
أعلنت وزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية مرمي العقيل 
افتتاح فرع جديد للسوق املركزي جلمعية 
اجلابرية التعاونية في قطعة رقم )7( وفرع 
للخضار في املنطقة ذاتها لتلبية احتياجات 

سكانها.
وق��ال��ت ال��وزي��رة العقيل ف��ي تصريح 
صحفي أول أم���س:  إن ذل��ك ي��أت��ي ضمن 
حرص وزارة الشؤون على االهتمام بقطاع 
التعاون واجلمعيات التعاونية لتقدمي 
أفضل اخلدمات للمواطنني واملقيمني وتوفير 
كل السلع الغذائية واالستهالكية األخرى في 

مختلف مناطق البالد.
وأعربت عن الفخر بقدرة القطاع التعاوني 
املستمرة ف��ي مواجهة األزم���ات وحتقيق 
اإلجنازات خلدمة املواطنني واملقيمني مشيدة 
بجهود فريق عمل اجلمعيات التعاونية 
برئاسة وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز 
شعيب واجلهات املعنية املمثلة بالفريق 
ك���وزارت���ي ال��ص��ح��ة وال��ت��ج��ارة واحت���اد 
اجلمعيات التعاونية كذلك جهود بلدية 
الكويت وقطاع التعاون في وزارة الشؤون 

وجميع العاملني فيه.
وأوضحت أن التنسيق بني اجلهات املعنية 
أدى إلى سرعة افتتاح مثل هذين الفرعني 
اللذين حتتاجهما منطقة اجلابرية التي 
تتميز بكثافتها السكانية العالية خصوصاً 
وسط هذه الظروف االستثنائية التي متر 

بها البالد.
ونوهت الوزيرة العقيل بجهود القطاع 
التعاوني في ال��وزارة وجهود العاملني فيه 

واملدير املعني بجمعية اجلابرية واإلدارة 
التنفيذية العاملة معه لسرعة التنسيق مع 

اجلهات املعنية إلجناز هذا العمل.
وأكدت أن الدولة تعول كثيراً على الدور 
الكبير للجمعيات التعاونية سواء بالظروف 
العادية أو الظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد العالم أجمع، مبينة أن القطاع 
التعاوني دائ��م��اً يثبت ج��دارت��ه وق��درت��ه 
على مجابهة األزم��ات وحتقيق النجاحات 

املتوقعة منه باستمرار.

»االتصاالت« حتذر من تطبيقات وتغريدات مفبركة منسوبة لشخصيات حكومية
حذرت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 
مستخدمي تطبيق التواصل االجتماعي )تويتر( من 
بعض التغريدات املنتشرة واملنسوبة لشخصيات 
حكومية تعمل على نشر أخبار مفبركة بغرض تضليل 

املواطنني عن األخبار احلقيقية.

وقالت الهيئة في بيان مساء أمس األول: إنها رصدت 
بعض التطبيقات اإللكترونية التي تساعد مروجي 
اإلشاعات علىإنشاء تغريدات مزيفة وبانتحال حسابات 
شخصيات معروفة على تطبيقات وسائل التواصل 

االجتماعي.

وش��ددت الهيئة على أنها ستقوم ب��دوره��ا باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة نحو حجب تلك التطبيقات مؤكدة على 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي أهمية التأكد من 
صحة التغريدات واألخبار املنشورة واحلرص على أن 

يستقوا األخبار من املصادر احلكومية.             
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سموه هنأ الرئيس األذربيجاني بالعيد الوطني لبالده 

األمير يتلقى اتصااًل من 
زعيم التيار الصدري بالعراق 

للتهنئة بعيد الفطر
تلقى صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
اتصاالً هاتفياً ظهر أمس من 
سماحة السيد مقتدى الصدر 
زعيم التيار ال��ص��دري في 
جمهورية العراق الشقيق، 
عّبر خالله عن خالص تهانيه 
وأط��ي��ب متنياته مبناسبة 
عيد الفطر السعيد، سائالً 
امل��ول��ى ع��ز وج���ل أن يعيد 
هذه املناسبة السعيدة على 
البلدين الشقيقني والشعبني 
ال��ك��رمي��ني وع��ل��ى األم��ت��ني 
العربية واإلسالمية بوافر 
اخلير واليمن والبركات، 
وأن يدمي على سموه موفور 

الصحة والعافية.
وقد شكره سموه على هذه 
البادرة الكرمية التي جتسد 
أواصر العالقات بني البلدين 
سموه  متمنيا  الشقيقني 
الصحة  دوام  لسماحته 
وال��ع��اف��ي��ة وجل��م��ه��وري��ة 
ال��ع��راق الشقيق كل الرقي 

