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صاحب السمو هنأ رؤساء رواندا وبوروندي 
والصومال وحاكم عام كندا باألعياد الوطنية

ولي العهد بعث ببرقيات تهنئة إلى رؤساء 
رواندا وبوروندي والصومال وحاكم عام كندا

بعث صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف 
األحمــد ببرقيــة تهنئة 
إلى الرئيــس بول كاغامي 
رئيــس جمهورية رواندا 
الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحفة 
والعافية وجلمهورية رواندا 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
الرئيس  إلى  ببرقية تهنئة 
إيفاريست ندايشيمـــي 
رئيس جمهورية بوروندي 
الصديقة، عبر فيها سموه 

عن خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا ســموه لــه موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية بوروندي وشــعبها 
التقــدم واالزدهار. كما بعث  الصديق كل 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس حسن شيخ 
محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه 

بعث سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقيــــة 
الرئيس  إلى  تهنئة 
إيفـــاريـســـت 
ندايشيمي رئيس 
جمهورية بوروندي 
الصديقة، ضمنها 
ســموه خالــص 
تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده 
راجيــا لــه وافر 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو 
الشيخ  العهد  ولي 
األحمد  مشــعل 
ببرقيــة تهنئــة 
بول  الرئيس  إلى 

كاغامي رئيس جمهورية رواندا 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

راجيا له وافر الصحة والعافية.
هذا وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
أخيه الرئيس حسن شيخ محمود 
رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية 
الشــقيقة ضمنها سموه خالص 

السفير الصومالي: نثمن دعم الكويت لشعبنا

أسامة دياب

أشــاد ســفير الصومال 
لدى البالد د.عبداهللا محمد 
أودوا بالعالقــات الكويتية 
- الصومالية والتي وصفها 
بالتاريخيــة الرصينة ذات 
اجلــذور العميقــة والتــي 
تعود إلــى القــرن الثامن، 
حيث شارك البحارة في كال 
البلدين في التجارة البحرية، 
ثم تعــزز التعاون ووصل 
إلى آفاق ارحب في العصر 
احلديث في مختلف املجاالت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 
السفير أودوا خالل احتفال 
اجلالية الصومالية بذكرى 
استقالل ووحدة الصومال الـ 
٦٢ الذي أقيم أول من أمس 
على مسرح مركز عبدالعزيز 
حســني الثقافــي مبنطقــة 
مشــرف بحضــور أركان 
السفارة وحشــد كبير من 
أبناء اجلالية والشخصيات 

العامة.
ولفت د.أودوا إلى أن بالده 
تتبادل الدعم مع الكويت في 
األزمات والشدائد، حيث كان 
الصومال مــن أولى الدول 
التي ساندت احلق الكويتي 
أثناء محنــة الغزو ودعت 

املتميزة للجالية الصومالية 
واالهتمام اخلاص الذي توليه 
الكويت لشقيقتها الصومال 
حرصا منها على استعادتها 
لعافيتها من جديد وتبوئها 
املكانة التي تستحقها وسط 
شقيقاتها من الدول العربية 

واألفريقية.
وبالعودة إلى املناسبة، 
قــال الســفير أودوا: إننــا 
جنتمع لالحتفال بالصومال 
املستقل ذي الكيان الواحد، 
وانتقالنا من مرحلة اآلالم إلى 
مرحلة اإلجنازات وحتقيق 
اآلمال، ومن ويالت احلرب 
األهليــة والدمــار إلى نور 
األمن واالســتقرار والتقدم 
والرفاهية، فعلى الرغم من 
مواجهة الصومال للكثير من 
التحديات فإنه قد متكن من 
حتقيق تقدم ملحوظ على 
مختلف األصعدة السياسية 

واالقتصادية واألمنية.
وأضاف أن الصومال بدأ 
في جني ثمار الكفاح بإنشاء 
احلكومة الفيدرالية احلالية 
والنجاح في تنظيم العديد 
مــن االنتخابــات اإلقليمية 
واملركزية وخير مثال على 
ذلك االنتخابات الرئاســية 
النزيهة التي أجريت مؤخرا 

