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ولي العهد هنأ العثمان بحصول «AUM» على املركز 
األول في الكويت بتصنيف QS: إجناز أكادميي متميز

صاحب السمو عّزى خادم احلرمني 
بوفاة األميرة موضي بنت مساعد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد في قصر 
بيان صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

كما اســتقبل سموه في قصر بيان صباح أمس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ طالل اخلالد.

كما استقبل سموه في قصر بيان صباح أمس رئيس 
مجلس أمناء جامعة الشرق األوسط األمريكية AUM فهد 
إبراهيم العثمان، وذلك مبناسبة حصول اجلامعة على 
املركــز األول في الكويت بحســب تصنيــف QS الدولي 

وللسنة الثانية على التوالي.
هــذا، وقــد هنأه ســموه على هذا اإلجنــاز األكادميي 
املميــز، متمنيا لهم دوام التوفيق وللجامعات الكويتية 
التقدم والنجاح في تأهيل شــباب وشابات الكويت في 

خدمة وطنهم العزيز.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها 
ســموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها بإذن اهللا 
تعالى صاحبة السمو األميرة موضي 
بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل 

آل سعــــود، ســـــائال سموه املولى 
تعالــى أن يتغمدها بواســع رحمته 
ويســكنها فســيح جناته وأن يلهم 
األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد ببرقيــة تعزية إلى 
أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، ضمنها سموه 

خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور لها بإذن اهللا تعالى صاحبة 
الســمو األميرة موضي بنت مساعد 
بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كمــا بعث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تعزية مماثلة.

سموه استقبل رئيسي السلطتني ووزير الدفاع

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

قوا القانون بكل حزم  النواف ملنتسبي «املرور»: طبِّ
وتصدوا للمخالفني حفاظًا على أرواح رواد الطرق

األول  النائــب  م  كــرَّ
الــوزراء  لرئيــس مجلس 
ووزيــر الداخليــة الفريق 
أول متقاعد الشــيخ أحمد 
النواف كوكبة من املتميزين 
في قطاع املرور والعمليات 
إدارة الشؤون  «منتســبي 
شــؤون  وإدارة  الفنيــة 
التعليــم وإدارة شــؤون 
التخطيط وبحوث املرور» 
بحضــور الوكيل املســاعد 
املــرور والعمليات  لقطاع 
اللواء جمال الصايغ وعدد 
من القيادات األمنية وذلك 
لتميزهم في أداء الواجبات 
املنوطــة وقيامهــم بأعمال 
إضافية باالضافة إلى األعمال 

املوكلة اليهم.
وأعرب النواف عن شكره 
وتقديــره لقيــادات قطاع 
املرور والعمليات وللمكرمني 
ملــا بذلــوه من جهــد كبير 
وتواجدهم بجانب إخوانهم 
في احلمالت امليدانية بجانب 
أعمالهم املنوطة بهم ما ساهم 
فــي ضبــط اخلارجني عن 

النائــب األول  ووجــه 
املــرور  قطــاع  إخوانــه 
باحلــرص  والعمليــات 
تأديــة  أثنــاء  واالنتبــاه 
عملهم على الطرق، مشددا 
علــى تطبيق القانون على 

اجلميع بكل حزم والتصدي 
للمخالفــني واملســتهترين 
وذلــك للحفاظ على أرواح 
مســتخدمي الطــرق، وفي 
نهايــة احلفــل مت التقــاط 

الصور التذكارية.

النائب األول كّرم كوكبة من املتميزين في قطاع املرور والعمليات

الشيخ أحمد النواف خالل تكرميه عددا من العناصر املميزة

الشيخ أحمد النواف واللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات األمنية مع املكرمني

القانون واملخالفني لقواعد 
وقانون املرور، مشيرا إلى 
أن املؤسسة األمنية تزخر 
بالعناصر املتميزة التي ال 
تألو جهدا في احلفاظ على 

وطنها.

