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اخلالد: رفع سن تسجيل اجلامعيني كـ«طلبة ضباط» 
في كلية علي الصباح العسكرية إلى ٣٠ عامًا

صالح العوفان: ذكرى الغزو العراقي الغاشم 
جتّسد الصبر والتضحية ألبناء الكويت

محمد اجلالهمة 

ترجمة لتوجيهات القيادة 
السياســية بضرورة إفســاح 
املجال أمام الشــباب الكويتي 
خلدمــة وطنه، كونهم من أهم 
ركائز العمل والبناء والنهضة 
الكويت، ومبباركة  ملســتقبل 
ودعم مباشــر من قبل رئيس 
مجلــس الــوزراء الفريق أول 
م.الشــيخ أحمد النواف، وجه 
نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
باإلنابة الشــيخ طــالل اخلالد 
اجلهــات املختصة فــي وزارة 
الدفــاع إلــى العمــل على رفع 
الراغبني  أمام  التســجيل  سن 
بااللتحــاق بشــرف اخلدمــة 
العســكرية كـ«طلبة ضباط» 
من حملة الشــهادة اجلامعية 
«البكالوريوس» في كلية علي 
الصباح العسكرية ليصبح ٣٠ 

متثل ذكرى يوم الشهداء 
٢ أغسطس من كل عام أحد 
أهم األيام التي ال تنسى في 
ذاكرة املجتمع الكويتي، ملا 
يحمله مــن عناوين الصبر 
واملقاومــة  والتضحيــة 
للعدوان العراقي الغاشــم، 
والتي ســطر خاللهــا أبناء 
الكويت وشــهداؤها األبرار 
أروع األمثلــة في التمســك 

بأرضه ووطنه وعروبته.
رؤية التنمية

وفي هذا السياق، أوضح 
مدير عام مكتب الشهيد صالح 
العوفان في تصريح صحافي، 
مبناســبة الذكــرى «الـ ٣٢ 
للغزو العراقي الغاشم» على 
الكويت في ٢ أغسطس ١٩٩٠، 
ان هذه الذكرى متثل الفخر 
واالعتزاز مبا قــام به أبناء 
الكويت وجتسد أكبر تأكيد 
على التفاف الشعب الكويتي 
حول قيادتهم السياسية التي 
تقود رؤية التنمية التي حمل 
مشاعلها آل الصباح الكرام 

لعقود طويلة.
وبني أن الكتب والوثائق 
التــي كتبــت حتتــاج الــى 
عشرات السنني، الستيعاب 

إضافة إلى تعديل نسب قبول 
حملة شهادة الثانوية العامة، 
بحيث تكــون موحــدة مع ما 
هــو معمول به فــي كلية علي 
الصبــاح العســكرية، وذلــك 
بهدف حتقيق العدالة واملساواة 
في سياسة وشــروط القبول 
بالكليات العسكرية واألمنية في 
البالد، مع مراعاة عدم اإلخالل 
أو التعــارض لهذه التعديالت 
مع األنظمة والقوانني املعتمدة 
في هذا الشأن، مع التأكيد على 
اعتماد نظام «القرعة» لتحديد 
املقبولني من املتقدمني في حال 
زيادة عدد املجتازين شــروط 

القبول عن العدد املطلوب.
 ومتنــى اخلالــد أن يوفق 
املولى عز وجــل أبناء الوطن 
إلى العمل على استكمال مسيرة 
العطــاء والتضحيــة والفداء 
لبلدنا احلبيب في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 

مشعل األحمد، والتي حتمل 
إصــرارا ومثابــرة من أجل 
بنــاء وطن أجمــل للجميع، 
موضحا أن الشعب الكويتي 
أظهر خالل هذه احملنة قوة 
إرادته وشدة متسكه بأرضه 
ووطنه ومدى التفافه حول 
شــرعيته املتمثلــة فــي آل 

الصباح الكرام.
أمن الوطن واستقالله

وأكد أن شــهداء الكويت 
األبــرار من أبطــال املقاومة 
الكويتيــة ســجلوا مواقف 
مشــرفة عظيمــة وفريــدة 
في مســيرة الكويت وكفاح 
أبنائهــا، كما مثل الشــهداء 
إصــرار الشــعب الكويتــي 
علــى احلفــاظ علــى أمــن 
وطنهم واستقالله والدفاع 
عن وحدته فــي كل مرحلة 
من مراحل التاريخ، وأظهروا 
للعالم مدى متسكهم بالقيم 
العظيمة للشهادة في سبيل 
اهللا والدفــاع عــن األرض 

