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«العدل»: ترقية ٤٦٠ باألقدمية و١١٨ باالختيار
أسامة أبوالسعود

أصــدر وكيل وزارة العدل م.هاشــم 
القالف عددا من القرارات بترقيات املوظفني 

في وزارة العدل.
وشــمل القــرار األول الــذي حصلت 
«األنباء» على نســخة منــه ترقية ٤٦٠

موظفا باألقدمية إلى أول مربوط الدرجة 
املبينــة وفقا ألحكام املادتني، (٢٢ و٢٣) 
من نظــام اخلدمة املدنية، وذلك اعتبارا 
من ١/١/٢٠٢٣. وتابــع قرار وكيل العدل: 
«ويصرف لكل منهم أول مربوط الدرجة 
املرقى إليها مضافا إليها عالوة من عالواتها 
الدورية وذلك على النحو املرفق بالقرار». 
كما أصدر القالف قرارا بترقية ١١٨ موظفا 
وموظفة باالختيار إلى أول مربوط الدرجة 
املبينة إضافة إلى منحهم عالوة من عالوة 
الدرجة املرقني إليها ٢٠٢٢/٣/٣١. وأشــاد 
عدد كبيــر من موظفي العــدل بقرارات 
وجهود وكيل وزارة العدل هاشم القالف، 
مشيرين إلى ان الترقيات تعد األسرع في 
وزارة العدل سنويا، والتي تأتي تقديرا 
جلهود املوظفني وإعطاء كل ذي حق حقه.
وفيما يلي أسماء املرقني باالختيار:

فهيد حمود عبداهللا املوزيري الرشيدي٭ 
فوزي عبدالرحمن ناصر الهمالن٭ 
حسني أحمد حسن علي٭ 
أحمد محمد عبداهللا الزعبي٭ 
أحمد هايس ماجد املطيري٭ 
جميلة علي حسن بوخان٭ 
مساعد جاسم محمد كندري٭ 
علي حسن احمد الكندري٭ 
أحالم عبدالعزيز علي املويل٭ 
معاذ خالد مذكور عبداهللا املذكور٭ 
حمد راضي عطية صغير٭ 
وائل عبداهللا محمد العنزي٭ 
فهد ذعار شجاع العتيبي٭ 
مشاعل خالد سالم الوهيب٭ 
شاهه راهي ذوقان غصن الضفيري٭ 
محمد عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز ٭ 

العثمان
طارق منور فويزان املطيري٭ 
فاطمة علي سيد مصطفى جالل٭ 
منيرة سعود منر الرشيدي٭ 
دالل راشد احمد الصبر٭ 
محمد حامد ماطر العنزي٭ 
حنان منذر داود سليمان الوزان٭ 
سهيلة عبداهللا مرزوق بخيت األحمد٭ 
نورة حسني علي جدوع العدواني٭ 
مشاري فهد عايد احلريص٭ 
بشاير يوسف سعد العربيد٭ 
نديب ادهيم شمشول النومسي٭ 
فهد عبداهللا جمعة محمد الكعاك٭ 