األمير هنأ رئيسي مدغشقر وموزمبيق بعيدي بلديهما
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
أندريــه راجولينا رئيــس جمهورية 
مدغشقر الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية مدغشقر وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريه 
راجولينا رئيس جمهورية مدغشــقر 

الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

لفخامته وافر الصحة والعافية.
هذا، وبعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس فيليبي نيوســي رئيس 
جمهوريــة موزمبيــق الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
موزمبيق وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس 
فيليبــي نيوســي رئيــس جمهورية 
موزمبيــق الصديقة، ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبــالده راجيا لفخامتــه وافر الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

رسالتان من األمير وولي العهد إلى الرئيس اليمني
الريــاض ـ «كونا»: ســلم 
سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ علي اخلالد 
رســالة مــن صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
ورسالة أخرى من سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا، إلى وكيل وزارة 
اخلارجية للجمهورية اليمنية 
السفير اوسان العود موجهتني 
إلــى رئيس مجلــس القيادة 
الرئاسي اليمني رشاد محمد 

العليمي.
لــدى  وبينــت سفارتـــنا 
فـــي بيــان أن  الســعودية 
العالقات  الرسالتني تضمنتا 
األخويــة التي جتمع البلدين 
والشعبني الشــقيقني وسبل 
دعمها وتعزيزها في مختلف 

املجاالت.

سلّمهما السفير اخلالد وتضمنتا سبل تعزيز العالقات األخوية بني البلدين والشعبني الشقيقني

السفيـر الشيخ علي اخلالد يسلم الرسالتني املوجهتني لــرئيـس مجلس القيـادة الــرئاسي اليـمني 
إلى وكيل وزارة اخلارجية اليمني

«جتمع الدواوين» في رسالة للمواطنني: 
اختاروا من ميثلنا في البرملان ال من ميثل علينا

دعــا جتمــع دواويــن 
الكويــت، أهل البالد عامة، 
إلى حســن اختيار أعضاء 
مجلــس األمــة اجلــدد في 
االنتخابات النيابية املقبلة 
التجارب  واالســتفادة من 
السابقة و«اختيار من ميثلنا 

ال من ميثل علينا».
وقال التجمــع في بيان 
أصــدره رئيــس التجمــع 
فهــد عبدالرحمــن املعجل، 
نيابة عن أعضائه، وتلقت 
«األنباء» نسخة منه: إن على 
اجلميع استحضار السلوك 
اخلاطــئ لبعض من وصل 
إلى املجلس في السابق حيث 
أدى ذلــك إلى انحراف حاد 
فــي معاجلة كافــة امللفات 
املهمــة وعدم حســمها من 
قبل السلطتني، مشددا على 
أنــه ال ميكن توقــع نتائج 
وإجنازات إن استمر نفس 
النهج واألسلوب في اختيار 

أعضاء مجلس األمة.
وفي حني متنى التجمع 
رؤيــة دماء جديــدة ترعى 
الدستور وحتترمه وتدفع 
إلى مسيرة عمل نيابي مثمر، 
طالب بحكومة قوية وفاعلة 
لديها خطــة عمل واضحة 

محددة الوقت واألهداف.
وهذا ما جاء في البيان:

أحوج ما تكون اليهم، وما 
طرحوه، حفظهم اهللا، من 
توجهات وتوجيهات، حيث 
إننا منر مبرحلة بالغة الدقة 
وتتطلــب وحــدة الصــف 
الكويت  ووضع مصلحــة 

