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األمير: استعدادات وإمكانيات كبيرة وفرها العراق خلليجي ٢٥

البغلي بحثت في مصر سياسات األمومة والطفولة وحماية املعنفات

الســمو  بعــث صاحــب 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئــة إلى الرئيس 
د. عبداللطيف جمال رشيد 
رئيس جمهورية العراق، عبر 
فيها سموه عن بالغ سروره 
بالتجمــع الرياضي األخوي 
الذي جمع األشقاء واملشاركني 
في دورة كأس اخلليج العربي 
اخلامســة والعشــرين التي 
تســتضيفها مدينة البصرة 
الفيحاء في جمهورية العراق 
الشــقيق خالل الفترة من ٦
يناير حتى ١٩ يناير ٢٠٢٣.

كما أعرب فيها سموه عن 
خالــص تهانيه لــه بنجاح 
افتتــاح دورة كأس اخلليج 
العربي اخلامسة والعشرين، 
مقدرا ســموه االستعدادات 
الكبيــرة  واإلمكانيــات 
واملتميــزة والعاليــة التــي 
وفرها األشقاء في جمهورية 
العراق لهذا احلدث اخلليجي 
الرياضي ومشيدا باللوحات 
الفنية الرفيعــة التي تعبر 
عن تاريخ العــراق العريق 
واللوحات الفنية األخرى التي 

القاهرة ـ هناء السيد

الشــؤون  بحثــت وزيــرة 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
وزيــرة الدولة لشــؤون املرأة 
البغلــي مــع  والطفولــة مــي 
مســؤولني مصريني عــددا من 
البرامج والسياســات املتعلقة 
باألمومــة والطفولــة وحماية 

النساء املعنفات.
إلــى  زيارتهــا  وخــالل 
املجلــس القومــي للطفولة 
واألمومة في مصر، ناقشت 
الوزيرة مي البغلي مع األمني 
العام للمجلس نيفني عثمان 
اختصاصات ومهام والهيكل 
التنظيمــي وأولويــات عمل 
املجلس وسبل تبادل اخلبرات 

بني اجلانبني.
واســتعرض اللقاء مهام 
عمل جلــان حماية الطفولة 
لنجــدة  العامــة  واإلدارة 
الطفــل وصنــدوق األمومة 
والطفولة فضال عن قضايا 
الطفولة واألمومة واملشكالت 
التــي تواجه األطفــال وأهم 

حفل االفتتاح وعكست الوجه 
املرمــوق للبلد  احلضــاري 
الشقيق، متمنيا سموه ه كل 
التوفيــق جلميع املنتخبات 

التعافي جسديا واجتماعيا.
الزيــارة، جرى  وخــالل 
التدخالت  آلية  اســتعراض 
والبرامــج وأهــم اخلدمــات 
املقدمة للمرأة املعنفة والدعم 
النفسي والقانوني والصحي 

واالجتماعي لها.
واطلعت الوزيرة البغلي 
خالل الزيارة على اخلدمات 
التي يقدمها «مجمع اخلدمات 
املتكاملــة» الــذي يســتقبل 
اللواتي تعرضن  الســيدات 

افتتــاح دورة كأس اخلليج 
العربي اخلامسة والعشرين، 
مقدرا ســموه االستعدادات 
الكبيــرة  واإلمكانيــات 
واملتميــزة والعاليــة التــي 
وفرها األشقاء في جمهورية 
العراق لهذا احلدث اخلليجي 
الرياضي، مشيدا باللوحات 
الفنية الرفيعة التي عكست 
حضــارة العــراق العريقــة 
التي تخللــت حفل االفتتاح 
واللوحات الفنية األخرى التي 
نشرت روح الوئام واحملبة 
بــني املشــاركني واجلماهير 
اخلليجيــة وأضفت البهجة 
املتابعــني  والســرور علــى 
العــراق  داخــل جمهوريــة 
وخارجها، متمنيا سموه كل 
التوفيــق جلميع املنتخبات 
املشــاركة فــي هــذا العرس 
القائمة  اخلليجي وللجهات 
علــى اإلعــداد لهــذه الدورة 
التوفيق والســداد لتحقيق 
النبيلة واملنشودة،  أهدافها 
داعيا سموه املولى عز وجل 
أن يدمي على سيادته موفور 

الصحة والعافية.

