة العامة للبيئة امس اجتماعا 
حول تقييم االوضاع البيئية لسواحل الكويت 
برئاسة املدير العام للشؤون الفنية د. عبداهللا 
الزيدان وبحضور ممثلي وزارة املالية املعنيني 
بـ«أمالك الدولة» لوضع أفضل احللول ملعاجلة 
السواحل املتضررة وذلك لتحسني االوضاع 

البيئية ملرتادي هذه السواحل.
وقــال الزيــدان فــي تصريحــات خاصة 
لـ«األنباء» ان االجتماع يعتبر األول من نوعه 
في الهيئة ملتابعة ومعاجلة التأثيرات السلبية 
للظواهر البيئية املســتجدة والتي يتسبب 
بها ارتفاع منســوب املياه في بعض املناطق 
وعمليات النحر والتآكل التي تصيب الطرق 

من جراء ذلك.
وقــال الزيدان ان االجتمــاع مت بناء على 
بالغــات وكتــب تلقتها الهيئة مــن أصحاب 
القسائم الساحلية في بعض املناطق الساحلية 

عن صعوبــة وصولهم الــى امالكهم وكذلك 
انخفــاض اجزاء مــن الطرق عن مســتواها 

الطبيعي املالصــــق للسواحل.
وأوضــح الزيدان انه متت مناقشــة عدد 
من احللــول، منها على املدى القصير ومنها 
على املدى الطويل، ابرزها تدعيم السواحل 
والطرق بشكل افضل وتأمينها وإيجاد حلول 
مستدامة ملواجهة الظواهر البيئية الناجتة عن 
ارتفاع منسوب املياه التي تعاني منه جميع 
الدول الساحلية في العالم بسبب املتغيرات 
الطبيعية. ولفت الى ان هذا االجتماع ستتبعه 
سلســلة اجتماعات ستتم خاللها استضافة 
جميع اجلهات املعنية بالتعامل مع األمر بهدف 

التكامل لوضع حلول مستدامة.
ولفت الــى ان الكويت حتتــاج فعال الى 
دراسات معمقة وجدية ملواجهة مسألة ارتفاع 
منســوب املياه في املدن السكنية الساحلية 
وتأثيرها على هذه املدن واملنشآت الساحلية 

وكيفية التصدي لها ومعاجلة نتائجها.

أكد ضرورة إجراء دراسات جدية ملواجهة نتائج ارتفاع منسوب املياه

وضع أفضل احللول ملعاجلة السواحل املتضررةد. عبداهللا الزيدان

«نقابة البترول» تدعو العاملني بقسم األمن 
في القطاع النفطي إلى االعتصام األربعاء

أسامة أبوالسعود

دعت نقابة البترول جميع العاملني بقسم األمن إلى االعتصام 
أمام مبنى مؤسســة البترول األربعاء املقبل ١١ اجلاري الساعة 
١٠ صباحا. وشدد رئيس النقابة محمد فالح الهاجري على ان 
 احلقوق تنتزع وال تعطى، مؤكدا ان النقابة ســاءها ما حصل 
من تســويف ومماطلة في حتقيق مطالب العاملني في القطاع 
النفطي وخصوصا رجال األمن. وأوضح ان رجال األمن يعانون 
من اجلمود الوظيفي منذ ١٠ سنوات ولن نسمح بهضم حقوقهم 
العادلــة. وأكد الهاجري ان رجال األمن في القطاع النفطي هم 
ســد منيع حلماية القطاع النفطي من السرقات واالختالسات 
مثل ســرقة الكوابل وتهريب الديزل وغيرها من القضايا التي 

محمد فالح الهاجريتصدوا لها بكل بسالة للمحافظة على أموال الكويت.

وكيل الشؤون الثقافية تفّقد جهوزية املسجد الكبير لرمضان
أسامة أبوالسعود

قام وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املساعد للشؤون الثقافية 
طراد العنزي بزيارة تفقدية لألعمال 
اإلنشائية في املســجد الكبير برفقة 
مدير إدارة اخلدمات العامة د.م.سليمان 
الســويلم، حيث كان في استقبالهما 
مدير إدارة املسجد الكبير علي شداد 
وذلك بهدف الوقوف على مدى جهوزية 
املسجد الكبير الستقبال املصلني في 

شهر رمضان املبارك.
واطلــع وكيــل وزارة األوقــاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد للشؤون 
الثقافية طراد العنزي على آلية سير 
عمل الصيانة في مباني املسجد الكبير، 
والترميمات التي تنفذها إدارة املسجد 

طراد العنزي خالل زيارته للمسجد الكبيرالكبير.

ملشاهدة الڤيديو

رئيس الوزراء عزى ملك األردن 
بوفاة رئيس الوزراء األردني األسبق

ولي العهد عزى ملك األردن بوفاة 
رئيس الوزراء األردني األسبق

األمير عزى ملك األردن بوفاة 
رئيس الوزراء األردني األسبق

ولــي  ســمو  بعــث 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمــد ببرقيــة تعزية 
امللــك عبداهللا  إلى أخيه 
احلســني  ابــن  الثانــي 
اململكــة األردنيــة  ملــك 
الهاشمية الشقيقة، ضمنها 
ســموه خالــص تعازيه 
وصادق مواســاته بوفاة 
املجالــي  د.عبدالســالم 
رئيس الوزراء األسبق في 
اململكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة.
املولى  راجيا ســموه 
تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ويســكنه فسيح 
جناتــه وأن يلهــم ذويه 

الصبر والسلوان.

بعث صاحب السمو 
األميــر الشــيخ نــواف 
األحمد ببرقيــة تعزية 
إلى أخيه امللك عبداهللا 
الثاني ابن احلسني ملك 
اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة عبر فيها سموه 
عــن خالــص تعازيــه 
وصادق مواساته بوفاة 
د.عبدالســالم املجالــي 
الوزراء األسبق  رئيس 
فــي اململكــة األردنيــة 

الهاشمية الشقيقة.
املولى  سائال سموه 
تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أســرة 
الفقيــد جميــل الصبر 

وحسن العزاء.

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى امللك عبداهللا الثاني 
ابن احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
د.عبدالسالم املجالي رئيس الوزراء األسبق في اململكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

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