الغالية فوق كل اعتبار.
أن  البيــان  وأضــاف 
«جتمع دواويــن الكويت» 
وبصفته مكونا من مكونات 
املجتمع الكويتي مبختلف 
أطيافــه، ومبــا اننــا على 
مســافة قريبة من مرحلة 
انتخابيــة جديدة ألعضاء 
جــدد ملجلس األمــة، فإننا 
نتوجه اليوم بهذه الرسالة 
إلــى أهــل الكويــت عامــة 
بحســن االختيار مستقبال 
ملن ميثلنا واالستفادة من 
السابقة واختيار  جتاربنا 
مــن ميثلنــا (ال مــن ميثل 
علينــا)، وأن يســتحضر 
الســلوك اخلاطئ  اجلميع 
لبعــض من أوصلناهم في 
الســابق فأوصلونا إلى ما 
نحن فيه من تشــكيك في 
الوالء واالنتماء واختالفات 
في الرأي، أدت إلى االنحراف 
احلــاد في معاجلــة ملفات 
وقضايــا بالغــة األهميــة 
وعــدم حســمها مــن قبل 
التشــريعية  الســلطتني 

الدولة، قوال وعمال وسلوكا.
فلنعن قيادتنا السياسية 
ونرد التحية بأحسن منها 
عن طريق حسن االختيار، 
الكويت  واضعني مصلحة 
أو  مصلحــة  أي  فـــــوق 

اعتبار.
كمــا نرجــو أن نــرى 
حكومــة قويــة وفاعلــة، 
لديها خطــة عمل واضحة 
محددة الوقت واألهداف ال 
تتغير بتغير األشــخاص، 
قادرة على حتقيق تطلعات 
وآمال أهل الكويت ومعاجلة 
السلبيات وحتمل ومواجهة 
مســؤوليات ومتطلبــات 
املقبلــة، ضمــن  املرحلــة 
إطار من التعاون واإلجناز 
مع مجلس األمــة، لترجع 
الكويــت لســابق عهدهــا 
مثــاال يحتذى به ومتميزة 
في جميع املجاالت، وكفانا 
إضاعة الوقت، ولننظر ملن 
حولنا لنرى إلى أين وصلوا 

وأين نحن!
داعني املولى عز وجل أن 
يهدي نفوسنا وأن يؤتيها 
تقواهــا ويزكيها فهو خير 
من زكاها، وأن يلهم اجلميع 
ســبل احلكمــة والرشــاد. 
حفظ اهللا الكويت وقيادتها 
وشعبها من كل شر ومكروه.

والتنفيذية، (فال ميكن أن 
نتوقــع نتائــج وإجنازات 
إن اســتمر نفس الـــــنهج 
واألســلوب في اختيار من 
ميثلنــا).. وكفانــا إســاءة 
للكويت ولدميوقراطيتها!

وأضاف البيان: نرجو أال 
نعود إلــى ما كنا عليه في 
عالقة السلطتني في املجلس 
السابق، وكما ذكر في خطاب 
القيادة السياسية: «ألن هذه 
العودة لن تكون في صالح 
الوطن واملواطنني وسيكون 
لنــا فــي حالــة عودتهــا 
إجــراءات أخــرى ثقيلــة 
الوقــع واحلــدث»، فنحن 
نتمنى أن نرى دماء جديدة 
ترعى الدستور وحتترمه، 
وتلتــزم بالقانون، وتدفع 
إلى مسيرة عمل نيابي مثمر 
من التشريع البناء والرقابة 
املخلصة واحملاسبة األمينة 
ألداء احلكومــة، بعيدا عن 
والشــخصانية  التــأزمي 
واألجندات اخلاصة، وتسهم 
الدميوقراطية  في تعزيــز 
واحملافظــة عليهــا وعلــى 
هيبتها ووقارها، وتطوير 
مسيرة اإلصالح والتنمية 

في جميع املجاالت.
االلتــزام بدســتور  مع 
البــالد واحتــرام قوانــني 

عبّر عن رجائه أال نعود إلى ما كنا عليه في عالقة السلطتني خالل املجلس السابق

فهد املعجل

يهديكم «جتمع دواوين 
الكويــت» أطيــب حتياته 
وأصدق أمنياته، راجني من 
املولــى عز وجل أن يحفظ 
الكويت قيادة وشعبا ويبعد 
عنا الفنت ما ظهر منها وما 

