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األمير وولي العهد استقبال احملمد وهنآ رئيسي الغابون وإندونيسيا بالعيد الوطني
صاحــب  اســتقبل 
الشــيخ  الســمو األمير 
نــواف األحمــد بقصــر 
بيان سمو الشيخ ناصر 

احملمد.
واســتقبل سمو ولي 
العهــد الشــيخ مشــعل 
األحمد سمو الشيخ ناصر 

احملمد.
إلى ذلك، بعث صاحب 
الشــيخ  الســمو األمير 
نــواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس علي 
بونغو أوندميبا رئيس 
الغابــون  جمهوريــة 
الصديقــة عبــر فيهــا 
سموه عن خالص تهانيه 
الوطني  العيد  مبناسبة 
لبــالده، متمنيا ســموه 

األحمــد  الشــيخ مشــعل 
ببرقية تهنئة الى الرئيس 
علي بونغو أوندميبا رئيس 
جمهورية الغابون الصديقة 

ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 
لبــالده، متمنيا ســموه له 

وافر الصحة والعافية.

كمــا بعث ســمو رئيس 
الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

جـمـهـــورية اندونيســيا 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 

وبعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
جوككــو ويــدودو رئيــس 

سموه لفه موفور الصحة 
والعافيــة وجلمهوريــة 
وشــعبها  اندونيســيا 
الصديق املزيد من التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
جوككو ويدودو رئيس 
اندونيســيا  جمهوريــة 
الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطنــي لبالده، 
متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ 
صبــاح اخلالــد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

له موفور الصحة والعافية 
وجلمهوريــة الغابــون كل 

الرقي والنماء.
وبعث ســمو ولي العهد 

وزير الداخلية للضباط اجلدد: طبقوا القانون مبسطرة واحدة
أكد وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي حرص املؤسســة 
األمنيــة الدائم علــى تطوير 
أبنائهــا وصقلهــم  مســتوى 
بأحدث العلوم والنظم األمنية 

في جميع املجاالت.
جاء ذلك في بيان صحافي 
العامــة  صــادر عــن االدارة 
للعالقــات واألعــالم األمنــي 
بالــوزارة عقب اســتقباله ١٨ 
ضابطــا بحريــا تخرجوا من 
األكادميية البحرية الپولندية 
(غدينيــا) وضابطني تخرجا 
من أكادميية «سعد العبداهللا» 
للعلوم األمنية للعام الدراسي 
 ٤٦ الدفعــة   ٢٠٢١/٢٠٢٠
احلاصلني على بكالوريوس في 
علوم الشرطة وضابط تخرج 
من جامعة تكساس بالواليات 
املتحدة األميركية (تخصص 
هندسة كهربائية) وذلك ألداء 

القسم أمامه.
ودعا الشــيخ ثامر العلي 
التعامل  إلــى  الضباط اجلدد 
الراقي مع اجلمهور وتطبيق 
القانون على اجلميع مبسطرة 
واحدة وتطبيق ما تلقوه من 
علوم في واقع العمل امليداني 
كل حســب موقعه مبا يرتقي 
بالعمل األمني. كما حثهم أيضا 
على أن يكونوا مثاال يحتذى 
وانعكاسا حقيقيا لصورة رجل 
األمن املثالي، متمنيا لهم دوام 
التوفيــق والنجاح في عملهم 

املقبل.
أبنــاءه  الوزيــر  وهنــأ 
اخلريجني على ما حققوه من 
تفوق في دراستهم وحتليهم 
بأعلــى درجــات االنضبــاط 
ومتثيلهم لبلدهم خير متثيل.
وذكر البيــان أن آمر ركن 
التعليــم واالمتحانات العقيد 
أحمد الردهان تال قرار التعيني 
والقسم ثم مت توزيع اجلوائز 

على الطلبة املتفوقني وهم:

الرومــي مســاعد املدير العام 
لشؤون الهيئة املساندة، وعدد 

من قيادات املعهد.
وأثناء زيارته قام الوزير 
بجولــة تفقديــة فــي املعهــد 
اســتعدادات  علــى  ووقــف 
الطلبــة  املعهــد الســتقبال 
اجلدد، واستمع إلى شرح عن 
الفنية  القاعــات وجتهيزاتها 
والوسائل التعليمية احلديثة 
ومدى االســتفادة من التطور 
التكنولوجــي والرقمــي فــي 
حتصيــل العلمي فــي املعهد، 
وصقــل مهارات الطلبة ورفع 
مســتوى األداء والتدريبــات 
العسكرية ملواجهة التحديات 

األمنية ومستجداتها.
كما اســتمع إلى شرح عن 
مــدى جاهزية املعهــد ووجه 
بسرعة صيانة جميع مرافق 
املعهد وإنهاء جميع التجهيزات 
الفنيــة والتقنية والتعليمية 
الدفعــة  الالزمــة الســتقبال 
اجلديدة مــن الطلبة وتوفير 
لهم بيئة علمية سليمة لتخريج 
كوكبــة مــن رجال الشــرطة 
قادرين على حماية أمن الوطن.