في الصومال في مايو املاضي 
وفاز فيها الرئيس املنتخب 
حسن شيخ محمود، عالوة 
على بدء تعافــي االقتصاد 
الصومالــي املدمر بســبب 
احلــرب األهلية املســتمرة 

لعدة سنوات.
وتابع أن الصومال اليزال 
ينتظــره مســتقبل واعــد 
نظرا ملا ميتلكه من املوارد 
الطبيعية الوفيرة، وموقعه 
اجلغرافــي االســتراتيجي 
واملميــز في منطقــة القرن 

األفريقي.
واختتــم كالمــه بتحية 
إجــالل وتقديــر لألبطــال 
الصوماليــني الذين ضحوا 
بأرواحهم في سبيل احلرية 
واالستقالل وتوجيه الشكر 
ألبناء الصومال في الداخل 
واخلارج لعزميتهم اجلبارة 
إعــادة  وتصميمهــم علــى 
إعمار البــالد واملضي قدما 
وبخطوات واسعة لتحقيق 
حلــم إعادة بنــاء موطنهم 
الصومــال، كما هنأ الطلبة 
الصوماليــني من الناجحني 
بالثانويــة  واملتفوقــني 
العامــة هذا العــام، متمنيا 
لبناة املستقبل دوام التقدم 

والتوفيق.

خالل حفل أقامته السفارة مبناسبة الذكرى الـ ٦٢ الستقالل ووحدة الصومال

سفير الصومال د.عبداهللا محمد أودوا

إلى االنسحاب غير املشروط 
للقوات العراقية من األراضي 
الكويتية، كما دعمت الكويت 
أثنــاء احلــرب  الصومــال 
األهلية بإرسال قوات حفظ 
الســالم خالل بعثــة األمم 
املتحدة حلفظ الســالم في 
الصومــال ١٩٩١، هذا عالوة 
على الدور البارز الذي تلعبه 
الكويت من املساندة والدعم 
اإلنساني لشعب الصومال 
خالل تلك السنوات الصعبة.

وأشــار إلــى أن اجلالية 
الصوماليــة واحــدة مــن 
أقدم اجلاليات في الكويت، 
ويرجع ذلــك إلى عام ١٩٦١ 
مع بداية وصول بعض أفراد 
اجلاليــة إلى أرض الكويت 
بعد االســتقالل مباشــرة، 
كبيــرة  موجــة  تبعتهــا 
أخــرى فــي الســبعينيات 
والتســعينيات. ونتيجــة 
لذلــك، فــإن غالبيــة أبناء 
اجلاليــة الصومالية ولدوا 
وتربــوا وتعلموا في ربوع 
بلدهم الثاني الكويت، معربا 
عن شــكره البالغ للكويت 
أميــرا وحكومــة وشــعبا 
علي دعمهــم للصومال في 
كل احملــن التــي مــرت بها 
وعلى املساعدات والرعاية 

م عسكريًا ساعد في ضبط مخالف وكيل احلرس كرَّ
كّرم وكيــل احلرس الوطني 
الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق 
الرفاعــي وكيل ضابــط مبارك 
عبداهللا جاسر من مرتب مديرية 
األمن العسكري لتقدميه املساعدة 
إلخوانه من رجال اإلدارة العامة 
للمرور في وزارة الداخلية خالل 
إلقــاء القبض علــى قائد مركبة 
عرض حيــاة اآلخريــن للخطر 
باالصطدام مبركباتهم على طريق 
امللك فهد، مشيدا بحسه األمني 
وحرصــه على جتســيد صورة 

مشرفة للحرس الوطني.
حضــر اللقاء مديــر مديرية 
الركن  العقيد  العســكري  األمن 

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي يكرم وكيل ضابط مبارك عبداهللاخالد مشاري.

