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األمير عّزى الرئيس اإليراني 
بضحايا زلزال «خوي» ورئيس 

غواتيماال بوفاة الرئيس األسبق

ولي العهد عّزى الرئيس اإليراني 
بضحايا الزلزال ورئيس غواتيماال 

بوفاة الرئيس الفارو كابايروس
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزية إلى الرئيس إبراهيم رئيســي رئيس 
اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وألسر 
ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة خوي شمال غربي 
إيران وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني 
وتدمير للمرافق العامة واملمتلكات، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنهم فســيح جناته ومين على املصابني بسرعة 
الشفاء ومتام العافية وأن يتمكن املسؤولون في البلد 

الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية غواتيماال الصديقة 
أليخاندرو جياماتي، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة رئيس غواتيماال األسبق الفارو 
كولوم كابايروس، راجيا، ألسرته وذويه جميل الصبر.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس 
اجلمهوريــة اإلسالميـــة اإليرانية الصديقـــة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
له وألســر ضحايــــا الزلزال الــــذي ضرب 
مدينـــة خوي شمـــال غربي إيران، مبتهال 
ســموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا 
بواســع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح 

جناته ومين على املصابني بالشفاء العاجل.
كما بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
إلــى رئيس جمهورية  األحمد، ببرقية تعزية 
غواتيماال الصديقة أليخاندرو جياماتي، ضمنها 
ســموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
رئيس جمهورية غواتيماال األسبق الفارو كولوم 
كابايروس، متمنيا سموه ألسرة الفقيد وذويه 

جميل الصبر. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

محافظة األحمدي حتتفل اليوم برفع العلم

املنيع رئيسًا ملجلس إدارة «نقابة البترول»

نقابة نفط الكويت: حققنا أكثر من ٨٠ إجنازًا 
منذ انتخاب مجلس اإلدارة احلالي قبل عام

وسط حضور رسمي وشعبي، حتتفل محافظة األحمدي 
صباح اليوم مبناسبة رفع العلم، حيث يقوم محافظ األحمدي 
الشــيخ فواز اخلالد برفع علم البالد، تزامنا مع بدء مراسم 
االحتفــاالت في قصر بيــان، وذلك ايذانا ببــدء االحتفاالت 
الوطنية التي حتمل هذا العام شــعار «عز.. وفخر». وعقب 
رفع العلم تبدأ االحتفالية بطابور العرض ملنتسبي أكادميية 
سعد العبداهللا للعلوم األمنية، تعقبه كلمة باملناسبة يلقيها 
محافظ األحمدي الشــيخ فواز اخلالد، كما يشــتمل برنامج 
االحتفاليــة على فقرات عديدة للفرق املشــاركة مثل فريق 
الطيبــني التراثي والفريق الكويتي للطيــران احلر وفريق 
اجلوالة والكشافة، وصيحات وأغان وطنية، وعروض لفرقة 
أوالد عامر للعرضــة. وتختتم االحتفالية بجولة للمحافظ 
واحلضور على الفرق املشاركة، ومعرض السيارات التاريخية.

أعلن أمني ســـر مجلس 
إدارة نقابـــــة العاملـــــني 
البتــــرول  مبؤسســــــة 
الفضلي  الكويتيــة عايــد 
انتهاء النقابة في اجتماعها 
األول الذي عقد يوم االثنني 
املاضي بتشكيل هيئة املكتب 
وجلانها والتي جاءت بعد 
أن قامت جمعيتها العمومية 
العاديــة باعتماد عضوية 
وتزكية (١١) مرشحا تقدموا 
لعضوية مجلــس اإلدارة 
النقابيــة (يناير  للــدورة 

٢٠٢٣ ـ يناير ٢٠٢٦). وأشــار الفضلي إلى أن 
وقوف اجلمعية العمومية مبختلف توجهاتها 
صفا واحدا خلف ١١ مرشحا لعضوية مجلس 
إدارة نقابتهــا، إشــارة واضحــة على دعمهم 
الالمحدود ملجلــس اإلدارة اجلديد للتصدي 
للتحديات واألولويات التي تصب في مصلحة 
موظفي املؤسســة، وقد جاء تشــكيل الهيئة 

اإلدارية واللجان على النحو التالي:
١ ـ أحمد املنيع ـ رئيسا.

٢ ـ جاسم املطوع ـ نائبا للرئيس.
٣ـ  عايد الفضليـ  أمني السر ورئيس جلنة 

شؤون املؤسسة.
٤ـ  سليمان العبد اجلليلـ  أمني السر املساعد.
٥ ـ محمد عادل خريبط ـ أمني الصندوق.