الداخلية الفريق عصام النهام 
ومديــر عام أكادميية «ســعد 
العبــداهللا» للعلــوم األمنية 
اللواء ناصر بورسلي ومساعد 
املدير العام لشؤون األكادميية 

العميد علي الوهيب.
مــن جانب آخر، قام وزير 
الداخلية الشــيخ ثامر العلي 
بزيارة تفقدية إلى معهد تدريب 
ضباط الصف واألفراد، وكان 

فــي اســتقباله وكيــل وزارة 
الداخليــة املســاعد لشــؤون 
التعليــم والتدريــب باإلنابة 
اللواء ناصر بورسلي ومساعد 
مديــر عــام أكادمييــة ســعد 
العبداهللا للعلوم األمنية العميد 
علي جاسم الوهيب، والعميد 
أحمــد عبدالكــرمي الفرحــان، 
مســاعد املدير العام للشؤون 
اإلداريــة، والعميد محمد بدر 

أكد حرص املؤسسة األمنية على تطوير مستوى أبنائها وصقلهم بأحدث العلوم والنظم األمنية

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام يتوسطان قيادات األكادميية واخلريجني اجلدد

٭ مالزم عبداهللا محمد أحمد 
(سيف الشرف).

٭ مالزم فيصل محمد الشيخ 
(الدرع الثاني).

٭ مالزم علي ســعد شــهاب 
ـ الضبــط  الثالــث  (الــدرع 

والربط).
٭ مــالزم عبدالرحمــن خلف 

محمد (التفوق الرياضي).
وحضر القسم وكيل وزارة 

إصابات «كورونا» تتراجع إلى أدنى مستوى: 
٢٥٦ حالة جديدة وحالتا وفاة

وزير الصحة: احلرص واحلذر من تطورات الڤيروس وعدم التهاون  معه

احلقان لـ«األنباء» خروج آخر طفل
من أجنحة «كوڤيد -١٩» مبستشفى جابر

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت اختصاصي أول طب أطفال مبستشفى جابر األحمد 
د.دانة احلقــان عن خروج أخر طفل من جناح كوڤيد-١٩ 
في مستشفى جابر األحمد، الفتة الى انه بصحة وعافية. 
وذكرت في تصريح خاص لـ«األنباء» انه منذ بداية اجلائحة 
كانت أجنحة كوڤيد-١٩ اخلاصة باالطفال تستقبل بشكل 
يومــي حاالت، اال انه خرج آخر طفــل، داعية اجلميع الى 
االلتزام باالشتراطات الصحية والتطعيم لتجنب دخول أي 
حالة ســواء من االطفال او غيرهم. وكشفت د.احلقان عن 
حملــة توعوية تعمل حاليا على نشــر الوعي بني االهالي 

د.دانة احلقانحلماية أطفالهم من اإلصابة بـ«كوڤيد-١٩».
النواف استقبل ضابط ارتباط قوات اجلندرما التركية

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف 
فــي ديوانه بالرئاســة العامة للحرس 
الوطني، بحضور وكيل احلرس الوطني 
الفريق الركن م.هاشــم الرفاعي وكبار 
القــادة العقيــد ناجي يلمــزالر ضابط 
ارتباط قوات اجلندرما التركية، وذلك 
مبناسبة انتهاء فترة عمله في احلرس 
الوطني. ونقل احلرس الوطني في بيان 
صحافي إشــادة الشــيخ أحمد النواف 
بجهود العقيد ناجي يلمزالر وحرصه 
على ترسيخ التعاون بني احلرس الوطني 
وقوات اجلندرما التركية لتحقيق بنود 
اتفاقية التعــاون املبرمة بني اجلانبني 
خاصة فــي مجال التدريــب والتعاون 
األمني والعسكري ومبا قدمه من خبرات 
ســاهمت فــي تطوير العمــل باحلرس 

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف والفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل استقبال العقيد ناجي يلمزالرالوطني.