بطن. 
لقــد تابعنــا باهتمــام 
بالغ يــوم األربعاء املوافق 
٢٢ يونيــو ٢٠٢٢ كلمــات 
الســمو األميــر،  صاحــب 
وسمو ولي العهد، حفظهمم 
اهللا ورعاهم، وما تضمنته 
وبحكمة الراعي املسؤول عن 
رعيتــه، ونظرة املتفحص 
حلقائــق األمــور، وكمــا 
عهدناه من حكام هذه البالد 
في الظــروف التي تفرض 
البالد  نفسها عندما تكون 

الشويع: الكويت تقترح إطالق موقع 
«عربي معلوماتي» إلكتروني بعدة لغات

القاهرة - هناء السيد

شاركت ممثلة الكويت 
- الباحثــة اإلعالمية في 
قطاع اإلعــالم اخلارجي 
بــوزارة اإلعــالم شــوق 
الشويع والباحث اإلعالمي 
عبدالرحمن العسعوسي، 
في أعمال االجتماع الرابع 
لفريــق اخلبــراء املعني 
بتحديــث وتقييــم خطة 
التحرك اإلعالمي العربي 
في اخلــارج، والذي عقد 

مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية، 
برئاســة. مدير العمليات اإلعالمية بوزارة 
اإلعالم السعودية تركي العمري، كما شارك 
خبراء وممثلو األجهزة اإلعالمية العربية، 
وحضور السفير أحمد رشيد خطابي األمني 
العام املســاعد لدى جامعة الدول العربية 

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال.
وذكرت الشويع في تصريحات خاصة لـ 
«األنباء» أن الكويت أبدت مالحظاتها فيما 
يخص مرئيات ومالحظات حول املنظومة 
الرقمية ومقترح تأسيس  الديبلوماســية 
مجموعــة اإلعالميــني العــرب، مضيفة أن 
الكويت أعلنت اســتضافة االجتماع األول 
للفريق املتخصص باإلضافة إلى تشــكيل 
فريق يســهم في تصميم هذا املقترح، كما 
تقدمــت الكويت مبقترح مشــروع إطالق 
املوقع العربي املعلوماتي بعدة لغات عبر 
شــبكات اإلنترنت يشمل جميع املعلومات 

واملعرفة عن جامعة الدول العربية.
وأكدت أهمية االجتماع ملناقشة مرئيات 
ومقترحات الدول العربية لتوحيد الرؤية 

حــول اإلعالم العربي، مثمنــة دور األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية في ضرورة 
البحــث عن أجنع اآلليات الكفيلة مبواءمة 
خطة التحرك اإلعالمي وفق تصور واقعي 
ومتناســق ومتكامل يأخذ بعــني االعتبار 

التطورات اإلقليمية والدولية.
وحــول نصــرة القضية الفلســطينية 
علــى الســاحة الدولية، قالت الشــويع إن 
الكويت تؤيد كل اإلجراءات املتخذة من قبل 
دعم القضية الفلســطينية والوقوف معها 

ومساندتها في جميع األحوال.
من جانبه، أكد رئيس االجتماع - مدير 
العمليات اإلعالمية بوزارة اإلعالم باململكة 
العربية الســعودية تركي العمري، أهمية 
توحيــد اخلطاب اإلعالمي العربي وتعديل 
املصطلحات اخلاصة بالقضية الفلسطينية 
وهو مقترح مقدم من دولة فلسطني، مضيفا 
أن هناك مقترحا مصريا لتأسيس مجموعة 
إعالميــة عربية، وكذلك مقتــرح مقدم من 
األردن، مشــيدا بجميع املقترحات والرؤى 

لدعم منظومة العمل اإلعالمي العربي.

«اإلعالم» شاركت في اجتماع فريق اخلبراء لتحديث خطة التحرك اإلعالمي العربي

شوق الشويع مع الزميلة هناء السيد


