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فيصل النواف: سنظل منوذجًا في االنضباط وهيبة القانون 
واملسؤولية الوطنية حتتم علينا االرتقاء مبنظومة احلرس الوطني

أعرب نائب رئيس احلرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف 
عن شكره وتقديره للقيادة السياسية 
بتعيينه نائبا لرئيس احلرس الوطني، 
معتبرا أن االنضمام للحرس الوطني 
شرف ال يقدر، داعيا اهللا أن يوفقه في 
سبيل النهوض بهذه األمانة مما يحقق 
التطلعات ويفي بخدمة أبناء الوطن.

وشدد على أنه ســيكون في حالة 
متابعة مستمرة لألداء وعلى استعداد 
للتغيير والتطوير في جميع املجاالت.

وقال خالل لقائه في الرئاسة العامة 
للحرس الوطني وكيل احلرس الوطني 
الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وكبار 
القادة والضباط، حيث قدموا له التهنئة 
مبناســبة توليه منصب نائب رئيس 
احلــرس الوطني: «أنقــل لكم حتيات 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 

األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد وسمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني، شــفاه اهللا وعافاه، 

ومتنياتهم لكم بالتوفيق».
وأضــاف: يطيب لــي أن أعرب عن 
جزيــل شــكري وتقديــري للقيــادة 
السياســية بتعيينــي نائبــا لرئيس 
احلرس الوطني، فاالنضمام لهذا الكيان 
الوطني شرف ال يقدر، راجيا من املولى 
تبارك وتعالى أن يوفقني وزمالئي في 
سبيل النهوض بهذه األمانة، مما يحقق 
التطلعات ويفــي بخدمة أبناء الوطن 
انطالقا من الدعم واالهتمام الكبيرين 
من القيادة السياسية للحرس الوطني.

كما انني أشــد علــى أياديكم لبذل 
املزيد من اجلهود والتفاني والتدريبات 
بروح التضحيــة والفداء مع ضرورة 
التعاون والتنسيق بني قطاعات احلرس 

بلوغا ملســتويات راقية في األداء من 
أجل القيام بواجبنا الوطني بكل كفاءة 
واقتــدار، داعيــا إلــى أن «يظل صرح 
احلرس الوطنــي منوذجا يحتذى به 
في االنضباط وفــرض هيبة القانون 
ونشر األمن واألمان في ربوع البالد، 
مؤكــدا أن املســؤولية الوطنية حتتم 
علينا الســعي بإخالص نحو االرتقاء 
مبنظومة احلرس الوطني، وسنكون 
دائما فــي حالة متابعة لــألداء وعلى 
اســتعداد للتغيير والتطوير في كافة 
املجاالت العسكرية واألمنية والفنية 
واإلدارية، ليقوم احلرس الوطني باملهام 
املكلــف بها على أكمل وجه وأن يكون 
رهن اإلشارة وفي حالة تأهب مستمر 
ملســاندة مؤسســات الدولة ومرافقها 
احليويــة في ظــل القيــادة احلكيمة 
لصاحب الســمو األمير القائد األعلى 

للقوات املسلحة الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا ورعاهما وسدد على طريق 

اخلير والتوفيق خطاهما».
مــن جهتــه، رحب وكيــل احلرس 
الركــن م. هاشــم  الفريــق  الوطنــي 
الرفاعي بالفريق أول متقاعد الشــيخ 
فيصل النواف وهنأه على ثقة القيادة 
احلكيمة في شخصه الكرمي بتعيينه 

نائبا لرئيس احلرس الوطني.
وقال: «وأنتم تكملون هذه املسيرة 
املشــرفة، نعاهد اهللا ونعاهد القيادة 
السياســية ونعاهدكم بــأن نظل عند 
حســن ظن قيادتنا الرشــيدة جنودا 
أوفياء لوطننا الغالي نذود عنه بالغالي 
والنفيس، ونســأل اهللا لكم التوفيق 
والسداد ملا فيه خير الكويت وتقدمها 

ورفعتها في ظل قيادتها احلكيمة».

أكد خالل استقباله وكيل احلرس الوطني وكبار القادة والضباط أن انضمامه للحرس شرف ال يقّدر

الشيخ فيصل النواف في صورة جماعية مع الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط

تــرأس وكيــل وزارة الداخلية قائد 
القيادة التنسيقية حلماية األمن الداخلي 
الفريق أنور البرجس، وبحضور وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور 
والعمليات املشرف العام على التمرين 
املشــترك اللواء جمــال الصايغ، وقادة 
القيادة التنسيقية، مبقر وزارة الداخلية 
في منطقة صبحان، االجتماع التحضيري 
االول للقيادة التنسيقية من أجل بحث 
االســتعدادات والوقــوف على جاهزية 
القطاعات املشــاركة في مترين تعاون 
(٢٠٢٣/١)، املشترك بني املؤسسات األمنية 
ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 
واحلرس الوطني وقــوة اإلطفاء العام 
واجلهات املدنيــة األخرى، والذي يقام 