السفير أودوا وعدد من أركان السفارة خالل قطع كعكة االحتفال

وزير اإلعالم هنأ البابطني بحصوله على وسام العلم 
األلباني: يعكس دوره في إشاعة ثقافة السالم

ضبطية قضائية لـ ٣٧ موظفًا في هيئة «الغذاء»

هنأ وزير اإلعالم والثقافة 
د.حمــد روح الدين الشــاعر 
واألديب عبدالعزيز البابطني 
مبناسبة حصوله على وسام 
(العلم الوطني) األلباني نظير 
جهــوده فــي نشــر الثقافــة 
العربية وثقافة السالم العادل 
في العالم من خالل مؤسسة 
عبدالعزيز ســعود البابطني 

الثقافية.
ونقل األمني العام للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب باإلنابــة د.عيســى 
الوزيــر  األنصــاري تهنئــة 
روح الديــن إلــى البابطــني 
معتبــرا حصولــه علــى هذا 
الوســام الرفيع خــالل حفل 
أقامه الرئيــس األلباني إلير 
ميتــا وحضــره جمــع مــن 
الديبلوماسي  السلك  أعضاء 
«يعكس الــدور الكبير الذي 
يقــوم به فــي مجال إشــاعة 
ثقافة السالم والدعوة للحوار 
ونبــذ العنف واتبــاع النهج 

أصــدر رئيس مجلــس اإلدارة املدير 
العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية د.رمي الفليج قرارا مبنح صفة 
الضبطيــة القضائيــة لـــ ٣٧ موظفا في 

الهيئة. وجاء في القرار:
مينح املوظفون التالية أسماؤهم صفة 
الضبطية القضائية، عمال مبواد انشاء 
الهيئــة العامة للغذاء والتغذية رقم ١١٢ 
لســنة ٢٠١٣ واللوائح املنفذة له املعدل 

بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩.
٭ فرح خليف سالم العنزي - مفتش أول 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة.

٭ هيــا ســامي الياقــوت - مفتش أول 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ شوق فهد كرم - مفتش أغذية - إدارة 
تفتيش محافظة العاصمة

٭ فاطمة احمد جاســم حمادة - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ شــهد علي ريحان الشــايع - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ جنمة صالح احليدري - مفتش أغذية 
- إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ علي محمد حســن الصايغ - مشرف 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ فاطمة عبداهللا احمد ماه كرمي - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ منــار بدر عبــداهللا العتيق - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ فاطمة سعد خميس املطيري - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ هاجر محمد عبداهللا الصيرفي - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة

٭ أسماء غازي املطيري - مشرف أغذية 
- إدارة تفتيش محافظة الفروانية

٭ سارة يوسف محمد اخلالدي - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية

٭ هنوف مبارك فالح املطيري - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية

٭ شيرين حمزة دريس سلماني - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة األحمدي

٭ مهــا غازي محمــد العتيبي - مفتش 
أغذية - إدارة تفتيش محافظة األحمدي

٭ وضحــة خالد جعيــالن العويهان - 
مفتش أغذيــة - إدارة تفتيش محافظة 

االحمدي
٭ وضحة عيد حسني العتيبي - تقني 
تغذية - ادارة تفتيش محافظة االحمدي

٭ ســارة فهد فالح العنزي - مســاعد 
مهندس كيمياء - إدارة تفتيش محافظة 

االحمدي
٭ رهف خالد دميثير العنزي - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ نورة ارشيد عبداهللا الصليلي - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ شهد سعود عبيد بادي - مفتش اغذية 
- ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ رميا حمود محمد املطيري - مفتش 
أغذية - ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ معالي مشعل منور العتيبي - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيش محافظة اجلهراء

٭ علي محمد غامن عباس - مفتش اول 
اغذية - ادارة تفتيــش محافظة مبارك 

الكبير
٭ منيرة بدر فهد مفرح - مفتش اغذية 

- ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ وضحة علي حســني البحر - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيــش محافظة مبارك 

