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«اخلارجية»  تستنكر االستهداف املدفعي 
اإليراني لعدة مناطق في إقليم كردستان

أعربــت وزارة اخلارجيــة عن 
إدانة واستنكار الكويت الشديدين 
املدفعي والصاروخي  لالستهداف 
اإليرانــي لعدة مناطق فــي إقليم 
كردستان بجمهورية العراق الشقيق 
والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد 
من األشخاص في تعد سافر على 
أمنه وسيادته وسالمة مواطنيه.

وأكــدت الــوزارة في بيــان لها 
تضامــن الكويــت مــع جمهورية 
العراق الشقيق، معربة عن خالص 
التعازي وصادق املواساة حلكومة 
وشعب العراق ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

السفيرة الفرنسية: الكويت شريك مهم 
لفرنسا وتربطنا عالقات ودية وتاريخية قوية

هنأت السفيرة الفرنسية 
لدى البالد كلير لوفليشر، 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد مبناســبة 
الذكرى الثانية لتولي سموه 

مقاليد احلكم.
وقالــت فــي تصريــح 
بالنيابــة  إنــه  صحافــي 
عن فرنســا، أود أن أتقدم 
بخالص التهاني إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، مبناســبة الذكرى 
الثانية لتوليه مقاليد احلكم 

في البالد.
وأضافــت: تربــط فرنســا والكويــت 
عالقات وديــة وتاريخية قوية، والكويت 
شــريك مهــم لفرنســا التي تولــي أهمية 
كبيرة لديبلوماسيتها املتوازنة ومبادئها 

الدميوقراطية.
وقالت انه خالل هذين 
العامــني، كانــت القضايا 
احمللية والشباب والتنمية 
االقتصاديــة، مبا في ذلك 
تعزيز فرص االســتثمار 
في صميم اهتمامات سمو 
األمير، ونحن نتطلع إلى 
زيــادة تعزيــز وتعميــق 
الثنائي لصالح  تعاوننــا 

بلدينا.
وأعربــت عن ثقتها في 
أن الصفحة اجلديدة التي 
فتحــت باالنتخابــات وتشــكيل حكومة 
جديــدة ســتعطي زخمــا جديــدا لكويت 
مزدهرة ومستقرة، متمنية لسمو األمير 
كل التوفيق والصحة، ولشــعب الكويت 

السالم والعافية.

هنأت صاحب السمو بالذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر

الكويت: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ضرورة للوصول إلى التحول الرقمي

أكــدت الكويــت أهميــة تكنولوجيــا 
املعلومات واالتصاالت للوصول الى التحول 
الرقمي، فيما شــددت علــى حرصها على 
تعزيز مجاالت االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات من خالل بناء بنية حتتية رقمية 

متطورة.
جــاء ذلــك فــي كلمــة الكويــت التي 
ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات عمر العمر 
أمام مؤمتر املندوبني املفوضني لعام ٢٠٢٢

لالحتاد الدولي لالتصاالت الذي يعقد في 
رومانيا حتــت مظلة األمم املتحدة. وقال 
العمر في اتصال هاتفي مع (كونا) إن كلمة 
الكويــت أمام املؤمتر اســتعرضت أهمية 
االســتمرار بضخ املزيد من االستثمارات 
فــي التكنولوجيا الرقمية من أجل نشــر 

شبكات اجليل اخلامس وشبكات األلياف 
الضوئية في جميع أنحاء البالد من اجل 

تقدمي أفضل اخلدمات بجودة عالية.
وتشارك الكويت في أعمال املؤمتر الذي 
تستمر أعماله في الفترة من الـ ٢٦ سبتمبر 
اجلاري حتى الـ ١٤ من أكتوبر املقبل بوفد 
برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات عمر العمر.
وانضمــت الكويت إلى االحتاد الدولي 
لالتصــاالت في عام ١٩٥٩ وهي عضو في 

مجلس االحتاد منذ عام ١٩٨٢.
ويعتبــر مؤمتر املندوبــني املفوضني 
لالحتاد الدولي لالتصاالت الذي يعقد كل 
أربع ســنوات السلطة العليا لالحتاد في 
حتديد السياسات العامة لتحقيق أهداف 

االحتاد وإقرار دوره في املستقبل.

