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االثنني ٢٤ مايو ٢٠٢١ محليات

ولي العهد استقبل اخلالد و٣ وزراء

أحمد النواف استقبل نائب وزير خارجية التشيك

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد . كما استقبل سمو ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي. واستقبل سمو ولي العهد نائب 
رئيــس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النــواف نائب رئيس احلــرس الوطني في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، نائب 
وزير خارجية جمهورية التشيك الصديقة 

توماش كوبيتشني والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارتهم للبالد. ورحب نائب رئيس احلرس 
الوطني بالوفد التشيكي الصديق، ومت خالل 
اللقاء بحث املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي

صاحب السمو األمير خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال نائب وزير خارجية التشيك توماش كوبيتشني

انضمام طارق الدويسان إلى مركز 
ريكونسنس للبحوث والدراسات تعيني األنصاري والعلوش متحدثني رسميني لهيئة الشباب

أعلــن مركــز «ريكونســنس للبحــوث 
والدراسات» عن انضمام د.طارق عبداحملسن 
الدويسان إلى املركز كباحث في شؤون جودة 

اإلدارة والتخطيط.
وقــال عبدالعزيــز العنجري، املؤســس 
والرئيس التنفيذي ملركز «ريكونسنس» ان 
د.الدويسان يحظى بتقدير كبير كباحث رائد 
ومخضرم يتمتــع بخبرة تزيد على ٣٠ عاما 
في مجاالت اجلودة، وإدارة اجلودة، وقياس 
األداء، ومؤشــرات التنمية، وحســن اإلدارة 

والتخطيط االستراتيجي».
وأضاف ان «وجوده ضمن فريق الباحثني 
ســيعني املركز على نشــر موضوعات مهمة 
تختص بالشــأن احمللي، ألننا كمنصة حوار 
نؤمــن بأهميــة نقــل املعرفة إلــى اجلمهور، 
ويســعدنا أن نرحب بالدكتور الدويسان في 
مركزنــا لنتعرف معه أكثر علــى عدة نقاط 
منها على ســبيل املثال ال احلصر توفير فهم 
أدق وأشــمل لكيفية عمل احلكومة الرشيدة، 
وســبل حتســني األداء وتقييــم القيــادات، 
والوســائل التي من خاللهــا ميكن للحكومة 

أن حتقق أهدافها، وتوقعاته حول مســتقبل 
الكويــت في ظل التحديــات». من جهته، قال 
د.الدويســان: «يســعدني العمــل مــع مركز 
ريكونسنس للمســاهمة اإليجابية معهم في 
تقدمي دراسات وحتليالت موضوعية ونوعية، 
آمال أن يساعد عملنا املهتمني على فهم حتديات 
التنمية املستدامة في الكويت واخلليج، وشرح 
العوامل التي من شأنها املساهمة في حتقيق 

تطلعات وآمال شعوب هذه املنطقة».
يذكر أن أ.د.الدويسان حاصل على الدكتوراه 
من جامعة والية أريزونا األميركية في الهندسة 
الصناعية والنظم اإلدارية في العام ١٩٩٠. عمل 
ســابقا أستاذا في قســم الهندسة الصناعية 
والنظــم اإلدارية في جامعة الكويت ٢٧ عاما 
فــي الفترة مــن ١٩٩١ إلــى ٢٠١٧، وهو محكم 
في جائزة ســمو األمير للمصانــع املتميزة. 
والدويسان مؤلف لكتاب «التنمية في الكويت» 
املنشور في العام ٢٠١٨، وكتاب «كارديناالت 
اجلودة» املنشور في العام ٢٠١٩، وله عشرات 
األبحاث العلمية احملكمة املنشورة في كبريات 

الدوريات العاملية.

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن 
تعيني كل من رئيس قسم التسويق 
االســتراتيجي في إدارة العالقات 
العامــة واإلعــالم بالهيئة أســرار 
األنصاري ورئيس قســم التدقيق 
وضبط اجلودة في إدارة التخطيط 
اإلستراتيجي بالهيئة محمد العلوش 
ليكونا متحدثني رسميني باسمها.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، 
ان هــذا التوجه يهدف إلى تطوير 
الهيئــة  التواصــل بــني  قنــوات 
واملجتمع الكويتي السيما الشبابي 

منــه إليصــال املعلومــة للمتلقي 
بصــدق وشــفافية في ظــل تعدد 
وتنوع وســائل اإلعالم التقليدي 