الكبير
٭ شــيخة عبدالعزيز احلربي - مفتش 
أغذيــة - ادارة تفتيش محافظة مبارك 

الكبير
٭ عائشة منصور علي العتيبي - مفتش 
اغذية - ادارة تفتيــش محافظة مبارك 

الكبير
٭ زهراء هاني النجادة - مفتش اغذية 

- ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ حال مــازن عبدالقادر ريان - مفتش 

اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ عبداهللا محمود يوسف طالب - مفتش 

اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ هاجر احمد جمعة السناوي - مفتش 

اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ شروق محمود حسن العنزي - مفتش 

اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ شيخة خالد الناصر - مفتش اغذية 

- ادارة االغذية املستوردة
٭ هاجر حمود العنزي - مفتش اغذية 

- ادارة االغذية املستوردة
٭ فتون سعود العنزي - مفتش اغذية 

- ادارة االغذية املستوردة

تعليم اللغة العربية ونشــر 
ثقافتها وآدابها والترجمة منها 
وإليها إذ قام بإطالق دورات 
تدريبية وتعليمية وكراسي 
للغة في أكثر من ٥٠ جامعة 
عربية وكثير مــن اجلامعات 
األوروبيــــــة واإلفريقيــــة 

واآلسيوية.
وكانت مؤسسة البابطني 
أعلنت في وقت سابق اخلميس 
تقليد الشاعر البابطني أعلى 
وســام في ألبانيــا نظير ما 
يقوم به من جهود وأنشطة 
وفعاليات لنشر ثقافة السالم 
العــادل مــن خــالل التعليم 
واملنتديات ودعواته املتكررة 

إلى احلوار ونبذ العنف. 
وقالــت املؤسســة فــي 
بيــان صحافــي اخلميس إن 
منح الشــاعر البابطني أعلى 
وســام فــي ألبانيا جــاء في 
حفــل تكرمي أقامــه الرئيس 
األلبانــي بحضور لفيف من 
رؤساء السلك الديبلوماسي 

لدى بالده.
وأضاف البيان أن الرئيس 
ميتا أعرب فــي كلمة له عن 
تقديره العميــق ملا يقوم به 
البابطني من جهود وأنشطة 
وفعاليات لنشر ثقافة السالم 
العــادل مــن خــالل التعليم 
واملنتديات ودعواته املتكررة 
الى احلوار ونبذ العنف واتباع 
نهــج ســلمي للحفــاظ على 

مستقبل األجيال القادمة.
من جانبه، أعرب البابطني 
بحســب البيان عــن خالص 
الشــكر والتقديــر للرئيس 
األلباني إلير ميتا على منحه 

الوسام.
وقــال البابطــني إن هــذا 
الوسام مبنزلة تكرمي للكويت 
وللثقافة العربية وللمثقفني 
عموما حيثما كانوا، مشــيرا 
إلى «أنه سيظل ملتزما بهدفه 
النبيل وهــو جتفيف منابع 
الظلم وحتقيق السالم العادل 

واملستدام».

الرئيس األلباني وصفه بـ «الشاعر العظيم الذي ننتظر منه أعماالً مترجمة باللغة األلبانية»

د حمد روح الدين

السلمي للحفاظ على مستقبل 
األجيال القادمة»، كما صرح 
بذلك الرئيس األلباني والذي 
وصفه بـ«الشاعر العظيم الذي 
ننتظــر منه أعمــاال مترجمة 

باللغة األلبانية».
الشــاعر  ونــوه بجهــود 
الكبيــر مــن خالل مؤسســة 
الثقافيــة) منــذ  (البابطــني 
تأسيســها عــام ١٩٨٩ والتي 
اجتهت نحو التشــجيع على 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

له موفــور الصحة والعافيــة وجلمهورية 
الصومال الفيدرالية وشــعبها الشقيق كل 
التقدم واالزدهار.  كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
ماري ج. ماي سيمون احلاكم العام والقائد 
العام لكندا الصديقة عبر فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدها، 
متمنيا ســموه لها موفور الصحة والعافية 
ولكندا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية. 

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
ماري ج. ماي سيمون احلاكم العام 
والقائد العام لكندا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدهــا، راجيا لها وافر 

الصحة والعافية.