واالزدهار.
من جهة أخ��رى فقد بعث 
صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إل��ى الرئيس إلهام 
علييف رئ��ي��س جمهورية 
أذرب��ي��ج��ان الصديقة، عّبر 
ف��ي��ه��ا س��م��وه ع���ن خ��ال��ص 
ت��ه��ان��ي��ه مب��ن��اس��ب��ة العيد 
ال��وط��ن��ي ل��ب��الده، متمنياً 
س��م��وه ل��ف��خ��ام��ت��ه م��وف��ور 

الصحة والعافية وللبلد 
ال���ص���دي���ق دوام ال��ت��ق��دم 

واالزدهار.
وبعث سمو ول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إل��ى الرئيس إلهام 
علييف رئ��ي��س جمهورية 
اذربيجان الصديقة ضمنها 

س���م���وه خ���ال���ص ت��ه��ان��ي��ه 
مبناسبة ال��ع��ي��د الوطني 
ل��ب��الده، متمنياً لفخامته 

موفور الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال������وزراء ب��ب��رق��ي��ة تهنئة 

مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

مرمي العقيل
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وزير »الداخلية« تفقد مركز النويصيب
الساحلي في آخر أيام عيد الفطر

وزير الداخلية أنس الصالح خالل جولته امليدتنية

العقيل: القطاع التعاوني أثبت جدارته وقدرته على مجابهة األزمات 

»الشؤون«: افتتاح سوق مركزي جديد 
وفرع للخضار في »اجلابرية التعاونية«

اس��ت��م��راراً جل��والت��ه التفقدية في 
كافة القطاعات األمنية مبناسبة عيد 
الفطر، قام نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية أنس الصالح أول أمس 
ثالث أي��ام العيد، بجولة ميدانية في 
مركز النويصيب الساحلي التابع 

لقطاع أم��ن احل���دود وراف��ق��ه خاللها 
وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام 
سالم النهام ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون أم��ن احل��دود اللواء 

الشيخ سالم النواف.
واستهل الصالح جولته بتهنئة 

العاملني في املركز مبناسبة عيد الفطر، 
مثمنا تواجدهم على رأس عملهم بعيدا 
عن أهاليهم وذويهم في تلك الظروف 
االستثنائية التي متر بها البالد من 
جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد، 
متمنيا لهم التوفيق في عملهم من أجل 

خدمة أمن الوطن
واستمع الصالح إلى شرح من مدير 
إدارة احلدود اجلنوبية العقيد يوسف 
الصواغ عن آلية عمل املركز واألنظمة 
األمنية املعمول بها وكيفية الربط 

والتنسيق مع كافة املراكز.

سفارة أذربيجان: الكويت منوذج للسياسة املتوازنة املبنية على الثوابت الوطنية
ش��ددت س��ف��ارة جمهورية أذرب��ي��ج��ان ل��دى دول��ة 
الكويت على أن شعب وحكومة أذربيجان  يقدران 
عاليا رس��وخ مواقف دول��ة الكويت الصديقة في ظل 
ق��ي��ادة  صاحب السمو الشيخ صباح األح��م��د أمير 
دول��ة ال��ك��وي��ت.  كما ينبغي اإلش���ارة إل��ى أن موقع 
الكويت جغرافيا وثقافيا يشكل قلب العالم العربي 
النابض حيث لعب دورا كبيرا وتفاعل مع مختلف 
القضايا العربية واألح��داث في املنطقة، وال شك أن 
دولة الكويت بقيادتها احلكيمة لها تأثير كبير على 
السياسة اإلقليمية والدولية وذلك على أعتبار أهمية 
الكويت ك��دول��ة فاعلة ف��ي منطقة اخلليج والشرق 
األوس��ط  وبالعالم أجمع ممثلة بصاحب السمو أمير 
دولة الكويت أمير اإلنساني والعمل اإلنساني  ودوره 
التاريخي واإلنساني في العالم العربي واإلسالمي، 
فالكويت تعتبر منوذج السياسة املتوازنة املبنية على 

الثوابت الوطنية املكرس����ة خلدمة القضايا العربية 
واإلسالمية.

وخالل بيان صحفي مبناسبة مرور 102 عام على 
تأسيس جمهورية أذربيجان الدميقراطية أوضحت 
السفارة: يصادف يوم 28 من شهر مايو مرور 102 عام 
على قيام أول جمهورية ذات طابع برملاني في املشرق 

اإلسالمي أآل وهي جمهورية أذربيجان الدميقراطية. 
  لقد استطاعت اجلمهورية الدميقراطية اليافعة 
نيل اإلعتراف الدولي بها على هامش مؤمتر باريس 
للسالم، مما يعد حدثا تاريخيا مشهودا ومثارا للفخر 
وصفحة من الصفحات املجيدة في تاريخ الشعب 
األذربيجاني ال��ذي يعتز بهذا اليوم وال��ذي يستمر 
باإلحتفال به سنويا على نطاق واسع. ونظراً لسوء 
احلظ، لم تستمتع جمهوريتنا الفتية بعبق اإلستقالل 
واحل��ري��ة س��وى 23 ش��ه��را، بعدما تعرضت للغزو 