٦ ـ عبدالعزيز يعقــوب الكندري ـ رئيس 
اللجنة االجتماعية واإلعالمية.

وعضوية كل من: فهد خليل الشبيلي، 

علي صبيح الكاظمي، فهد عوض الرشيدي، 
خالد غنام اجلمهور، ووليد ربيع النومس.

وفي ختام تصريحه، أكد الفضلي أن نقابة 
العاملني مبؤسسة البترول الكويتية سوف 
تكون مبشيئة اهللا احلصن املنيع للدفاع عن 
مصالح العاملني مبؤسسة البترول الكويتية 
كافة والذود عن مكتسباتهم على اختالف 
مستوياتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وأنها 
ستسلك جميع الطرق املشروعة التي حتقق 
أهدافها مبــا يضمن حمايــة ومنو حقوق 
العاملني باملؤسسة، كما أشار الى أن مجلس 
إدارة النقابة سيسعى لتعزيز العالقة مع 
اإلدارة التنفيذية ملؤسسة البترول الكويتية 
برئاسة الشيخ نواف السعود الصباح في 
ســبيل حتقيق األهداف والطموحات التي 
يتطلــع لها كل موظفي مؤسســة البترول 

الكويتية.

أسامة أبو السعود

أعلنــت نقابــة العاملني في شــركة نفط 
الكويت أنها حققت اكثر من ٨٠ إجنازا خالل 
عام واحد منذ انتخاب مجلس إدارتها احلالي 

في يناير املاضي ٢٠٢١.
وعددت النقابة إجنازاتها عبر ڤيديو مصور 
تلقت «األنباء» نسخة منه يحوي العديد من 

تلك اإلجنازات لصالح عمال الشركة.
ومن تلك اإلجنازات املوافقة على احتساب 
بدل املناوبة وبدل الدوام غير املنتظم أثناء 
متتع العامل باإلجازة الســنوية أو اإلجازة 
املرضيــة، فقد مت التعميــم على املجموعات 

والفرق بهذا الشأن بعد مطالبة النقابة.
وتابعت نقابة الـ koc أنه مت تغيير نظام 
تعديل أوضاع العاملني احلاصلني على مؤهل 
أعلــى في ذات مجال الوظيفة وذلك بتعديل 
أوضاعهــم من دون احلاجة إلى إعالن وبعد 

اجتياز االختبارات املقررة.
وأضافت أن اإلجنازات تشمل أيضا تعديل 
حســبة القرض الشــخصي النهائية بإزالة 
خصم التأمينات االجتماعية من احلسبة، مبا 
يترتب عليه زيادة املبلغ املستحق للقرض.

واســتطردت أنــه يجــري العمــل علــى 
استحداث خيار في النظام اآللي oracle يتيح 

للعاملني التقدم بطلب القرض الشخصي من 
خالله بعد مطالبة النقابة بذلك.

وأشارت إلى انه مت رفع مواصفات سيارات 
العاملــني بالشــركة ومت اعتمــاد تخصيص 
الســيارات مبواصفات عالية للعاملني على 
الدرجــات ١٦ وما فوق. وأضافت النقابة أنه 
مت أيضا إعادة هيكلة مجموعة اإلطفاء واآللية 
املتبعة لترقيات وإعادة توزيع القوى العاملة 
على جميع مراكز اإلطفاء نتج عنها استحداث 
عدد ٨٩ ترقية في املجموعة. كما مت استحداث 
عدد (٢) شــاغر مســمى كبير آمــري إطفاء 
واستحداث عدد (١٨) شاغر مسمى مساعد آمر 
إطفاء و(٣٠) شاغر مسمى موجة رجال إطفاء 

و(٣٥) شاغر مسمى مشغل معدات إطفاء.
وتابعــت أنه متت إعــادة هيكلة وظائف 
مجموعــة عمليــات املختبــرات نتــج عنها 
اســتحداث عدد (٤٨) واســتحداث عدد (٩) 
شواغر مسمى كبير فني مختبر في مجموعة 
عمليات املختبرات. كما مت استحداث عدد (٣٩) 
شــاغر مسمى فني مختبر أول في مجموعة 
عمليات املختبرات. ومن تلك اإلجنازات أيضا 
استثناء أصحاب الشــهادة الثانوية العامة 
من متطلب الوظيفــة للترقية في مجموعة 
عمليات املختبرات بعد مطالبة النقابة بذلك، 

وغيرها من اإلجنازات األخرى.

