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األمير عّزى عاهل األردن بضحايا حادث «الصهريج»

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وزير الداخلية: الكوادر الوطنية وفرت الكثير على املال العام 
بإعادة تطوير وصناعة آليات ومعدات بجودة وكفاءة

قام النائب األول لرئيس 
وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
الداخلية الفريق أول متقاعد 
الشيخ أحمد النواف بجولة 
تفقدية صباح امس في إدارة 
املركبات واملعــدات التابعة 
لقطاع الشؤون الهندسية في 
قــوة اإلطفاء العام بحضور 
رئيس قــوة اإلطفــاء العام 
الفريق خالــد املكراد، وذلك 

أغلقت جميــع املنافذ وبرز 
دورها خالل تلك الفترة عندما 
مت تصنيع آليــات وبوابات 
للتطهير التــي مت توزيعها 
على املنافذ البرية واجلوية 
والبحرية، كما شــاهد كيف 
تتم صناعة املعدات واآلليات 
التــي خرجــت مــن اخلدمة 
النتهاء عمرهــا االفتراضي 
والتــي مت إعــادة تصنيعها 

خدمة الوطن ورجال اإلطفاء 
بأي ظــروف وأوقات، حيث 
قامت إدارة املركبات واملعدات 
بإعادة تطوير وصناعة عدد 
من اآلليات واملعدات بجودة 
وكفاءة عالية. حضر اجلولة 
الرئيــس  التفقديــة نائــب 
الهندسية  الشــؤون  لقطاع 
وتكنولوجيا املعلومات اللواء 

م.موسى حسني اكبر.

محليا ملا يخدم رجال اإلطفاء 
في عمليات مكافحة احلرائق 

واإلنقاذ.
بجهــود  وأشــاد  هــذا 
الكــوادر الوطنيــة العاملة 
في قطاع الشؤون الهندسية 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
ملا توفــره على املــال العام 
وحتافــظ عليه عبــر اتباع 
خطــوات مت تطبيقها بهدف 

تفّقد قطاع الشؤون الهندسية في «اإلطفاء» برفقة املكراد

الشيخ أحمد النواف والفريق خالد املكراد يستمعان إلى شرح عن آلية العملالشيخ أحمد النواف والفريق خالد املكراد خالل اجلولة التفقدية في قطاع الشؤون الهندسية

لالطالع على اجلهود املبذولة 
التي يقوم بها القطاع خلدمة 
باقــي قطاعات وإدارات قوة 

اإلطفاء العام.
واستمع النواف إلى شرح 
مفصل عن املهام التي يقوم 
بهــا القطــاع بأيــاد وكوادر 
وطنيــة متميــزة كان لهــا 
الدور األكبر واملتميز خالل 
فترة جائحة كورونا عندما 

سفير جيبوتي حسني عمر: ال ننسى تأييد الكويت لنضال شعبنا
أسامة دياب

أكد ســفير جيبوتي لدى 
الكويت عبدالقادر حسني عمر 
أن العالقات بني الشعبني قدمية 
وتاريخية من خالل التجارة 
البحرية بني ضفتي الساحل 
الشــرقي األفريقي واخلليج 
العربي عبر السفن الشراعية 
التي كانت تنقل البضائع بني 
اجلانبــني، فضال عن متيزها 
القيادتــني،  علــى مســتوى 
واحلرص على تطوير التعاون 

في مختلف املجاالت.
وأشــاد الســفير عمر في 
تصريــح صحافــي خــالل 

في عام ١٩٩٠. وأشاد السفير 
عمــر مبا تقوم به اجلمعيات 
اخليرية الكويتية من تنفيذ 
مشاريع إنسانية في جيبوتي، 
وهذا محــل تقديــر وامتنان 
من احلكومة والشــعب لبلد 
اإلنسانية التي تقدم يد العون 

للجميع دون تفرقة.
الســفير عمــر  واختتــم 
تصريحه بتقدمي الشــكر الى 
وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
الناصر وأركان الوزارة على 
التعاون املثمر والتســهيالت 
املقدمة للبعثة الديبلوماسية 
اجليبوتية، ألداء مهمتها على 

أكمل وجه.