عبدالوهــاب ســليمان محمــد العبد ٭ 
الوهاب

دعاء اسماعيل خليل عباس فرمن٭ 
اجلازي فهد صالح هزاع الهزاع٭ 
محمد عتيق عويض املطيري٭ 
منيرة حسن فرهود العجمي٭ 
دالل عوض عجاج سالم٭ 
بشاير بطي مجبل العازمي٭ 
منيرة عبداحملسن سيف العتيقي٭ 
سارة سعود سعد ثامر املطيري٭ 
راجح سالم راجح املطيري٭ 
علي محمد علي فرج٭ 
براك مصبح براك حماد العجمي٭ 
عبداهللا قاسم محمد املتروك٭ 
فاطمة حسن علي ا لدوسري٭ 
فايز نداء سالم املطيري٭ 
آمنة حسني علي الكندري٭ 
احمد شافي فالح العازمي٭ 
احمد قطيمان مبارك العصيمي٭ 
محمد عثمان محمد القاطي٭ 
مرمي رعد سعد حمود الدويلة٭ 
الدانة محمد مناحي سعد العجمي٭ 
خالد عبداهللا هزاع شمروخ العتيبي٭ 
منار سعود مروي مثعي املطيري٭ 
نورة خليفة عبداهللا عويهان٭ 
هيا خالد عبداهللا حمد البصيلي٭ 
حمد رشيد محمد العازمي٭ 
مزيده مزيان نغيمش الشمري٭ 
ماجد شاهر ماجد املطيري٭ 
فهد سعد مخلد املطيري٭ 
ناصر حمد سعود احلسيني٭ 
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العجمي٭ 
شافي شريد محمد العجمي٭ 
ضاري ناصر حسن شريكة الشريدي٭ 
عايد مبارك عايد العازمي٭ 
عبدالعزيز ضيف اهللا خالد املطيري٭ 
فاطمة كرمي احمد السبع٭ 
فهد حمد مطلق العازمي٭ 

محمد غازي مرزوق املطيري٭ 
سعود محمد مبارك العازمي٭ 
اميان محمد جعفر حمودي٭ 
عبداهللا هجاج دليم العتيبي٭ 
محمد غالب ماجد املطيري٭ 
خالد احمد عبداجلبار عبداهللا حسن٭ 
سالم هادي مسفر مهدي العجمي٭ 
سعد محمد سالم الشيتان٭ 
ضاري نهار علي املطيري٭ 
ضحى جمال احمد العنيزي٭ 
افنان علي حسني احلمادي٭ 
آمنة صباح محمد العبداهللا٭ 
خديجة محمد محمود اندس٭ 
دميا محمد مطلق العميري٭ 
جاسر مطلق جسار املرد٭ 
فارس بجاد شافي الدوسري٭ 
متعب سالم جزا الديحاني٭ 
نواف سالم خلف عبيد العنزي٭ 
علي حمود يوسف شهاب الفضلي٭ 
انفال حمود مناور زبن املطيري٭ 
نوال عبدالكرمي عائد الطرقي٭ 
منار راضي نشمي الظفيري٭ 
حمدان نقا معاشي مرزوق السعيدي٭ 
نواف قيس محمد عبداهللا٭ 
عائشة نايف ناصر املطيري٭ 
انتهاء رحيل بهلول الضفيري٭ 
تهاني مطر نهار السعيدي٭ 
فاطمة صادق حسني محمد٭ 
متعب محمد عثمان البحيري٭ 
نوف حماد منور الشمري٭ 
ياسمني عبداألمير مكي طه٭ 
محمد صالح حسن ارتي٭ 
فاطمة حسن عبدالرحمن قاسم٭ 
سارة مساعد فهد الوسمي املطيري٭ 
عبدالعزيز عجران محمد الزعبي٭ 
جراح مبارك عبداهللا اجلنيدي٭ 
سارة محمد مناور زبن املطيري٭ 
ابرار عبدالعزيز علي املويل٭ 
عبداهللا محمد عبداهللا العليم٭ 
موجفه سعيد سعد سحبان٭ 
أمثال سعد مزيد انويديس احلسيني٭ 
اشواق ناجي ضاحي الفضلي٭ 
ناصر الفي محمد النجدي العنزي٭ 
نوره زيد عقاب محمد اخلطيب٭ 
رديفه عواد حسني الظفيري٭ 
أمالك ابراهيم جابر فايز٭ 
رمي محمد سلطان السالم٭ 
سحر حسني حيدر ال حيدر٭ 
عواطف ظافي محمد مفرح املطيري٭ 
مشاعل محمد هديرس لوقان العنزي٭ 
رمي حميدي سعدون حميدي٭ 
عيده عدنان محمد احلريجي٭ 
فاطمة مبارك خالد العازمي٭ 

م.هاشم القالف

السفيرة الفرنسية: «أبحاث شبه اجلزيرة العربية» 
يشارك في حماية التراث من التدمير والنهب