والعرض.
فعاليات متنوعة

وفي استعراض للفعاليات 
التــي ســيتم إطالقها خالل 

القائد األعلى للقوات املسلحة 
وســمو ولــي عهــده األمــني، 

حفظهما اهللا ورعاهما.
من جهة أخرى، وتأكيدا ملا 
انفردت بنشره «األنباء» على 
موقعهــا اإللكتروني اجلمعة، 
أصــدر الوزيــر اخلالــد قرارا 
بتمديد فترة التسجيل وتقدمي 
طلبــات االلتحــاق للراغبــني 
بااللتحــاق بأكادمييــة ســعد 
العبداهللا للعلوم األمنية (كلية 
الشــرطة - معهد الشرطة - 
معهد الشرطة النسائية) ملدة 
أســبوعني إضافيــني علــى أن 
يكون آخر موعد لتقدمي طلبات 
االلتحاق بتاريخ ٢٠ أغسطس 
٢٠٢٢ بدال من ٦ أغسطس، وفتح 
جميع التخصصات اجلامعية 
أمام الراغبني في االلتحاق من 
حملة الشهادات اجلامعية بدورة 
الطلبــة ضبــاط االختصاص 

دفعة ٣١.

يوم الشهداء، قال العوفان: 
ان ذكــرى هــذا اليــوم وما 
يتم فيها من أنشــطة تأتي 
حتى ال تنســى أجيال الغد 
ما قدمه آباؤهــم وأجدادهم 
من تضحيات وتخليدا لدور 
شــهدائنا األبــرار من خالل 
تنظيم املعارض في املجمعات 
التجاريــة مثــل: األڤنيوز، 
ومجمع ٣٦٠، ألنهما يشهدان 
إقباال من املواطنني، كاشــفا 
عن فعاليــات «الكويت هي 
الوجود الثابت»، كما ستشهد 
فعاليات هذا العام مســابقة 
الشــهيد الثقافية والتي مت 
إطالقهــا بالتعاون مع كلية 
العمــارة - جامعة الكويت 
الختيــار افضــل «نصــب 
تــذكاري» يجســد بطوالت 

شهداء الكويت.
وبني أن تعاونا بني مكتب 
الشهيد ستشــهده فعاليات 
هــذا اليوم مع عــدة جهات 
مثل املشروعات السياحية 
ممثلة بأبراج الكويت وشركة 
االتصاالت الوطنية «اوريدو» 
لعرض بصمة الشهيد وصور 
شهداء الكويت على شاشاتهم 
تخليــدا لذكــرى شــهدائنا 

األبرار.

وزير الدفاع ووزير الداخلية باإلنابة أكد أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية 

«يوم الشهداء» ملحمة تاريخية تتوارثها األجيال حتت شعار «الكويت هي الوجود الثابت»

الشيخ طالل اخلالد

صالح العوفان

عاما بدال من ٢٨ عاما.
كما وجــه الوزير اجلهات 
املختصة في وزارة الداخلية إلى 
العمل على فتح التسجيل أمام 
جميع التخصصات اجلامعية 
للراغبــني فــي االلتحــاق في 
أكادميية سعد العبداهللا للعلوم 
األمنية مع تعديل احلد األدنى 
لتقدير حملة املؤهل اجلامعي، 

ما مت مــن تضحيات كبيرة 
خالل تلك املرحلة من تاريخ 
شــعب الكويت الذي يثبت 
علــى الــدوام قدرتــه علــى 
مواجهة التحديات وحتقيق 

الطموحات والتطلعات.
ملحمة تاريخية

وأشــار إلــى أن امللحمة 
التاريخية التي جسدها أبناء 
الكويت من أجل الوطن متثل 
زادا لألجيــال القادمة وأمال 
متواصال مــن أجل حتقيق 
مستقبل أفضل لهم في ظل 
قيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولــي عهــده األمني الشــيخ 

متديد التسجيل لطلبات االلتحاق بأكادميية سعد العبداهللا  للعلوم األمنية حتى ٢٠ أغسطس 
وإتاحة القبول في جميع التخصصات اجلامعية مع توحيد النسب بني الكليات العسكرية واألمنية 

التذكيـر بـدور املقاومة الكويتيـة وتكاتف الشـعب الكويتي فـي التصدي للعدوان الغاشـم
يـوم الشـهداء زاد  ملهم لتحقيق رؤيـة كويت جديـدة ٢٠٣٥ حتت راية القيادة السياسـية