براثن االستعمار، حيث نالت 
جمهورية جيبوتي استقاللها 
في ٢٧ يونيو ١٩٧٧، ثم واصلت 

الكويت دعمها وساهمت في 
متويل مشاريع حيوية ومهمة 
في جمهوريــة جيبوتي منذ 
١٩٨٠ مثــل توســعة مينــاء 
جيبوتــي وتشــييد طريــق 
«تاجورة أبخ»، وأيضا طريق 
أمير الكويت الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
والــذي يربط بــني جيبوتي 
وإثيوبيــا، من خــالل متويل 
الكويتي للتنمية  للصندوق 

االقتصادية العربية.
وتابع: من جانب جيبوتي، 
فقد وقفت إلــى جانب احلق 
الكويت سيادتها  الســتعادة 
وحتريــر أراضيها من الغزو 

خالل حفل أقامته السفارة مبناسبة عيد االستقالل الـ ٤٥

السفير عبدالقادر حسني عمر

االحتفال الذي أقيم في قاعة 
البوليفارد مساء األحد املاضي، 
للجالية اجليبوتية مبناسبة 
الذكرى الـ ٤٥ الستقالل بالده، 
أشاد بالتشاور والتنسيق بني 
البلدين في احملافل اإلقليمية 
والدوليــة فــي القضايا ذات 
االهتمــام املشــترك، بهــدف 
التوصــل إلى موقــف موحد 
يخــدم املصالــح املشــتركة 
وتعزيــر اجلهود، مــا يعود 
بالنفــع علــى العالقــات بني 

البلدين.
وأضاف: ال ننســى تأييد 
الكويت بوصفها دولة عربية 
نضال شعبنا لنيل حريته من 

ولي العهد عزى امللك عبداهللا الثاني
بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية امللك 
عبــداهللا الثاني ابن احلســني ملك 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
ضمنهــا ســموه خالــص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا حادثة 
سقوط صهريج معبأ مبادة غازية 
سامة أثناء نقله في ميناء العقبة 
علــى البحر األحمر والذي أســفر 
عن سقوط العشرات من الضحايا 
واملصابني، مبتهال سموه إلى الباري 
جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته ومين على املصابني 

بسرعة الشفاء العاجل.

الســمو األميــر  بعــث صاحــب 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية 
امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني ملك 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بضحايا حادثة 
ســقوط صهريج معبأ مبادة غازية 
سامة أثناء نقله في ميناء العقبة على 
البحر األحمر والذي أسفر عن سقوط 
العشــرات من الضحايا واملصابني، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواســع رحمته ومغفرته 
ويسكنهم فسيح جناته وأن مين على 
املصابني بسرعة الشفاء والعافية. 

رئيس الوزراء يعزي 
ملك األردن

بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية إلى صاحب اجلاللة الهاشمية 
امللــك عبــداهللا الثاني ابن احلســني ملك اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة بضحايا حادثة سقوط 
صهريج معبأ مبادة غازية ســامة أثناء نقله في 

سمو الشيخ صباح اخلالدميناء العقبة على البحر األحمر.

الكويت تتضامن مع األردن جراء احلادث
أعربــت وزارة اخلارجية أمس الثالثاء 
عن تعاطف الكويت وتضامنها مع اململكة 
األردنية الهاشمية الشــقيقة جراء حادث 
سقوط صهريج محمل مبادة غازية سامة 
أثنــاء نقله في مينــاء العقبة، والذي أدى 

إلى مقتل وجرح العشرات.وتقدمت الوزارة 
بخالص التعازي وصادق املواساة إلى اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة قيادة وحكومة 
وشــعبا وإلى أســر الضحايا، معربة عن 

متنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

مجلس إدارة الُقّصر بحث وضع 
استثماراتها وتقارير اجلهات الرقابية

ليلى الشافعي

عقد مجلس إدارة الهيئة 
القصــر،  العامــة لشــؤون 
اجتماعــه أمــس الثالثــاء، 
برئاسة نائب رئيس مجلس 
اإلدارة د.فؤاد عبداهللا العمر.