أسامة دياب

أعربت السفيرة الفرنسية 
لــدى البالد كلير لو فليشــر 
عن سعادتها لالحتفال مبرور 
٤٠ عاما على تأســيس املركز 
الفرنســي لألبحاث في شبه 
 ،(CEFREPA) اجلزيرة العربية
في اليمن عام ١٩٨٢، ثم اعتماد 
مقــره فــي الكويــت قبــل ٨

سنوات.
مؤمتــر  فــي  وأضافــت 
صحافي عقد فــي مقر املركز 
بحضور حشد من األكادمييني 
واملواطنني ورؤساء البعثات 
الديبلوماسية، أن املركز يعتبر 
جزءا من شــبكة مــن املعاهد 
البحثية الفرنسية في اخلارج، 
مشــيرة الى انه يغطي سبع 
دول من شبه اجلزيرة العربية 
وهي اليمن واململكة العربية 
السعودية والبحرين والكويت 
واإلمــارات العربيــة املتحدة 

وقطر وعمان.
وبينــت ان املركــز الــذي 
يقــع مقره في مدينة الكويت 
وله فرعان في سلطنة عمان 
الســلطان قابوس»  «جامعة 
واإلمــارات العربيــة املتحدة 
«السوربون أبوظبي» وباحث 

ميثل أنشطتها في اليمن.
وذكرت ان املركز هو أحد 
أكبر مراكز األبحاث الفرنسية 
في العالم من حيث التغطية 
اجلغرافية واألكبر في العالم 
العربــي، مشــيدة بعالقاتــه 
املتميزة مع املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واالداب 
الكويــت واملكتبة  وجامعــة 
الوطنية ودار اآلثار اإلسالمية 
واملنظمات العلمية والثقافية 
املختلفة املوجودة في البالد.

وأضافــت لو فليشــر أن 
املركز يصنف كالعب رئيسي 
فــي البحث مبجال اإلنســان 
والعلوم االجتماعية والتاريخ 
وعلم اآلثار والفكر السياسي 
وعلم االجتماع، وقام بتنظيم 
املؤمترات والندوات واملعارض 
األكادمييــة  واإلصــدارات 
والترجمات، اضافة الى دورة 
مكثفــة فــي اللغــة العربيــة 
تنظم كل عام في شهر يناير، 
وفعاليات علمية لنشر املعرفة 
وتعزيزها، إضافة الى بعثاتها 
األثريــة التــي تغطي أراضي 

مكــرم عبــاس إن االحتفــال 
بذكرى تأسيس املركز تعود 
ألهميتــه بالنســبة للكويت 
ولشبه اجلزيرة العربية ككل، 
إذ إنــه ال يهتم فقــط باآلثار، 
وإمنا يهتم أيضا بكل العلوم 
اإلنسانيـــة واالجـــتماعية، 
انطالقــا من منهجيــة علمية 
دقيقــة، مؤكــدا العمــل مــع 
اجلامعيني فــي الكويت ومع 
مؤسســات ثقافيــة ومراكــز 
البحوث، إلعطاء صورة دقيقة 
وعلمية عن مجتمعات اخلليج.

وعن طبيعة هذه الدراسات، 
أوضح عباس أنها «دراسات في 
علوم االنثروبولوجيا، وعلوم 
االجتمــاع وعلوم السياســة 
واألدب واللغة، وعلم اآلثار»، 
الفتا الــى أن البحوث أثبتت 
أن اجلزيــرة العربية لم تكن 
صحراء قاحلة كما جندها في 
العديد من الكتب، وإمنا كانت 
تزخر باحلضارة والثقافات، 
وكانت منفتحــة على غيرها 
من الثقافات املجــاورة، مثل 
الهنــد والثقافــة الرومانيــة 
واألفريقيــة، كمــا أن هنــاك 
حضورا للعديــد من اللغات 

الالتينية واليونانية في آثار 
شــبه اجلزيــرة العربية، ما 
يــدل على وجــود العديد من 
نقــاط التالقــي والتالقح بني 
هــذه املنطقة وبــني الثقافات 