دعوة املكلفني من الدفعة ٥٠ ألداء اخلدمة الوطنية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفــاع ووزيــر الداخلية 
باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد قرارا 
وزاريا بدعــوة املكلفني من الدفعة 
٥٠ ألداء اخلدمة الوطنية. وجاء في 

القرار:
مادة أولى: يستدعى من املكلفني 

من أمت سن الثامنة عشرة من مواليد 
١٠ مايو ١٩٩٩ ولغاية ٣١ مارس ٢٠٠١ 
إلمتام اإلجراءات الالزمة لاللتحاق 
باخلدمة العاملة، ما لم يكن قد أدى 
اخلدمة العاملة أو استثني أو أعفي 
أو أُّجل منها وفقا ألحكام القانون.

مادة ثانية: يكون إحلاق الدفعة 

٥٠ باخلدمــة العاملــة بتاريــخ ١٢ 
نوفمبر ٢٠٢٢.

مادة ثالثة: على رئيس األركان 
العامة للجيش إصدار األوامر الالزمة 

بتنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من 
تاريخه وينشر في اجلريدة الرسمية.

السلمان لـ «األنباء»: مستمرون في التسجيل 
بحملة «شركاء لتوظيفهم» حتى يصل العدد إلى  ١٠٠

بشرى شعبان

كشفت مديرة معهد البناء 
البشري م. عواطف السلمان، 
أن التسجيل في حملة «شركاء 
لتوظيفهم» مستمر على املوقع 
العامة  االلكترونــي للهيئــة 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة عبــر 
باب شــركاء فــي توظيفهم. 
وقالت الســلمان في تصريح 
التســجيل  لـــ «األنبــاء» ان 
مستمر حتى يصل العدد إلى 
١٠٠ متدرب، موضحة أن الدورة 

التي ستقام في الهيئة العامة 
التطبيقي وســتبدأ  للتعليم 
الدراســة في ٢ أكتوبر املقبل 
ومتاحة حلملة الثانوية العامة 
من املواطنني وابناء الكويتية 
ومن جميع أنــواع االعاقات.  
وأوضحت أن التسجيل على 
٣ برامج هي التصنيع الرقمي، 
ادارة خدمــة العمالء واإلدارة 

املكتبية. 
ان  الســلمان  وبينــت 
مقــدم الطلب يخضع املقابلة 
الشــخصية ويجب ان يكون 

الشــروط، مشيرة  مستوفي 
إلى أن هناك جلانا متخصصة 
املقبولني،  للفرز والتصفيــة 
وحتى اآلن مت قبول ٥٨ متدربا 
باإلضافة الى سبع حاالت قيد 
الدراسة في اللجنة التي تصدر 

تقريرها اخلميس املقبل. 
وتابعت السلمان: يستمر 
التسجيل لبلوغ العدد االقصى 
للقبول احملددة ١٠٠، وهو متاح 
حتى بدء الدراسة مع استمرار 
املقابالت وفرز الطلبات وفقا 

لشروط القبول.

مت قبول ٥٨ حتى اآلن و٧ حاالت قيد التدقيق.. والدراسة تبدأ ٢ أكتوبر

م. عواطف السلمان

رئيس الوزراء يعزي رئيسي اإلمارات وإيران
بضحايا الفيضانات جراء األمطار الغزيرة

بعث رئيس مجلس الوزراء 
الفريق أول م.الشــيخ أحمد 
النواف ببرقية تهنئة إلى امللك 
محمد الســادس ملك اململكة 
املغربيــة الشــقيقة، ضمنها 
خالــص التهنئــة مبناســبة 
الثالثة والعشــرين  الذكرى 

لعيد العرش.
مــن جهــة أخــرى، بعث 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الفريق أول م.الشــيخ أحمد 
النــواف ببرقيــة تعزية إلى 
رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة الشــقيقة صاحــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، ضمنهــا خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته 
بضحايــا الفيضانــات جراء 

أحمد النواف ببرقية تعزية 
إلى الرئيس آية اهللا د.سيد 
إبراهيــم رئيســي رئيــس 
اإلســالمية  اجلمهوريــة 
اإليرانية الصديقة، ضمنها 
خالــص تعازيــه وصــادق 
مواساته بضحايا الفيضانات 
جراء األمطار الغزيرة التي 
هطلت بالقرب من العاصمة 

طهران.
كذلك تلقى رئيس مجلس 
الوزراء الفريق أول م.الشيخ 
أحمد النواف اتصاال هاتفيا من 
وزير الداخلية والبلديات في 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
بســام املولوي، أعــرب فيه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
ملجلــس  رئيســا  تعيينــه 