وااللكتروني واجلديد.
وأضافت أن تفعيل دور املتحدث 
الرســمي يعمل على احداث مزيد 
مــن قنــوات االتصــال والتواصل 
مع اجلمهور، مؤكدة أن املتحدثني 
االنصاري والعلوش لديهما ملكة 
التعامــل مع وســائل االعالم وفق 
قواعد وأســس وفهم عميق لدور 

اإلعالم املهم.
عبدالعزيز العنجري شعار املركزد.طارق الدويسان

أسرار األنصاريمحمد العلوش

األمير استقبل ولي العهد واخلالد ووزيري الدفاع والعدل
اســتقبل صاحب السمو األمير الشــيخ نواف األحمد بقصر السيف 

صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
واســتقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي. كما استقبل سموه بقصر السيف نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلــى أخيه الرئيس عبد ربه منصور هــادي رئيس اجلمهورية اليمنية 
الشــقيقة عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني 
لبــالده، متمنيا ســموه له موفــور الصحة والعافية وأن يســود األمن 
واالستقرار كافة ربوع البلد الشقيق. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ 

صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ الرئيس اليمني بالعيد الوطني

صاحب السمو مستقبال عبداهللا الرومي

العلي: اختيار امللحقني العسكريني مت وفق آلية جديدة 
إلبراز قدرات وإمكانات ضباط «الدفاع» في العمل والعطاء

٤ محاضر مخالفة و١٠٠ إنذار شفهي خالل حملة «الكهرباء» 
على القطاعني الصناعي والزراعي في العاصمة واجلهراء

أكــد نائب رئيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد 
جابر العلي أن اختيار رؤســاء 
املكاتب وامللحقني العســكريني 
اجلدد مت وفق النهج اجلديد في 
إعطاء الكفاءات حقها في العمل 
والتمثيل املشرف خلدمة بلدها 
ووفق آلية وضوابط جديدة في 
االختيار، بهدف إبراز الصورة 
املشرفة لقدرات وإمكانات ضباط 
وزارة الدفاع في العمل والعطاء 
والبــذل مــن مختلــف املواقع 

واملسؤوليات. 
جــاء ذلك في بيان صحافي 
لرئاسة األركان العامة للجيش، 
خالل استقبال وزير الدفاع مبقر 
الــوزارة صبــاح أمــس األحد، 
رؤســاء املكاتــب وامللحقــني 
العســكريني اجلــدد بحضــور 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن الشيخ خالد صالح 
الصباح ونائب رئيس األركان 
الفريق الركن فهد الناصر وعدد 
من كبار الضباط القادة باجليش.
اجلابــر  الوزيــر  وبــارك 
فــي بدايــة االجتماع لرؤســاء 
املكاتب وامللحقني العســكريني 
الكويــت  اختيارهــم لتمثيــل 
واجليــش الكويتي فــي الدول 
الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن 
هذا االختيار جاء ثمرة جهودهم 
العلمــي والعملــي  ومتيزهــم 

دارين العلي

نفذ فريــق الضبطية القضائية التابع للمنطقة 
الشــمالية في وزارة الكهرباء واملاء حملة موسعة 
علــى القطاعني الصناعــي والزراعي في محافظتي 
العاصمة واجلهراء الســبت املاضي حتى الساعات 
املتأخرة من الليل، وذلك للتحقق من سالمة توصيالت 
الكهرباء واملاء وعدم وجود أي مخالفات او تعديات 

على مقدرات الشبكة الكهربائية واملياه.
وأعلن نائــب رئيس فريق الضبطية القضائية 

في وزارة الكهرباء واملاء وعضو جلنة العزاب أحمد 
الشمري ان الفريق حرر ٤ محاضر مخالفة واثبات 
حالــة وتوجيه اكثر من ١٠٠ انذار شــفهي للعمالء 
بتجنــب املخالفات، موضحا ان الفريق ركز حملته 
على القطاعني الصناعي والزراعي في منطقتي الري 
والشــويخ الصناعية اضافة الى منطقة املزارع في 
محافظة اجلهراء والتي تتبع املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب. واضاف الشــمري ان املخالفات 
التي مت ضبطها تتلخص في العبث مبعدات الوزارة 
وتغيير احجام املصهرات وهدر مياه، ولقد مت تطبيق 

القانــون وقطع اخلدمة عن القســائم املخالفة دون 
استثناء الحد، حيث اعطت القوانني املرعية الفريق 
احلق في اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لوقف 
هذه التعديات واملخالفات على الشبكة الكهربائية 
واملياه. واشار الى ان احلملة التي مت تنفيذها تضمنت 
جزء ترشــيد، حيث متت توعية العمالء من خالل 
الفريق بضرورة جتنب املخالفات والتعديات على 
مرافق الوزارة والتي توقعهم حتت طائلة القانون 
كمــا تعرض الشــبكتني لتحديــات صعبة حتد من 

كفاءتها التشغيلية. 