املجاورة.
اكتشافات حديثة

وفيمــا يتعلــق بأحــدث 
االكتشــافات التي عثر عليها 
في الكويت، أوضح أنه ما بني 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، اكتشــف 
فريق التنقيب الفرنسي وجود 
آثار لدير وكنيســة ومجتمع 
مســيحي يعــود الــى القرن 
الثامــن، موضحــا أنه «حتى 
بعد ظهور اإلســالم وحتديدا 
الفتــرة العباســية، ظــل هذا 
الوجــود قائمــا فــي جزيرة 
فيلكا، ما يعني أنه كان هناك 
نوع من التعايش بني االسالم 
واملسيحية في الكويت»، هذا 
اضافة الى موقع القلعة الذي 
جند فيه حضور ما تبقى من 
جيــش االســكندر املقدونــي 
عندما مر بجزيــرة فيلكا، ما 
يعكس وجود حضارة مشتركة 

ما بني الشرق والغرب.

خالل مؤمتر صحافي لالحتفال مبرور ٤٠ عاماً على تأسيس املركز الفرنسي

السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر ومكرم عباس

جانب من احلضور

شبه اجلزيرة العربية.
حماية التراث

وأشارت لو فليشر الى أن 
املركز يشارك أيضا بنشاط في 
حماية التراث املهدد بالتوسع 
في تخطيط املدن احلديثة أو 
في مناطق النــزاع، بالتدمير 
والنهب، كما ينفذ العديد من 
أعضاء املركز مشاريع لترميم 
القدميــة، وأرشــفتها  اآلثــار 
وفهرســتها وحصرها بهدف 
حمايتهــا ونقلها إلى األجيال 
القادمة. وقالت إن هذا اإلجراء 
مّكن املركز من دعم ســلطات 
العديد من بلدان شبه اجلزيرة 
العربية بهدف إدراج اليونسكو 
ملواقع معينــة كمواقع تراث 
عاملــي، الفتة الــى أن العديد 
من أعضــاء املركز هم خبراء 
مع اليونســكو ويعملون مع 
عدة مؤسسات أو برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي بهدف املساعدة 
في احلفاظ على التراث املادي 

وغير املادي وتعزيزه.
دراسات املركز

من جهته، قال مدير املركز 

السفير السعودي: الكويت أولى محطات منتدى 
«استثمر في السعودية» واالفتتاح ١٣ اجلاري

أسامة دياب

وصــف ســفير خــادم 
احلرمــني الشــريفني لــدى 
البالد ســمو األمير سلطان 
بن سعد العالقات السعودية 
الكويتيــة بالتاريخيــة   -
واملتجذرة منذ عقود طويلة، 
حيــث تتميــز بالتعــاون 
والتنـسـيـــق والـزيـــارات 
الرســمية املتبادلــة رفيعة 
املستوى والوزارية في إطار 
التشــاور لتعزيز العالقات 
الثنائية في ضوء املستجدات 

اإلقليمية.
وقال في تصريح صحافي 
على هامش مشاركته في حفل 
تكرمي مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون املراســم الســفير 
العجران مبناســبة  ضاري 
انتهاء مهامه عمله بالوزارة 
إن زيــارة وزيــر اخلارجية 
األميــر فيصل بــن فرحان 
إلــى الكويت كانت مبرمجة 
مســبقا وجــرت احملادثات 
الكويتيــة   - الســعودية 
حيث ترأس اجلانب الكويتي 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا، حول سبل توطيد 
التعاون في مختلف املجاالت 
والتنسيق لعقد اجتماعات 
مجلس التنسيق بني البلدين 

بلدنــا وعرض أبرز الفرص 
االستثمارية في اململكة، حيث 
ســيفتتح املنتدى في متام 
الساعة التاسعة صباحا يوم 
االثنــني ١٣ فبراير بحضور 
رجال أعمال كويتيني للتعرف 
على الفرص االستثمارية في 
اململكــة والتســهيالت التي 
تقدم لهــم عند االســتثمار 
في املشــاريع الكبرى التي 