خالل كلمة أمام مؤمتر املندوبني املفوضني لعام ٢٠٢٢ لالحتاد الدولي لالتصاالت

عمر العمر يُلقي كلمة الكويت

«الدفاع املدني» حتدد آلية عمل
اإلخالء الوهمي في املدارس

عبدالعزيز الفضلي

حــّددت االدارة العامة 
للدفاع املدنــي آلية عمل 
الوهمي  لتمارين اإلخالء 
للمــدارس، علــى أن يتم 
إعداد جدول زمني مسبق 
للمدارس التي ترغب في 
القيــام بتمريــن إخــالء 

وهمي.
جــاء ذلــك فــي كتاب 
الدفــاع  إدارة  وجهتــه 
املدني للوكــــيل املساعد 

للتـــــنمية التربوية واألنشــطة فيصل 
املقصيد، وتلقت «األنباء» نســخة منه، 
طلبــت فيه إعــداد جدول زمني مســبق 
للمدارس التي ترغب في القيام بتمرين 
إخالء وهمي، على ان تكون هي املخولة 
باملخاطبات مــع اإلدارة العامــة للدفاع 

املدني - إدارة التخطيط 
واملتابعة، وذلك لألسباب 

التالية:
١- ضمان عــدم تضارب 
املواعيــد وتنظيم أوقات 
بــني  اإلخــالء  متاريــن 

املدارس.
٢- متارين اإلخالء حتتاج 
الى فتــرة زمنيــة كافية 
لإلعــداد والتحضير من 
اجتماعــات حتضيريــة 
وإلقــاء  وتنســيقية 
محاضـــــرات توعويــة 

للجهة املعنية.
٤- ضــرورة االلتزام مبواعيد التمارين 
نظــرا لوجــود آلية ثابتة لهــا من إعداد 
وتنسيق بني اجلهات املختلفة، ما يضمن 
حتقيق النتائج املرجوة من القيام بتمرين 

اإلخالء وحسن سير العمل.

لضمان عدم تضارب املواعيد وتنظيم أوقات التمارين بني املدارس

فيصل مقصيد

وصول الدفعة الثالثة من طائرة اليوروفايتر «تايفون ترانش ٣»

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش 
الثالثــة مــن طائــرة  وصــول الدفعــة 
اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن من 
طراز (تايفون ترانش ٣) معززة اجلاهزية 
القتالية للقوة اجلوية الكويتية. وقالت 
مديريــة التوجيــه املعنــوي والعالقات 

العامة برئاسة األركان في بيان صحافي 
ان الطائرة مــن أحدث املقاتالت متعددة 
األدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية 
وقدرة استجابة عالية السرعة. وذكرت 
أن هــذه الدفعة عبارة عــن طائرتني من 
أصــل ٢٨ طائــرة مت البدء في تســليمها 

للقــوة اجلويــة مؤخرا كثمرة ملشــروع 
استراتيجي شامل ميثل نقلة نوعية في 
جاهزية القوة اجلوية الكويتية القتالية 
حيث حققت الطائرات املستلمة ١٠٠ ساعة 
طيران. وأشارت الى إقامة حفل الستقبال 
الدفعة الثالثة، حيث حطت الطائرتان في 

قاعدة سالم الصباح اجلوية التابعة للقوة 
اجلوية بحضور آمر القاعدة العميد الركن 
طيار ظافر العجمي والســفير اإليطالي 
لدى الكويت كارلو بالدوتشــي وامللحق 
العســكري اإليطالي العقيد سالفاتوري 

فيرارا وعدد من ضباط القوة اجلوية.

تعد من أحدث املقاتالت متعددة األدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة

العميد الركن طيار ظافر العجمي والسفير اإليطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي وامللحق العسكري اإليطالي العقيد سالفاتوري فيرارا وعدد من ضباط القوة اجلوية.خالل استقبال الطائرة

حصة السعد: ضرورة العمل على حتقيق أهداف
مجلس سيدات األعمال العرب ومتكني املرأة اقتصاديًا

القاهرة - هناء السيد

 لفتــت رئيســة مجلس 
سيدات األعمال العرب الشيخة 
د.حصة السعد ضرورة العمل 
على حتقيق أهداف املجلس 
املرجوة والعمل على خدمة 
املرأة ومتكينها اقتصاديا مع 

التركيز على الشباب.
جــاء ذلك في كلمة ألقتها 
الشــيخة حصة فــي افتتاح 
أعمال دور االنعقاد الســابع 
(٢٠٢٢ - ٢٠٢٦) للجمعيــة 
العموميــة ملجلس ســيدات 
العــرب بحضــور  األعمــال 
األمني العــام جلامعة الدول 
العربيــة أحمــد أبــو الغيط 
ووزير اخلارجيــة املصري 
سامح شــكري مبقر جامعة 
وقالــت  العربيــة.  الــدول 
الشــيخة حصــة إن مجلس 
سيدات األعمال العرب يعمل 
على خدمة املــرأة ومتكينها 
اقتصاديــا والتركيــز علــى 
الشباب وإعدادهم للخوض 
فــي مشــاريع ســوق العمل 
«بجــدارة وثقــة» عاليتــني 
مبا يعزز التنمية واالزدهار 