ورش  وعــدة  للســيدات 
للتدريــب املهنــي ومعرض 
اليدوية واألثاث  للمنتجات 
باإلضافة إلى مكتب للتأهيل 

وحضانة وعيادة.
مــن جانــب آخــر، أقــام 
سفيرنا لدى جمهورية مصر 
العربية ومندوبها الدائم لدى 
جامعــة الدول العربية غامن 
الغامن مأدبة غداء على شرف 
الوزيرة البغلي والوفد املرافق 

لها.

املشــاركة فــي هــذا العرس 
اخلليجي، وللجهات القائمة 
علــى اإلعــداد لهــذه الدورة 
التوفيق والســداد لتحقيق 
النبيلة واملنشودة،  أهدافها 
سائال ســموه املولى تعالى 
أن يدمي عليه موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية العراق 
وشعبها الكرمي دوام التقدم 

واالزدهار. 
 كما بعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى محمد شياع 
الســوداني رئيــس مجلس 
الــوزراء بجمهورية العراق 
الشــقيق عبر فيها ســموه 
عــن بالغ ســروره بالتجمع 
الرياضي األخوي الذي جمع 
األشقاء واملشاركني في دورة 
كأس اخلليج العربي اخلامسة 
والعشرين التي تستضيفها 
مدينة البصــرة الفيحاء في 
الشــقيق  العراق  جمهورية 
خــالل الفترة من ٦ حتى ١٩

يناير ٢٠٢٣.
كما أعرب فيها سموه عن 
خالــص تهانيه لــه بنجاح 

ألي شكل من أشكال العنف 
والتعامــل مــع مشــكالتهن 

ومساعدتهن على حلها.
كمــا تضمنــت اجلولــة 
االطالع على مركــز لتأهيل 
اإلعاقــة  األشــخاص ذوي 
والذي يشمل على عدة غرف 
للتخاطب والعالج الطبيعي 
والعــالج احلســي ومركــز 
واالستشــارات  للتوجيــه 
األسرية ومركز إعداد األسر 
املنتجــة وورشــة جتميــل 

صاحب السمو هنأ الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي بافتتاح دورة كأس اخلليج العربي

وزيرة الشؤون اطلعت على مركز لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

البغلي مع األمني العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة في مصر نيفني عثمانالوزيرة مي البغلي والسفير غامن الغامن

أضفت روح احملبة والبهجة 
والسرور على املتابعني داخل 
جمهورية العراق وخارجها 
ونالت إعجابهم التي تخللت 

السياسات والبرامج في هذا 
الصدد.

كما زارت الوزيرة البغلي 
املؤسســة القوميــة لتنمية 
األســرة واملجتمــع (مجمع 
املتكاملة)، حيث  اخلدمــات 
استعرضت مع مدير اإلدارة 
العامة لشؤون املرأة في وزارة 
التضامن االجتماعي املصرية 
جاكلني ممــدوح آلية حماية 
النســاء املعنفــات وتأهيل 
الناجيات مــن العنف حتى 

إدارة االستشارات األسرية بـ «العدل» شاركت في «بيوت متزنة»

شاركت ادارة االستشارات االسرية في ملتقى 
«بيوت متزنة»، الذي اقيم في فندق الريجنسي 
اخلميس املاضي، حيث كانت اإلدارة من ضمن 

املشاركني في املعرض املقام على هامش امللتقى، 
وقــد قامت املشــاركات فــي االدارة بالرد على 
استفســارات اجلمهور والتعريف بدورهم في 

تقدمي االستشــارات االسرية واحلد من حاالت 
الطــالق ودور مركز اصــالح ذات البني بتقدمي 

االستشارات واحللول للمشاكل االسرية.