«الشباب» تشيد بتخصيص صالة جليب الشيوخ للتطعيم
أكــدت الهيئــة العامــة للشــباب 
أهميــة التكاتف املجتمعي والتعاون 
بــني جميع الــوزارات واملؤسســات 
والهيئات احلكوميــة وحتى القطاع 
اخلاص، وكذلك بني املواطنني واملقيمني 
للتصدي جلائحة ڤيروس «كورونا» 
ومــا يرافقها من ظروف اســتثنائية 
وإجــراءات وقائية للحــد منها ومن 
آثارها الســلبية فــي جميع املجاالت 
الصحيــة واالقتصاديــة والتربوية 
واالجتماعية والنفسية واحلرص على 
زيادة وتيرة التطعيمات للوصول إلى 

املناعة املجتمعية املطلوبة.
وأوضحت الهيئة أنها عملت منذ 

بداية أزمة «كورونا» على وضع جميع 
إمكاناتهــا وقدراتها في خدمة الدولة 
واجلهــات املعنيــة ملكافحــة جائحة 
«كورونا» وقــد قامت الهيئة في هذا 
السياق بتسليم مركز شباب منطقة 
جليب الشيوخ لوزارة الصحة ليكون 
أحد املراكز الرئيسية للتطعيم، والذي 
يضم صاالت مغطــاة ومكيفة قامت 
الهيئة بإعدادها بشــكل يتناسب مع 
متطلبات اجلهات الصحية لتمكينها 
من القيام بأعمالها في هذا الشأن بكل 
يسر وسهولة ولراحة املستفيدين من 
املتطعمني، إذ تعتبــر منطقة جليب 
الشــيوخ مــن املناطــق ذات الكثافة 

السكانية الكبيرة والتي تضم شرائح 
متنوعــة مــن املواطنــني والوافدين 
من مختلــف اجلنســيات، وبالتالي 
فإن وجود هذا املركــز بالقرب منهم 
يسهم بتسريع وتيرة عملية التطعيم 

والوصول إلى املناعة املجتمعية.
وأشارت الهيئة إلى أن حتديد هذه 
الصالة لتكون مركزا للتطعيم كان بناء 
على طلب وزارة الصحة حيث تتمتع 
مبوقع متميز يســهل الوصول إليه 
من اجلميع، كما أنها مغطاة ومكيفة 
وتتميز أيضا بتوافر املدرجات التي 
ميكن أن تستوعب أعدادا كبيرة من 
احلضور وتطبيق التباعد بينهم خالل 

فترة االنتظار في حــال توافد أعداد 
كبيرة من العمالة أو السكان الذين يتم 
استقبالهم مبواعيد مسبقة، إضافة إلى 
وجود املرافق اخلدمية لراحة الفرق 

الطبية العاملة واملتطوعني.
وبينت الهيئة أنه تتم متابعة عملية 
التطعيم والتعاون مع الكوادر الصحية 
من قبل فريق من الهيئة لضمان حسن 
ســير العمل ومنع حدوث أي قصور 
تســهيال على الراغبــني في التطعيم 
والذين يتم حتديد مركز اجلليب لهم 
لتلقي التطعيم ضد ڤيروس «كورونا 
املستجد» وأن يكون العمل بكل سهولة 

خدمة للجميع.

أكدت أهمية التكاتف املجتمعي والتعاون للوصول إلى املناعة املجتمعية ضد «كورونا»

منح منصور الشمالي جائزة القيادة 
بالقطاع التعليمي في الشرق األوسط

قــام مجلس االســتدامة 
 World Sustainable) العاملي
Congress) مبنح البروفيسور 
منصــور الشــمالي جائزة 
القيادة في القطاع التعليمي 
 Middle) في الشرق األوسط

.(East Leadership Award
 ومت اختيــاره مــا بــني 
مجموعة قياسية من أفضل 
القياديني بالقطاع التعليمي 
في الشــرق األوسط، كأول 
بروفيســور فــي الكويــت 
البنــوك  متخصــص فــي 

والتأمني.
حيث يعتبر مجلس االستدامة العاملي من 
املؤسســات غير الربحية واملتعارف عليها 
عامليا وعلى مستوى الشرق األوسط فقد مت 
االختيار من خالل جلنة األمناء واخلبراء من 
متخصصني وأساتذة وذوي اخلبرة العريقة 

في مجاالت علمية مختلفة.
ويتمتع البروفيســور منصور الشمالي 
بخبرة عريقة في املجال العلمي والعملي في 
هذا االختصاص، اذ عمل كاقتصادي مالي أول 
في بنك الكويت املركزي لعدة سنوات وعمل 
في صندوق النقد الدولي في واشنطن في عدة 
مشاريع مختلفة كما انه شارك كأول عضو 
في جلنة اخلصخصة احلكومية في الكويت 
ممثال بنك الكويت املركزي باإلضافة الى عمله 
كخبيــر في البنك الدولي في مقابلة اللجنة 
املالية في مجلس األمة برئاسة د. إسماعيل 
الشــطي عندما وافق مجلس األمة دراسته 

حول موضوع اخلصخصة 
في الكويت.