االقتصادي.
وأعربت عن أملها في أن 
يكــون دور االنعقاد اجلديد 
حافال باإلجنــازات والعطاء 
املستمر بتخطي الصعوبات 
التــي واجههــا  واملعوقــات 
الســنوات  املجلــس خــالل 
الثالث املاضية وكان من أهمها 
جائحــة (ڤيــروس كورونا 

املستجد كوفيد - ١٩).
وشددت على أهمية السعي 
والعمل على جتنب ومواجهة 
تبعات تلك اجلائحة والتعافي 
االجتماعيــة  آثارهــا  مــن 
واالقتصاديــة علــى الــدول 
واملجتمعات العربية املختلفة.

وأوضحت الشيخة حصة 
أن وجود األمني العام للجامعة 
العربيــة ووزيــر اخلارجية 
املصــري في هــذا االجتماع 
«يزيده اثراء وقوة»، معتبرة 
مشــاركتهما «مبنزلة دفعة 
معنوية للمجلس وعضواته» 
للمضــي قدمــا نحو حتقيق 

أهدافه املرجوة.
وفــي تصريــح أدلت به 

ســيدات األعمال العرب بعد 
انقطاع دام ثالثة أعوام بسبب 
جائحــة ڤيــروس (كورونا 
املستجد - كوفيد ١٩) وذلك 
من أجل إعادة نشاط املجلس 
مع الدول املعنية سواء كانت 
عربيــة أو أجنبية. ونوهت 
الشيخة حصة إلى أنها تعمل 
علــى إعــادة إحياء نشــاط 
املجلس بعد التوقف األخير، 
الفتــة الــى ان ثمــة زيارات 
مرتقبة ســتقوم بها الى كل 
من ســلطنة عمان وارمينيا 
والسويد وغيرها من الدول 
املعنية إلعادة تفعيل اتفاقيات 

التعاون املشترك.
وثمنــت الشــيخة حصة 
إشــادة كل من االمــني العام 
جلامعة الدول العربية أحمد 
ابو الغيــط ووزير خارجية 
مصر العربية سامح شكري 
خــالل اجللســة االفتتاحية 
بدورها في قيادة املجلس على 
مدى نحو عقدين منذ تأسيسه 
فــي عــام ١٩٩٩، معتبرة ان 
االشــادة وسام على صدرها 

علــى بناء شــراكات ناجحة 
مع مؤسسات املجتمع املدني 
ويعكس االميان بدور املرأة 
العربية في دعم مسار التكامل 
االقتصادي العربي في مجاالت 
عدة خاصة االستثمار وريادة 
االعمال والتمكني االقتصادي 

للمرأة».
وجدد أبــو الغيط تأكيد 
أن مجلــس ســيدات األعمال 
العــرب «جــزء ال يتجزأ من 
منظومة مؤسسات املجتمع 
املدني االقتصادي العربي».

مــن جهتــه، ثمــن وزير 
اخلارجيــة املصري ســامح 
شــكري دور مجلس سيدات 
األعمــال العــرب في حتقيق 
التنمية املستدامة وما يجسده 
املجلس للدور احملوري للمرأة 
العربيــة في جميــع ميادين 
احلياة كشــريك أساسي في 

الشأن العام العربي.
ووصف شكري في كلمة 
مماثلة مجلس سيدات األعمال 
العربية، بأنه «منصة فريدة» 
لتبــادل التجارب واخلبرات 
لســيدات االعمال في الدول 
العربية «مبا يؤدي لالستفادة 
من االمكانيات الكامنة للقطاع 
اخلاص العربي خاصة النساء 

العربيات».
ولفت الى وجود حتديات 
تلقي مبسؤوليات كبيرة على 
املجلس نظرا لدوره احليوي 
لتعزيز التعاون العربي في 

مواجهة هذه التحديات.
وشدد شكري على أهمية 
دور القطاع اخلاص العربي 
في عملية التنمية الشــاملة 
التي تشهدها البلدان العربية 
مشــيدا بــدور هــذا القطاع 
احليوي في حتقيــق النماء 

واالزدهار.

«تقديــرا لـ ٢٣ عاما من عمل 
املجلس».