سعد احلجي ود.حنان القطان يكرمان املشاركني من «االستشارات األسرية»الباحثة فاطمة الفارسي ود.حنان القطان وتسنيم يوسف عبدالرحمن خالل املعرض

«التربية»: سحب رئاسة القسم من ٢٠٠ معلم وافد
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية 
رفيعة املستوى لـ«األنباء» 
التربيــة  وزارة  ان  عــن 
وفي إطــار خطتها لعملية 
الوظائــف  التكويــت فــي 
االشرافية التعليمية ستقوم 
مع بداية الفصل الدراســي 
الثاني وعقب انتهاء اجازة 
منتصــف العــام بســحب 
رئاسة القســم مما يقارب 
٢٠٠ معلم وافد، مشيرة الى 
انها ســتقوم بإسناد مهمة 
القســم للكويتيني  رئيس 
الذيــن ينتظــرون دورهم 

في الترقية.
الوافــد  ان  وأوضحــت 
ســيعود لعملــه الســابق 
معلما وليس رئيس قسم، 

جلانها املختلفة وكنترولها 
الذي يعمــل على الفترتني 
صباحيــة ومســائية فــي 

الفيحاء والقادسية.
وعن آخــر اختبار قدمه 
العلمــي  القســمني  طلبــة 
واألدبي، قال النائب الثاني 

والســداد ألبنائــه الطالب 
والطالبات.

من جانبها، أكدت املوجهة 
األولى ملادة اللغة العربية 
مبنطقــة حولي التعليمية 
ورئيســة جلنــة تقديــر 
الدرجات في كنترول القسم 
األدبي نوير املطيري على 
تلقي ردود أفعال جيدة من 
قبــل أولياء أمــور الطالب 
على االختبار الذي كان في 
مستوى الطالب املتوسط، 
وراعــى املهــارات املقــررة 
علــى املتعلم خالل الفصل 
الدراســي األول، مشــيرة 
إلى بــدء عملية التصحيح 
وسيرها بســهولة ويسر، 
وقد مت توزيع األوراق على 
اللجــان واملراقبات إلمتام 

عملية التصحيح.

لرئيس عام االمتحانات في 
كنترول القسم األدبي مدير 
عام منطقة حولي التعليمية 
منصــور الظفيري إن عدد 
الطــالب الذين ادوا اختبار 
مادة اللغة العربية في القسم 
األدبــي بلــغ ١٦١٢٨ طالبــا 
وطالبــة، وبلغ عدد حاالت 
الغيــاب ١٢٣٦ حالة، وعدد 
حــاالت احلرمان ١٩١ حالة، 
كما بلغ عــدد احلضور في 
التعليم الديني ١٠٣٣ طالبا 
وطالبــة، وبلغ عدد حاالت 
احلرمان ٧ حاالت، وبلغ عدد 

حاالت الغياب ٤٨ حالة.
وتابع الظفيري أن األمور 
مطمئنة وعملية التصحيح 
تسير بيسر، وسيتم االنتهاء 

منها خالل يوم. 
ومتنى الظفيري النجاح 

عجلة االختبارات تعود للدوران اليوم.. واألمور مطمئنة وعملية التصحيح تسير بيسر

منصور الظفيري

الفتة الــى ان هناك الكثير 
من الكويتيني الذين اجتازوا 
مقابالت الترقي بنجاح منذ 
عدة سنوات وعلينا فسح 
املجال امامهم للترقي وعدم 
عرقلة طموحهم وهدفهم في 

خدمة العملية التعليمية.
إلــى ذلك، تعــود عجلة 
اختبارات الفترة الدراسية 
األولى لطلبة الثاني عشر 
اليوم األحــد للدوران بعد 
انتهاء عطلة نهاية االسبوع، 
حيث يقــدم طلبة القســم 
االدبي امتحان قضايا البيئة 
والتنميــة املعاصرة بينما 
يؤدي طلبة العلمي اختبار 