الوزراء، وتكليفه بتشــكيل 
احلكومة اجلديدة ومتنياته 
له بــكل التوفيق والســداد. 
وأعرب رئيس الــوزراء عن 
خالص شكره وتقديره لوزير 
الداخلية والبلديات اللبناني 
علــى مشــاعره الطيبة التي 
تعكس عمق الروابط األخوية 
الوطيــدة بــني  والعالقــات 
البلدين والشعبني الشقيقني.
متانــة  النــواف  وأكــد 
التاريخيــة بــني  العالقــات 
الكويت واجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة، مشيرا الى حرص 
البلدين الشقيقني لدفعها إلى 
آفاق أرحــب ومجددا التأكيد 
على موقــف الكويت الداعم 
للبنان في مختلف املجاالت.

النواف هنّأ ملك املغرب بعيد العرش وتلقى تهنئة وزير الداخلية اللبناني

الشيخ أحمد النواف

األمطار الغزيرة التي هطلت 
على إمارات الفجيرة والشارقة 

ورأس اخليمة.
كما بعث رئيس مجلس 
الوزراء الفريق أول م.الشيخ 

سفير ڤيتنام: توسيع حجم التجارة مع الكويت
و٥ مليارات دوالر حجم التبادل التجاري في ٢٠٢١

دارين العلي

قال السفير الڤيتنامي لدى البالد نغو 
تــوان ثانغ إن «حجم التبادل التجاري 
بني بالده والكويت خالل عام ٢٠٢١ بلغ ٥ 
مليارات دوالر، معربا عن تفاؤله بتوسيع 
حجم التجارة بني البلدين، متطلعا إلى 
جلب املزيد من املنتجات الڤيتنامية إلى 
الكويت، حيث تستورد بالده النفط من 
الكويت في حني تســتورد الكويت من 
ڤيتنام األقمشة والفواكه، وحتديدا جوز 

الهند والليتشي والبهارات.
ولفت السفير في تصريح صحافي 
على هامش حفل وداع، السكرتير األول 
رئيس القســم السياســي في السفارة 
نغويــن ثانــه دوك، مبناســبة انتهاء 
فتــرة عملــه بالكويــت، الــى أن بالده 
والكويــت حتتفالن هذا العــام مبرور 
٤٦ عامــا على بدء العالقــات الثنائية، 
مشيرا الى أنه «عقب إزالة كل العوائق 
واإلجــراءات الطبية املتعلقة بكورونا، 

بدأ عدد الكويتيــني الراغبني في زيارة 
هانوي بالتزايد»، موضحا أن «السفارة 
أصدرت خالل األشــهر الثالثة نحو ٣٠ 
ڤيزا. وأمتنــى أن يرتفع هذا العدد في 

املستقبل».
وعن الزيارات املتوقعة على مستويات 
رفيعة بني البلدين، قال نغو إن «بعثة 
كبيرة من نحو ١٥ من رجال األعمال من 
مختلف امليادين التجارية ســيزورون 

الكويت في سبتمبر املقبل».
وردا على سؤال عن تلبية احتياجات 
الكويت من العمالة املاهرة، قال السفير 
الڤيتنامي ان بالده والكويت «لم توقعا 
حتى اآلن اتفاقية لتنظيم العمل، ولكننا 
نتطلع في املستقبل لتوقيع هذه االتفاقية 
لتسهيل إحضار العمالة الفيتنامية الى 
الكويت»، مشــيرا إلى أن «عمالة بالده 
احلالية تتركــز حاليا في أعمال البناء 
وفي مجال النفط، ونعلم جيدا أن الكويت 
بحاجة الى األيــدي العاملة املاهرة من 

ڤيتنام عموما ومن آسيا خصوصا».

وعما إذا كانت بالده مستعدة لتلبية 
احتياجــات الكويــت في مســألة األمن 
الغذائي التي يعاني منها العالم بسبب 
احلــرب الروســية - األوكرانية، قال: 
«إننا سعداء لتوفير أي مساعدة تتعلق 

باملسألة الغذائية».
بدوره، قال السكرتير األول نغوين 
ثانه دوك: «انا فخور ألني عملت في هذا 
البلد العربي املســلم الفريد من نوعه، 
وسأفتقد كثيرا الكويت، وشعبها الطيب 
والكرمي»، مؤكدا أنه نســج خالل فترة 
عملــه التي امتدت على ٣ ســنوات و٣ 
أشهر «شبكة كبيرة من األصدقاء، الذين 
دعونــي إلى بيوتهم، وإلــى منازلهم»، 
مضيفا «ان أكثر ما سأفتقده، هو زيارة 
الديوانيــات وســوق املباركية وأكلتي 
املفضلة املجبوس»، داعيا زميله نغوين 
هوو داك الذي ســيحل مكانه، حيث ان 
الديبلوماسية  الكويت ستكون مهمته 
االولى، «إلى التعامل مع الكويتيني بكل 

محبة، ألنهم شعب مضياف وكرمي».