على ي��د اجل��ي��ش األح��م��ر السوفييتي. وال ش��ك أنه 
لكانت جمهورية أذربيجان الدميقراطية من ضمن 
الدول األكثر منوا وثراء في العالم في الوقت احلالي، 
إذا ما متكنت من احلفاظ على إستقاللها. غير أنها 
قطعت شوطا كبيرا خ��الل عمرها القصير في بناء 
الدولة الدميقراطية على وج��ه اخلصوص. إذ أنها 
منحت حق التصويت للنساء وضمنت املساواة بني 
اجلنسني وبالتالي، سبقت ع��دد من ال��دول الغربية 
مثل الواليات األمريكية املتحدة وفرنسا وغيرها من 
ال��دول ، وم��ن جانب أخ��ر حرصت علىبناء اجليش 
الوطني واإلقتصاد الوطني وتوفير سالمة أراضيها 
وإصدار العملة الوطنية وتأسيس البنك الوطني ونيل 
االعتراف باستقاللهاوسيادتها من قبل املجتمع الدولي 

وإقامة العالقات الدولية وغيرها على شتى االصعدة.
وفي 2003، بعدما أبدى الشعب األذربيجاني ثقته 

للزعيم الوطني حيدر علييف، إنطلقت الطفرة التنموية 
الشاملة التي أدت الى زيادة حجم اإلقتصاد بأضعاف 
وتقلص ملموس في مؤشرات البطالة والفقر وإرتقاء 
املستوى املعيشي للمواطنني والوثبة في إحتياطي 
النقد األجنبي وما إلى ذل��ك. وبفضل مواصلة إلهام 
علييف الرئيس احلالي النهج الذي وضع أسسه  والده 
القائد العظيم حيدر علييف باتت أذربيجان دولة 
رائدة في منطقة القوقاز ونالت مزيدا من ثقة املجتمع 

الدولي. 
وعلى صعيد السياسة اخلارجية، فإستطاعت 
جمهورية أذربيجان نيل املكان املرموق واملعتد به في 
منظومة العالقات الدولية من عام آلخر، حيث كانت 
في عامي 2012-2013 عضوا غير دائم في مجلس 
األمن األممي وتتولى اليوم رئاستي مجلس التعاون 

للدول الناطقة باللغات التركية.

لتعزيز املخزون االستراتيجي 

3 طائرات حتمل مستلزمات طبية من  حيات: 
الصني إلى الكويت و3 أخرى نهاية األسبوع

ق��ال سفير دول��ة الكويت ل��دى الصني السفير 
سميح جوهر حيات الثالثاء: إن ث��الث طائرات 
شحن عمالقة غ���ادرت مطار شانغهاي الدولي 
متجهة إلى البالد وعلى متنها مئات األطنان من 
املستلزمات الطبية والوقائية لتعزيز املخزون 

االستراتيجي في البالد.
كما كشف السفير حيات في بيان تلقت )كونا( 
نسخة منه ع��ن أن ث��الث ط��ائ��رات شحن أخ��رى 
مجدولة ايضا ضمن اجلسر اجل��وي القائم مع 

الصني في نهاية األسبوع اجلاري.
وأش��ار إل��ى أن ع��دد ط��ائ��رات الشحن منذ بدء 
جائحة فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19( 
وحتى اآلن بلغ 16 طائرة شحن مدنية وعسكرية 
ضمن ج��دول إم��داد البالد باملستلزمات الطبية 
والوقائية لتعزيز املخزون االستراتيجي في وزارة 
الصحة الكويتية والقطاعات األخ��رى بالدولة 

بإشراف وتوجيه مباشر من جانب مجلس الوزراء 
الكويتي.

كما لفت السفير حيات إلى أن هناك شحنات 
أخرى من املستلزمات الطبية والوقائية انطلقت 
األس��ب��وع امل��اض��ي م��ن الصني ب��اجت��اه ال��ب��الد عن 
طريق الشحن البحري من أهم املوانئ الصينية 
الدولية في مدينتي )شنغهاي( و)تياجنني(، وأنه 

من املتوقع وصولها إلى دولة الكويت قريباً.
وأعرب السفير حيات عن تقدير دولة الكويت 
للجهود املتواصلة واملخلصة التي تقوم فيها 
قيادات احلكومة الصينية وخاصة في وزارت��ي 
اخلارجية والتجارة وهيئة اجل��م��ارك املركزية 
في تقدمي الدعم الدائم وتسهيل كافة اإلج��راءات 
وتذليل الصعوبات والعقبات أم���ام السفارة 
الكويتية في بكني لدعم جهود احتواء ومكافحة 

السفير سميح جوهر حياتفيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19(.

لقطة أرشيفية ملستلزمات طبية قادمة من الصني

سفير أذربيجان لدى الكويت إيلخان قهرمان