الفيزياء.
وتواصل وزارة التربية 
جهودها للحفاظ على سير 
عملية االختبارات من خالل 

ولي العهد: كل التوفيق جلميع
املنتخبات املشاركة بالعرس اخلليجي

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس د. عبداللطيف رشيد 
رئيس جمهورية العراق ضمنها 
ســموه خالص تهانيه بنجاح 
افتتــاح دورة كأس اخلليــج 
العربي اخلامســة والعشرين 
التــي تســتضيفها جمهورية 
العــراق، راجيــا ســموه كل 
املنتخبات  التوفيــق جلميــع 
املشــاركة فــي هــذا العــرس 
اخلليجي، وللجهات القائمة على 
اإلعداد لهــذه الدورة التوفيق 
والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة 
واملنشــودة، متمنيــا له دوام 

الصحة وموفور العافية.
كما بعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
إلــى محمــد شــياع  تهنئــة 
الســوداني رئيــس مجلــس 

الوزراء بجمهورية العراق الشقيق ضمنها 
سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة 
كأس اخلليج العربي اخلامسة والعشرين 
التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيق 
خــالل الفتــرة من ٦ حتــى ١٩ يناير ٢٠٢٣

راجيا سموه كل التوفيق جلميع املنتخبات 
املشاركة في هذا العرس اخلليجي، وللجهات 
القائمــة على اإلعداد لهذه الدورة التوفيق 
والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة واملنشودة، 
متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

سموه هنأ الرئيس ورئيس الوزراء العراقي بافتتاح دورة كأس اخلليج العربي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

رئيس الوزراء هنأ رئيس ورئيس وزراء العراق 
بافتتاح كأس اخلليج الـ ٢٥

«التجارة»: تثبيت أسعار املنتجات الغذائية.. 
وأي طلب بالزيادة سيرفض

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق 
الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح 
دورة كأس اخلليج العربي اخلامســة والعشرين 

التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيق. 
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى محمد شياع 
السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق 
الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح 
دورة كأس اخلليج العربي اخلامســة والعشرين 
التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيق خالل 

الفترة من ٦ حتى ١٩ يناير ٢٠٢٣.

مرمي بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» عن توافق بني وزارة 
التجارة وشركات بيع املنتجات الغذائية 
على االلتزام بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٠/٦٧

الذي ينص على «تثبيت األسعار»، الفتة 
إلى وجود جلنة معنية تتولى دراسة أي 
مقترحات أخرى في هذا الشــأن، مثمنة 
العمل بقرار تثبيت األسعار لدى الشركات 
املعنية، مؤكدة أن أي طلب بزيادة سعر 
أي منتج سيرفض انتظارا لتقدمي اللجنة 
توصياتها. وردا على ما نشر حول زيادة 
قريبة في األســعار ومنها حتديد أسعار 
شركة املراعي، أجابت املصادر بأن ما نشر 

غير صحيح ولم تتلق وزارة التجارة أي 
طلب بزيادة أســعار منتجات الشــركة. 
وثمنــت املصــادر دور مفتشــي الرقابة 
التجاريــة علــى األســعار املعتمــدة في 
األسواق، مشــيرة إلى أنه معروف لدى 
اجلميع أن أي زيادة مصطنعة ألي منتج 

تسجل مخالفة قانونية.
هذا، ونفى احتاد اجلمعيات التعاونية 
االســتهالكية وجود أي موافقات لزيادة 
األســعار، كما أكد االحتــاد على االلتزام 
التجــارة رقــم ٢٠٢٠/٦٧ بقــرار وزارة 

اخلاص بتثبيت األسعار. كما أهاب احتاد 
اجلمعيات باجلمعيات التعاونية إلى عدم 
اعتماد أي أصناف دون صدور تعميم من 

االحتاد بذلك.