تطرحها اململكة.
وتوقع السفير أن تعرض 
في املنتدى مشــاريع كبرى 
قيــد التنفيذ حاليــا وعلى 
رأسها مشــروع نيوم الذي 
يعــد مــن أكبــر املشــاريع 

الضخمة في اململكة.
وقال: وفي إطار العالقات 
املتميزة بني البلدين اختارت 
وزارة االستثمار الكويت أول 
محطــة إلقامة هــذا املنتدى 
املهــم والتعــرف علــى مــا 
تقدمه اململكة من تسهيالت 
للمـسـتـثـمـــرين وإجنــاز 
معامالتهم في سهولة ويسر 
وفي جهة واحدة دون احلاجة 
إلى مراجعة أكثر من جهة.

وشــدد علــى أن اململكة 
احلرمــني  خــادم  بقيــادة 
الشريفني وولي العهد األمير 
محمد بن سلمان تشهد نهضة 
عمرانية في مختلف املجاالت 

وفي جميع عموم اململكة وبدأ 
ذلك جليا لكل زائر أو مطلع 

على أخبار اململكة.
وقال إن اململكة أصبحت 
عامليــة  اقتصاديــة  قــوة 
باعتبارها عضوا في مجموعة 
العشــرين ونعمــل على أن 
نكون ضمن الدول اخلمس 
األولــى اقتصاديا، مشــيرا 
إلى أن اململكة تشــهدا منوا 
متسارعا في جميع املجاالت 
ومن املتوقع ان تنجز رؤية 
٢٠٣٠ قبــل موعدها بخمس 

سنوات.
ورحب ســموه بضيوف 
الرحمــن الذيــن ســيؤدون 
مناســك احلج لهــذا العام، 
مشــيرا إلى أن وزارة احلج 
تهتم كثيرا بتســهيل أمور 
احلجــاج فضال عــن اطالق 
منصــة للحــج وان اململكة 
تستعد لكل موسم حج من 
بعد انتهاء املوسم السابق.

كما أشار إلى قرار اململكة 
لرفع تأشيرات الدخول إليها 
في حال استخدام اخلطوط 
اجلوية السعودية واستخراج 
التأشيرة اإللكترونية، مشيرا 
إلى أن هذا األمر ســاعد في 
زيادة عدد السياح القادمني 
إليها وذلك للتسهيالت التي 

تقدمها اململكة للسياح.

وصف العالقات السعودية - الكويتية بالتاريخية واملتجذرة

سمو األمير سلطان بن سعد

املقرر خالل الشهرين املقبلني 
وذلك في إطار فتح مجاالت 
أوســع للتعــاون، الفتا إلى 
أن هذه االجتماعات ستكون 
استكماال ملا مت االتفاق عليه 
فــي االجتماعــات الســابقة 

للمجلس.
وأضاف: في إطار تنمية 
العالقات االقتصادية للمملكة 
وتـعـزيـــز االسـتـثـمـارات 
املتبادلــة مع الــدول وعلى 
الرســمية  الزيــارة  ضــوء 
لوزيــر االســتثمار م. خالد 
بــن عبدالعزيــز الفالح الى 
الكويت االسبوع املقبل دعت 
وزارة االستثمار لعقد منتدى 
«اســتثمر في الســعودية» 
بهدف تسليط الضوء على 
البيئــة االســتثمارية فــي 

 وزير االستثمار السعودي يزور الكويت األسبوع املقبل وانعقاد مجلس التنسيق خالل شهرين 

اململكة تشهد منوًا متسارعًا ومن املتوقع أن تنجز رؤية ٢٠٣٠ قبل موعدها بخمس سنوات

مكرم عباس: البحوث أثبتت أن اجلزيرة العربية لم تكن صحراء قاحلة  وإمنا تزخر باحلضارة والثقافات

األمني العام ملجلس التعاون بحث مع سفيرنا 
لدى السعودية تعزيز العمل اخلليجي املشترك

األمـيــــن  اسـتـقـبـــل 
التعاون  العــام لمجلــس 
العربيــة  الخليــج  لــدول 
جاســم البديوي، سفيرنا 
لــدى الممـلـــكة العربيــة 
السعودية، الشـيـــخ علي 
الخالــد، في مقر األمـــانة 