الظفيري: انطالق كأس العالم لالختراع أول ديسمبر
العام  أعلنــت املنســق 
للهيئــة العاملية األميركية 
لالختــــراع والتنميـــــــة 
واالستثمار لــــدى الكويت 
تهاني الظفيري عن فتح باب 
التقدمي والترشح للمشاركة 
فــي بطولــة كأس العالــم 
لالختراع والبحث العلمي 
للعام ٢٠٢٢ في تونس خالل 
الفترة من ١ إلى ٢ ديسمبر 
املقبل، حتت رعاية رئيس 

جمهورية تونس.
الظفيــري ان  وقالــت 
البطولـــــة للمتميزيــــن 
واملبدعــني  واألذكيـــــاء 
من املخترعــني والباحثني 

ورجــال األعمــال وتأتــي 
في إطــار فعاليات صالون 
 «TICAD INNOVATION»
املنعقد على هامش الفعاليات 
املوازية للقمة الثامنة لندوة 
طوكيــو الدوليــة للتنمية 
في أفريقيــا بحضور عدد 
كبير من رؤساء دول العالم 
واملؤسســات  والــوزراء 
احلكوميـــة والسفـــارات 
واملنظمــــــات الدوليــــــة 
واملؤسســــات اإلعالميــــة 
والوطنيـــــة والدوليــــــة 
ورجال األعمال واملستثمرين 
وكل املؤسســات التجارية 
والعلميــة،  والصناعيــة 

موضحـــــــة استقبـــــال 
الطلبــات علــى االمييــل: 
Genera lcoord inator .

.Tahani@goidi-usa.org
وأضافت: يسرنا اإلعالن 
عــن فتــح مكتــب دائــم 
للهيئة العاملية األميركية 
والتنميـــــة  لالختــراع 
الكويت  واالســتثمار في 
قريبا، ونتمنى استضافة 
هذا احلــدث الدولي املهم 
في الكويــت العام املقبل 
نظرا ألهميته استراتيجيا 
ودوليــا لتحفيــز اإلبداع 
التقنــي ودعــم االقتصاد 

الذكي واحلر.

تهاني الظفيري

واألكادمييني بكل املستويات 
العلمية وأساتذة اجلامعات 
واملســتثمرين وســيدات 

رسالة خطية من ولي العهد 
إلى خادم احلرمني

الرياض - كونا: 
سلم سفيرنا لدى 
العربية  اململكــة 
الشيخ  السعودية 
علي اخلالد رسالة 
خطية من ســمو 
ولي العهد الشيخ 
األحمد  مشــعل 
الى أخيه  موجهة 
خــادم احلرمني 
امللك  الشــريفني 
سلــــمان بــن 
عبـــدالعـزيـــز 
تتعلق  سعود  آل 
الثنائية  بالعالقات 
املتينة  األخويــة 

والوطيدة التي تربط البلدين والشــعبني الشــقيقني وسبل دعمها 
وتعزيزها في مختلف املجاالت وعلى كافة األصعدة.

تسلم الرسالة نائب وزير اخلارجية السعودي م.وليد اخلريجي 
نيابة عن وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان.

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وســبل تعزيزها في شتى املجاالت إضافة إلى تبادل وجهات النظر 

حيال القضايا ذات االهتمام املشترك.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

سمو الشيخ صباح اخلالد

رئيس الوزراء أبرق مهنئًا  رؤساء بوروندي 
ورواندا والصومال وحاكم عام كندا

بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إيفاريســت ندايشــيمي رئيس 
جمهورية بوروندي الصديقة مبناسبة 
العيــد الوطني لبالده.  كما بعث ســمو 
رئيس مجلــس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالــد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول 
كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.

وبعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة الى 
أخيه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس 
جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة 
مبناسبة العيد الوطني لبالده. كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد ببرقية تهنئة إلى ماري ج. ماي 
سيمون احلاكم العام والقائد العام لكندا 
الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالدها.