بوضع معايير وأسس وضوابط 
املكلفــني  االختيــار للضبــاط 
بتمثيل مكاتبنا في اخلارج وهو 
اختيار سوف يخضع للتقييم 
واملراجعة واملتابعة املستمرة 
لضمان جناح عملية وآلية هذا 

االختيار.
وأوصى وزير الدفاع ممثلي 
اجلــدد  العســكرية  املكاتــب 
بضرورة بذل قصارى جهدهم 
والتعــاون الدائــم مــع اإلخوة 
أعضاء الســلك الديبلوماســي 
الكويتي باخلارج والعمل معهم 
يــداً بيد بــروح الفريق الواحد 
لتعزيز أواصــر الصداقة ومد 
جســور التعاون بــني الكويت 

املكلفة باختيار ممثلي مكاتبنا 
العسكرية باخلارج والتي قامت 
بعملها وفق أســس وضوابط 
محكمــة تقــوم علــى معاييــر 
الكفاءة والقدرة والتميز للضباط 
الذين وقع عليهم االختيار وفق 
مســار ونهج عمل جديد يكفل 
حصول املؤهلني منهم ملثل هذه 
املناصب على حقهم في متثيل 
بلدهم ومــن خالل آلية تضمن 
العدالة واحليــاد والتجرد في 
عملية االختيار. كما وجه الشكر 
لنائب رئيس األركان والقيادات 
املشاركني في هذه اللجنة على 
جهودهــم التــي بذلوها خالل 

عملهم على إجناز هذه املهمة.

الشــقيقة والصديقة  والــدول 
ومبــا يعكس الرفعــة واملكانة 
املرموقة والسياســة احلكيمة 
لبلدنا احلبيب، إضافة إلى تقدمي 
كل أشــكال الدعــم واملســاعدة 
إلخوانهم منتسبي وزارة الدفاع 
من املبتعثني وذويهم للخارج 
للدراسة أو العالج أو املوفدين 
في مهمات رسمية، إضافة إلى 
ضــرورة تقيدهــم والتزامهــم 
بأنظمة وقوانني وإجراءات الدول 
التي يعملون بها. من جهته، شكر 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريــق الركــن الشــيخ خالد 
صالــح الصباح الوزير اجلابر 
على دعمــه وتوجيهاته للجنة 

وزير الدفاع هنأهم خالل استقبالهم باختيارهم لتمثيل الكويت واجليش الكويتي في الدول الشقيقة والصديقة

الشيخ حمد جابر العلي ورئيس األركان الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ونائب رئيس األركان الفريق الركن فهد الناصر

واجتيازهم للمقابالت الشخصية 
واالختبارات التحريرية والتي 
وضعــت في ظل النهج اجلديد 
العسكرية اجلديدة  والقيادات 
في خطوة نحو إعطاء الكفاءات 
حقهــا فــي العمــل والتمثيــل 
املشرف خلدمة بلدها ووفق آلية 
وضوابط جديدة في االختيار.

وأضــاف أن اللجنة املكلفة 
املكاتــب  رؤســاء  باختيــار 
العســكرية وامللحقــني بذلــت 
جهــودا كبيرة من خالل عملها 
املتواصل الذي كان حتت إشراف 
ومتابعــة مباشــرة من رئيس 
األركان العامة للجيش ونائبه 
وعدد من قيادات اجليش املكلفني 

احلمود وشرار استقبال السفير العراقي

اســتقبل املستشــار بالديوان األميري 
الشــيخ فيصل احلمــود مبكتبه في قصر 
السيف سفير جمهورية العراق لدى الكويت 

املنهل حسني الصافي.

كما استقبل املستشار بالديوان األميري 
محمد ضيف اهللا شــرار مبكتبه في قصر 
السيف سفير جمهورية العراق لدى الكويت 

املنهل حسني الصافي.

املستشار الشيخ فيصل احلمود مستقبال السفير العراقي

املستشار محمد ضيف اهللا شرار مستقبال السفير املنهل حسني الصافي

ملشاهدة الڤيديو