وأوضح مدير عام الهيئة 
باإلنابة م.حمد البرجس في 
بيان صحافي بهذه املناسبة 
أن املجلــس ناقــش بنــود 
جــدول األعمال واطلع على 
بيان بشأن ما مت تنفيذه من 

القرارات السابقة ملجلس اإلدارة في املجاالت 
املختلفة. وكشــف البرجس عن أن املجلس 
ناقــش تقريــرا عن أداء اســتثمارات الهيئة 
خــالل الربع األول مــن العــام ٢٠٢٢، وذلك 
بعد العرض على جلنة تنمية أموال القصر 
بجلستها الثالثة لعام ٢٠٢٢ والتي انعقدت 
فــي مايو املاضي، مضيفا أن املجلس ناقش 
أيضا التقارير املرفوعة من اإلدارة التنفيذية 
ومن عدة جلان أهمها تنمية األثالث اخليرية 
والتدقيــق، وبحث توصية جلنــة التدقيق 
بشــأن تقرير ديوان احملاسبة للسنة املالية 

٢٠٢١/٢٠٢٠ وردود الهيئة عليها.
وشدد على أن الهيئة ومن خالل توجيهات 
مجلس إداراتها وجلانها املتخصصة وأعمال 

إدارتهــا التنفيذيــة تتابــع 
تقاريــر  دوري  وبشــكل 
اجلهــات الرقابية وحترص 
علــى التواصــل الفعال مع 
مختلــف اجلهات، وذلك في 
إطــار حــرص إدارتها على 
تطبيــق معاييــر الســالمة 

والشفافية في أعمالها.
وأضاف ان الهيئة جنحت 
وبفضــل توجيهات مجلس 
إدارتها وجلانها املتخصصة 
وجهود إدارتها التنفيذية في 
مواصلــة تطويــر خدماتها 
وحتسني أدائها في مختلف املجاالت، السيما 
أداءها املالي واالســتثماري، مشــيرا إلى أن 
الهيئة تستهدف باملقام األول تعزيز سالمة 
ومتانة مركزها املالي وسياستها االستثمارية 
والسعي لتحقيق أعلى العوائد املمكنة لصالح 
املشمولني برعايتها، في ضوء الضوابط التي 
تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة 
عملها. وثمن مجلس إدارة الهيئة جهود املدير 
العام باإلنابة، وكل العاملني بالهيئة لتحقيق 
الرســالة النبيلة خلدمة القصر واملشمولني 
برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب 
السمو األمير الشــيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، وتوجيهات 

سمو رئيس مجلس الوزراء.

م.حمد البرجس

النواف للمالزمني اجلدد: ضعوا مصلحة الوطن نصب أعينكم

األول  النائــب  بحضــور 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخليــة الفريق أول متقاعد 
الشــيخ أحمد النواف ووكيل 
وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجــس، والوكيل املســاعد 
لشــؤون التعليــم والتدريب 
باإلنابة اللواء ناصر بورسلي 
وقيادات وضباط قطاع التعليم 

والتدريب.
أقيــم أمــس فــي أكادميية 
سعد العبداهللا للعلوم األمنية 

القســم رئيــس قســم دورات 
الترقية العقيــد عبداهللا عيد 

األذينة.
وهنأ النائب األول إخوانه 
خريجي الدورة على إصرارهم 
فــي حتصيل العلم، واالرتقاء 
مبستواهم العلمي الى الدرجات 
األعلــى، مؤكدا أن املؤسســة 
األمنية تشجع دائما منتسبيها 
على مواصلة مسيرتهم العلمية 
إميانا منها بأنه ال سبيل لتعزيز 
اجلهاز األمني إال بإعداد وتنمية 

أعينهم وتطبيق ما تلقوه من 
علوم على واقع العمل امليداني، 
كل في موقعه، مبا يؤدي الى 
االرتقاء بالعمل األمني، واحلفاظ 
على أمن الوطن واستقراره في 
ظل القيادة احلكيمة والرشيدة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 

اهللا ورعاهما.
وفي ختام احلفل، مت التقاط 

الصور التذكارية.

العنصــر البشــري ملواجهــة 
التحديات األمنية ومستجداتها.
كما شــكر النواف قيادات 
التعليــم  قطــاع  وضبــاط 
والتدريب على مــا بذلوه من 
جهود كبيرة في سبيل تخريج 

هذه الكوكبة من الضباط.
إخوانــه  الوزيــر  ودعــا 
الضباط اخلريجني إلى احلفاظ 
علــى القســم الذي أقســموه 
وأن يضعــوا مصلحة الوطن 
والتضحيــة مــن أجله نصب 

خالل حفل تخريج الدورة اخلامسة «لوكيل أول ضابط» احلاصلني على الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة مالزم