مــن جانبه، أشــاد األمني 
العام جلامعة الدول العربية 
أحمــد أبوالغيط مبــا تبذله 
رئيسة مجلس سيدات االعمال 
العــرب الشــيخة د. حصــة 
الســعد من جهود ومســاع 
إلجنــاح مســيرة املجلــس 
وتعزيز دور املرأة العربية في 
حتقيق الروابط االقتصادية 
بني مختلف البلدان العربية.

وأكد أبو الغيط في كلمة 
افتتــاح اجتمــاع اجلمعيــة 
لــدور االنعقــاد  العموميــة 
الســابع اهمية دور مجلس 
العــرب  األعمــال  ســيدات 
«كمؤسسة عربية متثل إجنازا 
مهما للمرأة العربية وفضاء 
املبــادرات  ملهمــا لتعزيــز 
وتأكيدا لدور املرأة العربية 
في حتقيق التكامل االقتصادي 

العربي املنشود».
ورأى أن احتضان اجلامعة 
االجتمــاع  لهــذا  العربيــة 
«يعكــس حــرص اجلامعــة 

دعت إلى التركيز على الشباب وإعدادهم للخوض في مشاريع سوق العمل

الشيخة حصة السعد مع الزميلة هناء السيد
رئيسة مجلس سيدات األعمال العرب 
الشيخة د.حصة السعد تلقي كلمتها

الشــيخة حصــة فــي ختام 
اعمال دور االنعقاد السابع، 
قالت إن املجلس يعمل على 
إعداد مشاريع اتفاقيات تعاون 
مع عــدد من الــدول الكبرى 
لتوســيع مجــاالت التعاون 

املشترك.
وأوضحت أن من بني هذه 
الدول التي يعمل املجلس على 
توسيع التعاون معها ايطاليا 

والواليات املتحدة.
كما أشارت الى أنها تعمل 
حاليا على اإلعداد لعقد مؤمتر 
كبير شــامل وموســع خالل 
العام املقبل ٢٠٢٣ في إحدى 
الدول األعضاء باملجلس يجمع 
الــدول العربيــة مــع الدول 
االجنبيــة التي لها اتفاقيات 

تعاون مع املجلس.
وأضافت ان ذلك يأتي في 
اطار تعزيز التعاون وتنشيط 
دور مجلس سيدات االعمال 
العــرب فــي دعــم التكامــل 

االقتصادي العربي.
وأكــدت الشــيخة حصة 
أهمية الدورة السابعة ملجلس 

أبو الغيط: املجلس «جزء ال يتجزأ من منظومة مؤسسات املجتمع املدني االقتصادي العربي»

تزكية حصة السعد لرئاسة مجلس سيدات األعمال للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٦
زكى مجلس سيدات األعمال العرب 
الشيخة د.حصة السعد الصباح رئيسا 
له ملدة أربع ســنوات (٢٠٢٢-٢٠٢٦). 
كما زكى مجلس سيدات األعمال العرب 
خالل اجتماع جمعيته العمومية خيرية 

الدشتي (الكويت) أمينا عاما للمجلس 
للفترة نفسها. وانتخب املجلس رؤساء 
اللجــان، حيث فــازت فتيحــة عثمان 
(املغــرب) برئاســة اللجنــة الثقافية 
واالجتماعية وجنــالء إدوارد (مصر) 

مبنصب أمني سر املجلس وكارمن زغيب 
(لبنان) مبنصب األمني املالي للمجلس. 
وعقد املجلس بتشكيله اجلديد اجتماعا 
للتشاور حول خطة عمل املجلس لدور 

االنعقاد اجلديد (٢٠٢٢-٢٠٢٦).

صاحب السمو تلقى برقية تهنئة من ملك األردن
مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

تلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقية تهنئة من أخيه صاحب اجلاللة الهاشــمية امللك 
عبداهللا الثاني بن احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي ســموه مقاليد احلكــم، مؤكدا فيها على 
تعزيز وتطوير العالقات املتينة بني البلدين الشقيقني، 
كمــا ضمنها جاللته خالص متنياته لســموه مبوفور 
الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة 

اخلير والنماء في الكويت.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية جوابية جلاللته، ضمنها ســموه بالغ 
شــكره وتقديره علــى ما عبر عنــه جاللته من فيض 
املشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مشيدا سموه بأواصر 
العالقــات التاريخيــة واألخوية احلميمــة التي جتمع 
الكويت واململكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة، سائال 
سموه املولى تعالى أن يدمي على جاللته موفور الصحة 
والعافية ويحقق للمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
امللك عبداهللا الثاني بن احلسنيصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدكل الرقي واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.