خالل حفل وداع السكرتير األول في سفارة بالده

(محمد هاشم) لقطة تذكارية خالل وداع رئيس القسم السياسي في سفارة ڤيتنام نغوين ثانه دوك  

حملة مشتركة تضبط بقالة متنقلة 
تسرق الكهرباء في الشويخ

سالمة الشبكة والقاطنني في 
املكان، الفتــا الى ان احلملة 
تعتبر ضربة استباقية متت 
فجر اليوم حيــث قامت كل 
جهة مشاركة باحلملة بتنفيذ 
إجراءاتهــا بحــق املخالفــة 
وسحب السيارة الى احلجز. 
في ســياق متصــل، قال 
الشمري ان مجمل املخالفات 
للشهر اجلاري بلغ ٣٠ حالة 
متنوعة، الفتا الى ان القضاء 
على بعض أنواع املخالفات 

بلغ ٩٠٪. 
وثمــن الشــمري الدعــم 
املتواصل من وزير الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة ووكيل 
الــوزارة للفريــق وتذليــل 
الصعوبــات امامه، الفتا الى 
انه ســيتم تكثيف احلمالت 
خالل املرحلة املقبلة من ايام 
الذروة لضبط التعديات التي 

تؤثر على الشبكة.

الــوزارة مــا اســتدعى قطع 
التمديدات وتسجيل محضر 

مخالفة واثبات حالة. 
وقال الشمري انه ال تهاون 
مع أي تعد يشكل خطر على 

بالكهرباء للجهات احلكومية 
املوجودة في املنطقة وتبني 
أن صاحب البقالة قام بسحب 
التيار بصورة مستمرة دون 
أخــذ املوافقــات ودون علم 

دارين العلي

نفــذ فريــق الضبطيــة 
القضائيــة التابــع لــوزارة 
الكهرباء واملاء بالتنسيق مع 
بلدية الكويت فريق التدخل 
السريع في طوارئ العاصمة 
واملؤسســة العامة للموانئ 
ووزارة الداخلية حملة على 
املنطقة احلرة في الشــويخ 
بعد انتشــار مقطــع ڤيديو 
بقيام إحدى البقاالت املتنقلة 
بســحب تيار الكهربائي من 
إحدى احملطات في املنطقة. 
وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشمري إن هذا الفيديو 
يعتبر بالغا رســميا جلهات 
الدولة املعنية التي حتركت 
على الفور حيث تأكد الفريق 
من صحة ما ورد فيه وسحب 
الكهربائــي بصورة  التيــار 
مخالفة من الغرف اخلاصة 

بعد انتشار مقطع مصور يشير إلى املخالفة

فصل التيار عن البقالة املخالفة

رئيس مجلس األمة يعّزي نظيريه في اإلمارات 
وإيران بضحايا الفيضانات ويهنئ املغرب

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقية تعزية إلى رئيس املجلس الوطني 
االحتادي اإلماراتي صقــر غباش، أعرب 
فيها عن خالص العزاء وصادق املواساة 
بضحايا الفيضانات جراء األمطار الغزيرة 
التي هطلت على إمارات الفجيرة والشارقة 
ورأس اخليمة وأســفرت عن سقوط عدد 

من الضحايا واملصابني.
كمــا بعث الغــامن ببرقيــة إلى رئيس 
مجلــس الشــورى اإليراني محمــد باقر 
قاليباف، أعرب فيها عــن خالص العزاء 

وصادق املواساة بضحايا الفيضانات جراء 
األمطــار الغزيرة التي هطلت بالقرب من 
العاصمة طهران وأسفرت عن سقوط عدد 

من الضحايا واملصابني.
من جهة أخــرى، بعث رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغــامن ببرقيتي تهنئة إلى 
رئيــس مجلس املستشــارين في اململكة 
املغربية الشــقيقة النعيم ميارة ورئيس 
مجلس النواب راشــيد الطالبي العلمي، 
وذلك مبناســبة يوم اجللوس الـ ٢٣ مللك 

مرزوق الغامناملغرب محمد السادس (عيد العرش).
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