وبدأ الشــمالي مســاره 
املهنــي فــي بنــك اخلليــج 
الدولي في مملكة البحرين 

لعدة سنوات.
وقام بالتدريب في عدة 
جامعات مختلفة، حيث كان 
محاضرا في جامعة الكويت 
لعدة ســنوات وفــي معهد 
الدراسات املصرفية (برنامج 
الدبلوم العالي) ملا يزيد على 
عشر سنوات، باإلضافة الى 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا كأستاذ 
مشــارك ملدة خمس ســنوات وفي اجلامعة 
األمريكية في الكويت وكما في عدة جامعات 
مختلفة في برنامج املاجستير في التمويل.

قــام البروفيســور منصــور الشــمالي 
 IE Business school بالتعــاون مع جامعــة
فــي مجال البنــوك اإلســالمية ومؤخرا في 
ســنة ٢٠١٧ قام بالتدريس كأســتاذ دكتور 
 MODUL) في اجلامعة النمســاوية العريقة
UNIVERSITY) حيث قام بتدريس مواد متعلقة 

بالتمويل واالستثمار.
كما شــارك في عضوية عدة مؤسســات 
مالية دولية منها جلنة التمييز العنصري في 
الواليات املتحدة األميركية وجمعية اإلدارة 
واالقتصاد األميركية وكذلك جمعية البنوك 
 (ARAB BANK ASSOCIATION) العربيــة
ومجلس شــؤون العالقات الدولية ـ لوس 

اجنيليس.

أول بروفيسور في الكويت متخصص في البنوك والتأمني

البروفيسور منصور الشمالي

الشيخ ثامر العلي خالل جولته في معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

ملشاهدة الڤيديو

عبدالكرمي العبداهللا

زار وزير الصحة د.باسل الصباح برفقة 
وكيل الوزارة د.مصطفى رضا منطقة األحمدي 
الصحية ومستشفى العدان لالطالع على سير 
العمل وبحضور مدير املنطقة د.بدر العنزي 
ومدير املستشــفى د.طارق دشتي ورؤساء 
االقســام وفريــق كورونا ودور املستشــفى 

بالتصدي جلائحة كورونا.
وأشــاد وزيــر الصحة بجميــع العاملني 
بالتصدي للجائحه، مؤكدا احلرص واحلذر 
في الوقت نفسه من تطورات الڤيروس وعدم 

التهاون بالتعامل معه.
وأبلغ العاملني في االحمدي الصحية بوجود 
حتديات منها العودة للمدارس واملسافرين.

ولفت الى رفع وتيرة التطعيم في البالد، 
مؤكدا على حرصه على متابعه وتلبية جميع 
مطالبــات الطواقم الطبيــة من بدالت ادارية 
ومالية، داعيا الى التعاون والتكاتف لتجاوز 

األزمة.
من جانب آخر، أعلن املتحدث باسم وزارة 
الصحة د.عبداهللا السند تسجيل ٢٥٦ إصابة 
جديــدة بڤيروس كورونا املســتجد (كوڤيد 
ـ ١٩) في الســاعات الـــ ٢٤ املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد 

إلى ٤٠٧١٣٩.
وقال د.الســند لـ «كونا» إنه مت تسجيل 
حالتي وفاة جــراء تداعيات اإلصابة ليصل 

إجمالي عدد حاالت الوفاة إلى ٢٣٩٥.

وأضاف أنه مت أيضا تســجيل ٥٢٦ حالة 
شــفاء ليرتفــع بذلك إجمالي عــدد املتعافني 
إلى ٣٩٨٣٩٣، مبينا أن نسبة مجموع حاالت 
الشفاء من مجموع اإلصابات بلغت ٩٧٫٨٥٪.

وذكر أن عدد مــن يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة بلغ ١٨٧ حالة، في 
حني بلغ املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
إصابتها والتزال تلقى الرعاية الالزمة ٦٣٥١ 
ووصل إجمالي عدد احلاالت في أجنحة «كوڤيد 
ـ ١٩» إلى ٤٠٥. وأفاد بأن عدد املسحات التي 
مت إجراؤها خالل الفترة نفســها بلغ ١٠٢٥٩ 
ليصبح مجموع الفحوصات ٣٦٢١١٩٠، مشيرا 
إلى أن نســبة اإلصابات لعدد هذه املسحات 
بلغت ٢٫٥٠٪. وفيما يتعلق بنسبة اإلصابات 
باحملافظــات، قــال د.الســند إنهــا بلغت في 
األحمدي ٣٢٪ وحولي ٢٥٪ والفروانية ٢٣٪ 

واجلهراء ١١٪ وأخيرا العاصمة ٩٪.