في تاريخ ٢٠٢٣/٢/٥ مبيدان اإلديرع.
وفــي بدايــة االجتماع نقــل الفريق 
البرجس إلى احلضور حتيات وتقدير 
النائــب االول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية املشرف العام على القيادة 
التنسيقية الشيخ طالل اخلالد، وحرصه 
على متابعة االستعدادات والتحضيرات 

اخلاصة بالتمرين املشترك، وتوجيهات 
بضرورة اكتساب اخلبرات واملعلومات 
التي تساهم في جناح التمرين لتحقيق 

الهدف املنشود.
واستمع الى شرح حول االستعدادات 
والتجهيزات للقوات املشاركة في التمرين 
قدمه مدير التدريب بالقيادة التنسيقية 

العميد مشعل النهام.
وأكــد وكيــل وزارة الداخليــة قائد 
القيادة التنسيقية ان التمارين املشتركة 
تعمل على توحيد املفاهيم بني القوات 
املشــاركة ورفع كفاءة األفــراد لتنفيذ 
حــاالت االســتعداد واجلاهزية األمنية 

وفقا للحاالت الطارئة.
وفي ختام االجتماع، وجه وكيل وزارة 
الداخلية قائد القيادة التنسيقية حلماية 
األمــن الداخلي الفريــق انور البرجس 
بضرورة تكثيف التمارين بني اجلهات 
العســكرية واملدنية املشاركة وتعزيز 
التعاون املشترك بينها في إدارة املواقف 
األمنية، للقيام باملهام املنوطة بها على 

أكمل وجه.

الفريق أنور البرجس مترئسا االجتماع

تسليم اجلواز اإللكتروني للمواطنني 
عبر أجهزة اخلدمة الذاتية اعتبارًا من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية انه سيتم 
تسليم اجلواز اإللكتروني للمواطنني 
عبر أجهزة اخلدمة الذاتية في منطقة 
الضجيــج ومراكــز الهوية الوطنية 
بجميع احملافظات اعتبارا من اليوم 
الثالثاء، وذلك اســتكماال للمنظومة 
اخلاصة بتجديد اجلواز اإللكتروني 

(أونالين).
وقالــت اإلدارة العامــة للعالقات 
واإلعــالم األمني في بيــان صحافي 
إن جتديد جواز الســفر اإللكتروني 

(أوناليــن) عبر موقع الوزارة متاح 
جلميع املراحل العمرية التي تخطت 
٢١ عاما، داعيــة الذين لم يبلغوا الـ 
٢١ عاما إلى مراجعــة اإلدارة العامة 
للجنســية ووثائق السفر الكويتية 
في منطقة الضجيج أو أي من مراكز 
الهوية الوطنية في احملافظات الـ ٦

مع ولي األمر».
العامــة  اإلدارة  أن  وأوضحــت 
للجنسية في منطقة الضجيج ومراكز 
الهوية الوطنية في جميع احملافظات 

تســتقبل املواطنــني من الســاعة ٨
صباحا حتى ١٫٣٠ ظهرا وفي الفترة 
املســائية من الساعة ٣ عصرا حتى 
٧ مســاء في مركزي الشامية وجابر 

العلي.
القيـــــادات  حــرص  وأكــــدت 
العليــــا في وزارة الداخليـــــة على 
دقـــة اإلجناز وسرعــة األداء مــــن 
خالل نقلة تكنولوجيـــــة تهــــدف 
إلى توفيـــر الوقـــت واجلهــــد على 

املراجعــــني.

«الداخلية» حريصة على دقة اإلجناز وسرعة األداء تسليم اجلواز عبر أجهزة اخلدمة الذاتية

ولي العهد 
استقبل رئيس 

مجلس األمة
اســتقبل ســمو ولي 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمد بقصر بيان صباح 
أمس رئيس مجلس األمة 

أحمد السعدون.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

وزير الدفاع عّزى نظيره التركي 
بضحايا تفجير «تقسيم»

بعث وزير الدفاع الشيخ عبداهللا العلي ببرقية 
تعزية إلى وزير دفاع اجلمهورية التركية الصديقة 
خلوصي آكار عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا التفجير اإلرهابــي في منطقة 

تقسيم.
وسأل املولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع 
الشيخ عبداهللا العليرحمته ومغفرته وميّن على املصابني بالشفاء العاجل.