الشيخ أحمد النواف موجها نصائح وتوجيهات إلى اخلريجني بحضور الفريق أنور البرجس

تخريــج كوكبــة جديــدة من 
الضباط الذين أمتــوا الدورة 
اخلامســة لوكيل أول ضابط 
احلاصلني على شهادة الثانوية 
العامة لترقيتهم إلى رتبة مالزم 

وعددهم ٣٧٧ ضابطا.
وبــدأت مراســم التخــرج 
بالسالم الوطني ثم تالوة من 
آيات الذكر احلكيــم، ثم ألقى 
مديــر معهد تدريــب الضباط 
باإلنابة العقيد فهد عبدالسالم 
الغريــب قــرار التعيني، وتال 

عدد من اخلريجني واملرقني إلى رتبة مالزم

السفير اإليطالي: نعمل لتطوير
أفضل فرص التعاون مع الكويت

أسامة دياب

تلتقي كتلة أليزي الوطنية 
لتكنولوجيــا علوم احلياةـ  
ALISEI Cluster ـ ألول مــرة 
بقادة الصحــة واألعمال في 
الكويت، ممــا يفتح األبواب 
أمام التبادالت واملشاريع في 

قطاع علوم احلياة.
متت دعوة ماسيميليانو 
بوجيتي، الرئيس املنتخب 
حديثا لكتلة أليزي الوطنية 
لتكنولوجيــا علوم احلياةـ  

والرئيــس احلالي الحتاد صناعــات املعدات 
الطبيــة Confindustria Medical Devices ـ من 
قبل سفير إيطاليا في الكويت كارلو بالدوتشي، 
وســيجري بوجيتي سلسلة من االجتماعات 
املؤسسية ابتداء من اليوم مع قادة املؤسسات 
ورجال األعمــال في البالد، مبا في ذلك وزير 
الصحة د.خالد السعيد ورئيس غرفة التجارة 

والصناعة محمد الصقر.
من بني املوضوعات املخطط لها خالل الزيارة 
سيكون البحث واالبتكار في نظام علوم احلياة 
ونقل التكنولوجيا محوريا، وهو موضوع مهم 
للكتلة، والذي يقع أيضا ضمن أولويات أجندة 
احلكومة للخطة الوطنية للتعافي والقدرة على 
الصمود (PNRR). خطــوة إلى األمام لقطاع 
علوم احلياة اإليطالي، بهدف استئناف احلوار 
الذي مت إنشــاؤه بحكمة في العقود املاضية 
وعلــى أمل أن تفتح هذه االجتماعات األبواب 

أمام املشاريع االستراتيجية 
املستقبلية للقطاع وتفعيل 
أوجه التآزر وتوليد تعاون 
طويل األمد بني قادة البلدين.
قــال  جهتــه،  مــن 
بوجيتــي:  ماســيميليانو 
بصفتــي الرئيــس املنتخب 
 Alisei حديثا لكتلــة أليزي ـ
Cluster ـ متثــل هذه الزيارة 
األولــى من سلســلة طويلة 
من االجتماعات عبر احلدود 
والتي تعد جزءا من مشروع 
أكبر نعتزم تنفيذه خالل فترة 
واليتي، مضيفا: أنا متأكد من أن االجتماعات التي 
تنتظرني في الكويت ستكون فرصة لتعزيز 
قيمة البحث وقطاع علوم احلياة اإليطالي في 

الشرق األوسط والعالم.
من جانبــه، أكد الســفير اإليطالي كارلو 
بالدوتشــي أن الديناميــات اإليجابية للغاية 
للعالقــات بني إيطاليــا والكويت اقترحت أن 
نبحث فرص تطويــر أوجه التآزر املهمة في 
قطاعــي البحث واالبتكار وكذلك التحقق من 
أوجه التعاون االستراتيجي املمكنة لتعزيز 
قطاع علوم احليــاة في الكويت وفي منطقة 
اخلليج بأكملها، وتابع: تشــير العالقات بني 
البلديــن، حتــى في فترة العامــني األخيرين 
الصعبني بسبب الوباء، إلى اجتاه منو ثابت 
ومعزز بالفعل للنمو، وبناء على هذه البيانات 
اإليجابية للغاية نعمل لتطوير أفضل فرص 

التعاون بني إيطاليا والكويت.

كتلة أليزي الوطنية لتكنولوجيا علوم احلياة تزور غرفة التجارة اليوم

كارلو بالدوتشي