منها احتساب بدالت «املناوبة» و«الدوام غير املنتظم» أثناء متتع العامل باإلجازة

الشيخ فواز اخلالد

شعار نقابة العاملني مبؤسسة البترول الكويتيةعايد الفضلي

حمد املشعان: أستراليا تشارك الكويت بالتحالف الدولي 
ضد «داعش» واالستثمارات بني البلدين ١٦ مليار دوالر

دارين العلي

احتفلت سفارة أستراليا لدى البالد باليوم الوطني 
األســترالي، أمس األول في فندق اجلميرا بحضور 
عدد كبير من الســفراء والديبلوماسيني املعتمدين 
في البالد. وأعلن مســاعد وزير اخلارجية لشؤون 
التنمية والتعاون الدولي الســفير حمد املشعان أن 
العالقــات الكويتية - األســترالية بــدأت عام ١٩٧٤

وقع خاللهــا الكثير من االتفاقيات، مشــيرا إلى أن 
قيمة االســتثمارات بني البلدين بلغــت أكثر من ١٦
مليار دوالر أميركي في قطاعي النفط واالستثمار.

واعتبر املشعان في تصريح صحافي أن أستراليا 
تعد أحد مصادر األمن الغذائي للكويت، مســتذكرا 
دورها الذي لعبته اثناء جائحة «كورونا» حيث قامت 
بتأمني املخزون الغذائي للكويت، مؤكدا أن «تصدير 

األغنام االسترالية لم يتوقف في تلك الفترة».
وحتدث عن وجود نحو ٥٠٠ طالب يدرسون في 

اجلامعات األسترالية.
وقال ان استراليا تشــارك الكويت في التحالف 
الدولــي ضد تنظيم داعش، إضافة الى وجود قوات 

استرالية في معسكر عريفجان.
وعن إعالن رئيس الوزراء األســترالي في وقت 
ســابق عن إيقاف تصدير املواشي احلية إلى الدول 
بسبب اعتراض منظمات محلية للرفق باحليوانات، 
أوضح املشعان أن «هذا املوضوع مت طرحه مند مدة 
من قبــل جمعيات الرفق باحليوانــات»، الفتا «إلى 
وجود تواصل بني حكومتي البلدين بهذا اخلصوص».

وأوضح انه «في حال مت ايقاف تصدير استراليا 
لألغنام إلى الكويت فهناك بدائل أخرى ومن ضمنها 
جنوب أفريقيا التي تتعامل معها شركة املواشي».

وأضاف: «اآلن اللحوم األســترالية متوافرة في 

األسواق وتتوقف في فترة الصيف بسبب احلرارة، 
ومن ثم تستأنف في فترة اخلريف».

وعن اســتعداد الوزارة للتعامــل مع اجلمعيات 
اخليرية في شهر رمضان، قال املشعان إن «منظومة 
العمل اخليري في الكويت قائمة من فترة طويلة لكن 
هناك تطويرا لهذه املنظومة ونحن في طور اإلعداد 
لها وحتصينها من أي اختراقات»، كاشــفا عن أنها 

ستطلق في القريب العاجل.
كما أعلن املشــعان عن لقاء أمــني املظالم التابع 
ملجلس األمن مع ثالثة كويتيني اضافة الى اثنني من 
فئة «البدون» من اجل مناقشة أسباب وضع العقوبات 
عليهــم التي فرضها مجلس األمن، موضحا أن أمني 
املظالم اجتمع مع كل واحد على حدة واستمع اليهم 
بشكل فردي ورفع تقريرا لرفع العقوبات عن االثنني 

«البدون» وابقائها على الكويتيني الثالثة.
ولفت إلى عقد جلســة في شهر مارس املقبل في 
مجلس األمن ملناقشة هذا امللف ومعرفة اسباب عدم 
رفع العقوبات عن الكويتيني الثالثة، مؤكدا ان هذا امللف 
يولى باهتمام كبير من قبل وزارة اخلارجية وعلى 
رأسها الوزير الشيخ سالم العبداهللا ونائبه السفير 
منصور العتيبي لرفع العقوبات عن املواطنني الثالثة. 
وأوضح املشــعان أن العقوبات الدولية لألشخاص 
اخلمســة ليســت لها عالقة بالعفو الذي يصدر من 

القيادة السياسية الكويتية.
من جانبها، أكدت السفيرة األسترالية لدى البالد 
ميليسا كيلي في كلمة خالل احلفل «أهمية الشراكة 
الكويتيةـ  األسترالية التي تأسست على ثالث ركائز 
رئيسية وهي األمن الغذائي واالستثمار والتعليم»، 
معتبرة أن «هذه الشــراكة تســتمر فــي التقدم من 