عبدالرحمن املطيــري وأحمد اخلطيب خالل توقيع مذكرة التفاهم

سـنكون دائمًا فـي حالـة متابعة لـألداء وعلـى اسـتعداد للتغييـر والتطويـر في جميـع املجاالت

ملشاهدة الڤيديو

وكيل «الداخلية»: االستعداد 
واجلاهزية األمنية للحاالت الطارئة

ترأس اجتماع بحث حتضيرات القطاعات املشاركة في مترين تعاون «٢٠٢٣/١»

املطيري: أهمية إبراز ما تتمتع به دول اخلليج من تنوع سياحي

الرياض ـ كونــا: أكد وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري أن ما حققته الدول 
اخلليجية من متيز في املجال السياحي 
يحتم علينا مزيدا من العمل لنبقى في 
مصاف الدول املتميزة بقدراتها العالية 
في شتى ألوان السياحة البينية التي 
تعزز أواصر الترابط االخوي واالنساني 
إقليميا ودوليا برؤية مشتركة تسهم 
في تعزيز الهوية الوطنية اخلليجية.
جاء ذلك في كلمة للوزير املطيري 
في االجتماع السادس للوزراء املسؤولني 
عن الســياحة بــدول مجلس التعاون 
لــدول اخلليج العربيــة أمس االثنني 
في «العال» برئاســة وزير الســياحة 
الســعودي (رئيس الــدورة احلالية) 
أحمد اخلطيب ومبشاركة األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

د.نايف احلجرف.
ونقــل الوزير املطيــري لالجتماع 

حتيات صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ورئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ومتنياتهم لالجتماع بالتوفيق والسداد 

ملا فيه مصلحة أوطاننا الغالية.
ولفــت الى اهمية إبــراز ما تتمتع 
به دولنا اخلليجية العربية من تنوع 
للمنتج السياحي وأهمية العمل على 
توظيفه واستغالله على النحو األمثل 
ثقافيا وسياحيا وترفيهيا واجتماعيا.

وأشار الى ان الكويت تؤكد دعمها 
الكامــل ملبــادرة «الشــرق األوســط 
األخضر» والتزامها بالقرارات املعنية 
مبواجهــة تغير املناخ وحتقق الكثير 
من التطلعات اقليميا ودوليا وهو ما 
يعبر عن الرغبة الصادقة لدول املنطقة 
فــي تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ 
وحتقيــق أهداف ومؤشــرات التنمية 

املستدامة ٢٠٣٠.

وشدد على انه ال شك ان املبادرات 
البيئية تعد احد ابرز اهتمامات القيادة 
السياسية في الكويت لتشجيع مفهوم 
الســياحة البيئيــة ودعــم مقوماتها 
املستدامة بالنظر إلى فوائدها املتعددة 
في تأسيس دعائم االقتصاد األخضر 
فــي منطقة اخلليج العربي والشــرق 

األوسط.
وقال الوزيــر املطيري ان الكويت 
متتلك كثيرا من املقومات الســياحية 
بشتى أنواعها التي تساعد على الدفع 
بعجلة االنتعاش السياحي واملساهمة 
في الناجت احمللي لتحقيق أهداف وثيقة 
اإلصــالح االقتصــادي املنفتــح على 
مشاركة القطاع اخلاص مبعية القطاع 
العام ومتكني الكوادر الشبابية من فرص 
واعدة لالستثمار الناجح واستقطاب 
االســتثمارات اخلارجيــة وفقا لرؤية 
«كويت جديدة ٢٠٣٥» التي تتطلع إلى 
تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه.

اإلعــالم ووزارة  وزارة  وكانــت 
السياحـــــة السعودية وقعتا مذكرة 
تفاهــم تهــدف إلى تشــجيع وتعزيز 
التعاون في مجال السياحة بني الطرفني 
مبا يخدم حتقيق التنميــــــة السياحية 

املستدامة لكل منهما.
وتنص املذكرة، التي وقعها وزير 
اإلعــالم والثقافـــــــة ووزيــر الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيــري 
ووزيـــر السياحـــة السعودي أحمـــــد 
اخلطيــب، علــى أن يعمل الطـــرفان 
على تشجيـــع وتعزيــــز التعـــاون 
بينهمــا في مجاالت الســياحة خاصة 
فــي مجــاالت التشــريعات املتعلقــة 
الســياحية  بالفنــادق واملنتجعــات 
ومنشآت اإليواء السياحي والبيانات 
واإلحصــاءات الســياحية واملعارض 
والفعاليات واألنشــطة السياحية في 
البلديــن وكذلك التنميــة والتخطيط 

واالستثمار السياحي.

مذكرة تفاهم بني «اإلعالم» و«السياحة السعودية» لتعزيز التعاون في هذا املجال

د.نايف احلجرف وعبدالرحمن املطيري واملشاركون في االجتماع السادس للوزراء املسؤولني عن السياحة بدول «التعاون» في لقطة جماعية