«احتاد اجلمعيات» لـ «التعاونيات»: ال تعتمدوا أي أصناف جديدة من دون تعميم

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

أصــدرت وزيرة الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزير الدولة لشؤون 
املرأة والطفولة م.مي البغلي قرارات وزارية 

بإشهار ٦ جمعيات نفع عام، وهي:
اجلمعيــة الكويتية للمواهب واألعمال ٭ 

التطوعية.
اجلمعيــة الوطنيــة ملناهضــة العنف ٭ 

املجتمعي.

جمعية العالج املهني الكويتية ملدة غير ٭ 
محدودة.

جمعية التصميم الداخلي الكويتية ملدة ٭ 
غير محدودة.

اجلمعية الكويتية للتوعية باملنتجات ٭ 
احلالل ملدة غير محدودة.

اجلمعية الكويتية ملترجمي لغة اإلشارة ٭ 
ملدة غير محدودة.

إشهار ٦ جمعيات نفع عام

متكني ذوي اإلعاقة للعمل في «احلكومي واخلاص»
أكدت نائب املدير العام للخدمات التعليمية 
والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة باإلنابة اخلنساء احلسيني ان الهيئة 
تســعى لزيادة متكني ذوي اإلعاقة بالعمل 
فــي القطاعــني احلكومي واخلــاص بهدف 
اإلدمــاج املجتمعي حســب تخصصات كل 

منهم ومجاالت دراستهم.

من جهتها، قالت مديــرة جمعية البناء 
البشري عواطف السلمان في تصريح مماثل 
لـ «كونا» إن من نتائج ثمرة الدفعات السابقة 
قبول ٥٦ متدربا لتأهيلهم بخوض مضمار 
العمل امليداني محققني اجنازا الفتا، السيما مع 
دخول قطاعات خاصة اضافية منها القطاع 
املصرفي واالتصاالت والصناعات والنفط.

سفارتنا بالقاهرة: اإلفراج عن الطلبة الكويتيني 
في واقعة املشاجرة باإلسكندرية

ناهد إمام و«كونا»

أعلنــت ســفارتنا لــدى جمهورية مصر 
العربية أنه مت عصر أمس اإلفراج عن جميع 
الطلبة الكويتيني في واقعة املشاجرة بينهم في 
أحد املجمعات التجارية مبدينة اإلسكندرية، 
داعية إياهم إلى االلتزام باألنظمة والقوانني 

املعمول بها هناك.
وقالت الســفارة، في بيان تلقته «كونا»، 
إنه في ضوء متابعتها لواقعة املشاجرة التي 
حدثت بني الطلبة الكويتيني في أحد املجمعات 
التجارية باإلسكندرية ونتيجة لالتصاالت التي 
قامت بها الســفارة مع املسؤولني املختصني 
لــدى جهات التحقيــق املصرية حرصا منها 
على أمن وســالمة أبنائها الطلبة الدارســني 

ولضمان حسن التعامل معهم هناك، فقد مت 
اإلفراج عن جميع الطلبــة الكويتيني عصر 
امس. وفي هذا الشأن، جددت السفارة دعوتها 
لــكل أبنائها الطلبة الدارســني في مصر إلى 
االلتزام باألنظمة والقوانني املعمول بها هناك.

وكانت الســفارة قد أكدت في وقت سابق 
امس أنها تابعت مع امللحق الثقافي الكويتي 
باإلسكندرية مجريات التحقيق لدى اجلهات 
املصرية املختصة بشأن املشاجرة، وأن السفارة 
وإذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها 
ملثــل هذه التصرفات التــي بدرت من بعض 
أبنائهــا الطلبة وتدعو إلى االلتزام باألنظمة 

والقوانني املعمول بها في مصر.
هذا، وعلمت «األنباء» أن عدد الطلبة الذين 
وقعت بينهم املشاجرة بلغ ٩ طالب كويتيني.