القوة إلى األقوى».
وأعربــت كيلي عن شــكرها وتقديرهــا لوزارة 

اخلارجية الكويتية وجميع الشركاء الكويتيني على 
ما قدموه لســفارتها وخصوصا في األشــهر الستة 
املاضية منذ توليها منصب سفيرة استراليا لدى البالد.
وأوضحت الســفيرة االســترالية أنــه مت اطالق 
تسمية «ســفرة الغابات األســترالية»، على احلفل 
الذي أقامته مبناســبة عيد بالدها الوطني. وقالت: 
«بالنسبة إلى السكان األصليني األستراليني، الذين 
لديهــم ارتباط مقدس باألراضــي التقليدية، تعتبر 
الغابات مصدرا للطعام ومكانا لاللتقاء والتواصل، 
لذلــك، عند دمجها مع مفهوم الســفرة أو املســاحة 
لتناول الطعام، فإن األمر كله يتعلق بتالقي الثقافة 
األسترالية والكويتية معا، وهو مكان خاص جلمع 

األصدقاء ومشاركة الطعام والتواصل».
وفي تصريح على هامش احلفل، قالت السفيرة 
االســترالية ردا على ســؤال عن التعــاون الدفاعي 
والعســكري، إن «هذا التعاون يعود إلى العام ١٩٩١

عندما شــاركت القوات االسترالية في حرب حترير 
الكويت، وحاليا لدينا فرقة صغيرة من قوات الدفاع 
األســترالية تعمل في مخيم عريفجان»، مشددة من 
ناحية أخرى على أن بالدها والكويت «تعمالن على 
ضمان االستقرار اإلقليمي وتتمتعان بسياسة موحدة 
في العديد من املنتديات الدولية واملنظمات األممية، 
ديبلوماسيا وعسكريا، باالستناد إلى النظام القائم 

على القواعد الدولية في معظم القضايا».
ودعت كيلي «السياح الكويتيني الى زيارة استراليا 
لقضــاء عطلتهم الصيفية، ورجــال األعمال إليجاد 
فرص اســتثمارية، وللطلبــة الراغبني في حتصيل 
شــهادات من جامعــات مرموقة ومعتــرف بها، إلى 
اختيار احدى جامعاتنا»، مشددة على أن «استراليا 
من أولى الدول التي تنعم باســتقرار والتي تشــعر 

الزائر باألمن واألمان».

السفارة األسترالية احتفلت باليوم الوطني بحضور أعضاء السلك الديبلوماسي

السفير حمـــد املشعـان والسفيـــرة ميليسا كيلي لــدى قطـع كعكـة 
(متني غوزال) احلفل 

ســفراء قطر علي بن عبداهللا آل محمود وعمان د. صالح اخلروصي والبحرين صالح املالكي واإلمارات مطر النيادي 
واألردن صقر بوشتال وفلسطني رامي طهبوب خالل االحتفال

جيمس هولتسنايدر والسفير البحريني صالح املالكي خالل احلفل

هولتسنايدر: الواليات املتحدة ملتزمة بحل الدولتني
أكد القائم بأعمال الســفارة األميركية 
لدى البالد جيمس هولتســنايدر أن جولة 
بلينكن  أنتوني  وزير اخلارجية األميركي 
حللفائنا في املنطقة معتادة وليست األولى، 
الفتا إلى أن توجهه من مصر إلى إسرائيل 
الفلسطينية كان إلجراء بعض  واألراضي 
املباحثات. وأضاف في تصريح للصحافيني 
أن الواليات املتحدة ملتزمة بحل الدولتني 
ولكنها تبحث حاليا عن حلول لعودة الطرفني 
الى طاولة املفاوضات. وأشار إلى ان زيارة 

وزير اخلارجية األميركي للمنطقة مخطط 
لها منذ مدة طويلة وتوقيتها ليست له عالقة 
مبا حدث في إيــران مؤخرا، موضحا ان 
الزيارة تعني مدى أهمية هذه املنطقة بالنسبة 
للواليات املتحدة وان لها أولوية بالنسبة لنا.

وذكر ان العديد من املسؤولني األميركيني 
في جميع املستويات بدأوا بزيارات متعددة 
جلميع حلفائنا في املنطقة والعالم وخصوصا 
بعد انتهاء جائحة كورونا للعمل على تقوية 

عالقاتنا وشراكاتنا مع الدول.