العامة بالرياض.
وفي بدايــة اللقاء، قدم 
التهانــي لألمين  الســفير 
العام، بمناسبة توليه مهام 
عمله أمينــا عاما لمجلس 
التعاون، متمنيا له المزيد 
من التوفيق واالزدهار في 

مهمته.
وخــالل اللقــاء، تمــت 
مناقشــة أوجــه تعزيــز 
العمل  الجهــود لمســيرة 
المشــترك  الـخـلـيـجـــي 

قادة دول مجلس التعاون 
وتطلعات شعوبها، كما شهد 
اللقاء بحث كل الموضوعات 

المتصلة بآخر المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية 

والدولية.

األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية جاسم البديوي مستقبال السفير الشيخ علي اخلالد

نحــو مزيد مــن التضامن 
والترابط في إطار المنظومة 
الخليجية، بما يترجم رؤى 

احلرس الوطني نّظم البطولة
األولى للمبارزة لألصحاء وذوي الهمم

برعايــة نائــب رئيــس 
الشــيخ  الوطنــي  احلــرس 
فيصل النواف، شــهد وكيل 
احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي، 
بحضــور الرئيــس الفخري 
للنــادي الكويتــي الرياضي 
للمعاقــني الشــيخة شــيخة 
العبداهللا، والشيخة انتصار 
احملمد، ورئيس مجلس إدارة 
نادي التحدي الرياضي محمد 
العتيبــي، وعــدد مــن قــادة 
وضبــاط احلــرس الوطني، 
احلفــل اخلتامــي لبطولــة 
احلــرس الوطنــي األولــى 
للمبــارزة لألصحــاء وذوي 
الهمــم التي نظمهــا احلرس 
الوطني للمرة األولى بالتعاون 
الرياضي،  التحدي  مع نادي 
تزامنا مع االحتفاالت باألعياد 

الوطنية.
ونقــل وكيــل احلــرس 

٢٠٢٥ (حمايــة وســند) فــي 
تعزيز التعاون مع مؤسسات 
املجتمع املدني، وتقدمي الدعم 
لفئات املجتمع املختلفة، وفي 

مقدمتها فئة ذوي الهمم.
وأضــاف وكيــل احلرس 
الوطنــي أن احلرس الوطني 
دأب علــى إطــالق املبادرات 
الحتواء أبناء الكويت من ذوي 

الهمــم ودمجهم في املجتمع، 
حيث لديه تعــاون مثمر مع 
الرياضي  الكويتــي  النــادي 
للصم ويقيم دورات ســنويا 
لتعليم لغة اإلشارة ملنتسبي 
احلــرس الوطنــي وموظفي 

الدولة.
وأعلن عن تبرع احلرس 
الوطني بامللعب الذي أقيمت 
عليه هــذه البطولــة لنادي 
التحدي الرياضي، وذلك بناء 
على توجيهات الشيخ فيصل 
النواف نائب رئيس احلرس 

الوطني.
ووجــه الشــكر لــكل من 
ساهم في إقامة بطولة املبارزة 
األولى وحرص على إخراجها 
بالصورة املشرفة التي تليق 
برجال احلرس الوطني، كما 
هنأ الفائزين وطاقم التحكيم 
على ما قدموه من مستويات 

متميزة.

برعاية الشيخ فيصل النواف وبالتعاون مع نادي التحدي الرياضي

تكرمي احد الفائزين

الوطني إلى احلضور حتيات 
القيادة فــي احلرس الوطني 
ممثلة في سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني، 
والشيخ فيصل النواف نائب 
رئيس احلرس الوطني، مؤكدا 
البطولــة جــاء  أن تنظيــم 
بتوجيهات من القيادة لتطبيق 
التوجيهية  الوثيقــة  أهداف 

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي والشيخة شيخة العبداهللا والشيخة انتصار احملمد ومحمد العتيبي وعدد من قادة وضباط احلرس الوطني مع املشاركني في البطولة