اللحوم األسترالية متوافرة في األسواق وفي حال وقف تصدير «املواشي احلية» هناك بدائل أخرى منها جنوب أفريقيا

نحـن في طـور تطويـر منظومـة العمـل اخليـري وحتصينهـا مـن أي اختراقـات وإطالقهـا فـي القريـب العاجل

ملشاهدة الڤيديو

إعالميون: التصدي لـ «احملتوى الهابط» على وسائل التواصل
عمان ـ «كونا»: أكــد إعالميون كويتيون وعرب 
ان مجتمعا جديدا يتشــكل بفعل ثورة تكنولوجيا 
املعلومات ما يستدعي صياغة تربية إعالمية تواكب 
التطــور املجتمعي وتتصــدى لـ«احملتوى الهابط» 
علــى وســائل التواصــل االجتماعي. جــاء ذلك في 
لقاءات مع «كونا» على هامش مشــاركة االعالميني 
في اعمال «ملتقى االعالم العربي» الذي ينظمه قطاع 
االعالم واالتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة 
والتعــاون مــع وزارة االتصال احلكومــي األردنية 
والهيئة العربية للبث الفضائي. وقال رئيس مجلس 
إدارة نقابــة الصحافيني د. زهير العباد ان املطلوب 
اعالم تربوي جوهره وسائل نشر ورصد للمناهج 
التربوية بشــكل رقمي متطور باستخدام املنصات 

الرقمية املســتخدمة فــي علوم التربيــة والتعليم 
ومــن خالل تطبيق النظريــات اإلعالمية التي تهتم 
باملســؤولية املجتمعية واخالقيــات املهنة وحماية 
املناهج من أي حتريف او تشــويه. وعن التحديات 
التي تواجه االعالم العربي، دعا نائب رئيس املركز 
العربي لالعالم االلكتروني اإلعالمي السعودي محمد 
الشــهري اإلعالميني العرب الى مواكبة مســتجدات 
االعالم والبحث عن سبل االرتقاء مبحتوى وسائل 
التواصل االجتماعي الستقطاب األجيال الناشئة من 
خــالل مواد إعالمية ومناهــج تربوية تراعي تطور 
الرسائل التربوية وتعتمد األساليب احلديثة. وعن 
احملتوى على وسائل التواصل االجتماعي، قال الشهري 
«ال تستطيع أي دولة مواجهة تدفق املعلومات على 

وسائل التواصل االجتماعي ما يحتم اعتماد أساليب 
حديثة وتشريعات ملواجهة خطر احملتوى الهابط على 
هذه الوسائل». بدوره، أكد عضو هيئة التدريس في 
جامعة نايف العربية اإلعالمي السعودي د. سليمان 
العيدي ضرورة حتصني املجتمع من خطورة «احملتوى 
الهابط» وتأطيره ضمن منهج علمي وتوعية األجيال 
الناشئة من خالل مواد تعليمية وتربوية متخصصة.

وقال ان اجلامعة العربية تتحمل مسؤولية بلورة 
فكر يقود الى ترســيخ عملية ونهج تربوي اعالمي 
يحيــد خطــاب «الكراهية واإلرهاب»، مشــددا على 
ضرورة تشاركية قطاعي االعالم والتربية والتعليم 
لصياغــة رســالة إعالمية وطنية متتــاز بالتحليل 

والنقد وتستقطب اجليل الناشئ.

خالل «ملتقى اإلعالم العربي» الذي ينظمه قطاع اإلعالم في اجلامعة العربية بالشراكة مع وزارة االتصال األردنية

الغبار والرياح النشطة يرفعان
نسبة اجلسيمات الدقيقة في الهواء

ذكــرت الهيئة العامة للبيئــة أنه نتيجة 
تعــرض البــالد إلى ريــاح جنوبية شــرقية 
نشــطة وتكون قوية أحيانا وتصل سرعتها 
إلى ٧٠ كيلومترا بالســاعة حســب ما أعلنت 
عنه اإلدارة العامة لألرصاد اجلوية، مما أدى 
إلى تصاعد الغبار وتســجيل ارتفاع قراءات 
أجهزة اجلســيمات الدقيقــة ذات احلجوم ١٠

و٢٫٥ ميكرون في جميع محطات رصد جودة 
الهواء التابعة للهيئة العامة للبيئة، وطالبت 
الهيئة األشخاص وخاصة الذين يعانون من 
األمراض التنفسية بأخذ احليطة واحلذر واحلد 
من النشاطات اخلارجية، وملزيد من املعلومات 
عن الهــواء في الكويت ميكــن متابعة موقع 
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رئيس الوزراء عزى رئيس 
غواتيماال بوفاة الرئيس األسبق

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تعزية إلى 
رئيس جمهورية غواتيماال أليخاندرو جياماتي 
تعازيه  الصديقة، ضمنها ســموه خالص 
وصادق مواســاته بوفاة رئيس جمهورية 
غواتيماال األسبق الفارو كولوم كابايروس.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح


