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ولي العهد تسلَّم دعوة موجهة إلى صاحب السمو من خادم احلرمني 
حلضور القمتني اخلليجية - الصينية والعربية - الصينية

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان صباح امس 
رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
محمــد الصقر وأعضــاء غرفة جتارة 

وصناعة الكويت.
إلى ذلك، تســلم ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان الدعوة 

املوجهة إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد من أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة حلضور القمة اخلليجية - 
الصينيــة والقمة العربية - الصينية 
اللتني ســتعقدان في مدينــة الرياض 

خالل شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٢.
وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير 
خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت 
سمو األمير سلطان بن سعد بن خالد 

آل سعود.
حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي 
العهد الشــيخ أحمد العبداهللا ووزير 

شؤون الديوان األميري الشيخ محمد 
العبداهللا ووكيل الديوان األميري ومدير 
مكتب صاحب السمو األمير السفير أحمد 
فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد 
الفريق متقاعد جمــال الذياب ووكيل 
الشــؤون اخلارجية مبكتب سمو ولي 

العهد مازن العيسى.

سموه استقبل رئيس وأعضاء غرفة جتارة وصناعة الكويت
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سفير خادم احلرمني الشريفني سمو األمير سلطان بن سعد بحضور الشيخ أحمد العبداهللا والشيخ محمد العبداهللا 

فيصل النواف: مواكبة املستجدات ملواصلة دور احلرس احليوي

قام نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ فيصل النواف 
بجولة في معسكر التحرير، 
وكان فــي اســتقباله وكيل 
احلرس الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعي واملعاون لإلســناد 
اإلداري العميد م.عصام نايف 

وكبار القادة.
النــواف علــى  واطلــع 
اآلليات احلديثة التي دخلت 
اخلدمة والتي تســعى من 
خاللهــا القيادة إلى تطوير 

واملعــدات املســتخدمة في 
تفعيل خطة األمطار للتعامل 
مع جتمعــات املياه وإنقاذ 
العالقــني وتســهيل حركة 
اآلليــات  الطــرق، وتفقــد 
التي مت تصميمها خصيصا 
للحرس الوطني للمساعدة 
في تقدمي الدعم واإلســناد 
الدولة كســيارات  ألجهزة 
اإلطفاء احلديثة، كما تفقد 
مستشفى احلرس الوطني 
امليداني، الــذي مت تنفيذه 

رجال احلرس الوطني القيام 
بدورهم احليوي في الدفاع 
عــن وطنهم ودعم وإســناد 
جميــع جهــات الدولــة بكل 
كفاءة واقتدار في ظل القيادة 
احلكيمــة لصاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
القائد األعلى للقوات املسلحة، 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد وتوجيهات 
رئيس احلرس الوطني سمو 

الشيخ سالم العلي.

انطالقا من أهمية االستعداد 
والتحضيــر ألي طــارئ، 
وتقــدمي الدعــم واإلســناد 

لوزارة الصحة.
وفي نهاية اجلولة اطلع 
على قاعة التحرير واستمع 
إلــى إيجــاز عــن معســكر 
التحرير والوحدات العاملة 
فيه، كما قام بالتوقيع على 
سجل الشرف، مؤكدا ضرورة 
تزويد الوحدات باحتياجاتها، 
ومواكبة املستجدات ليواصل 

زار معسكر التحرير واطلع على املستشفى امليداني واآلليات واملعدات احلديثة في اخلدمة

الشيخ فيصل النواف متوسطا القادة والضباط خالل زيارته إلى معسكر التحرير

الشيخ فيصل النواف محييا احلضورالشيخ فيصل النواف مصافحا الفريق الركن م.هاشم الرفاعي

الوحدات بأحــدث املعدات 
املناطة  لتســهيل األعمــال 
بوحدات املعاون لإلســناد 
اإلداري فــي تقــدمي الدعم 
القطاعات  لــكل  واإلســناد 
احليويــة في وقت األزمات 
والطوارئ، مما يدعم سعي 
احلرس الوطني إلى تطوير 
قدراته ليكون جهاز اإلسناد 

األول جلهات الدولة.
واستعرض خالل اجلولة 
قــوارب اإلنقــاذ واآلليــات 

استعرض قوارب اإلنقاذ واآلليات املستخدمة في تفعيل خطة األمطار والتعامل مع جتمعات املياه وإنقاذ العالقني

رئيس الوزراء استقبل وزير الدولة
لدى مجلس الوزراء ورئيس «العموم البريطاني»

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان في قصر السيف 
وزير الدولــة لدى مجلس الــوزراء وعضو 
البرملان ورئيس مجلس العموم البريطاني 
بيني موردنت والوفد املرافق لها وذلك مبناسبة 

زيارتها للبالد.
من جانبها أعربت وزير الدولة لدى مجلس 
الوزراء وعضو البرملان ورئيس مجلس العموم 
البريطانــي بيني موردنت عــن التطلع إلى 
زيادة استثمارات الكويت في بالدها مبا يشكل 

مصدر دخل إضافي للكويت.
وعبــرت موردنــت، في لقاء مــع «كونا» 
مبناســبة زيارتهــا للبــالد، عــن الســعادة 
باستقبالها من رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح ملناقشة 
تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بني البلدين 

في مختلف املجاالت.
وقالت إنها توجهت بالشــكر إلى ســموه 
خالل اللقــاء على تضامــن الكويت حكومة 
وشعبا مع بريطانيا في وفاة ملكة بريطانيا 
الســابقة امللكة إليزابيــث الثانية ومتنيات 
الكويت الصادقة مللك بريطانيا اجلديد تشالز 
الثالث بالنجاح والتوفيق في قيادة بريطانيا.

وأضافت إنها تناولت مع ســموه شراكة 

البلدين ألعوام ممتدة في مجال الدفاع واألمن 
الســيبراني والطموحات املستقبلية في هذا 
الشأن وإنشاء كلية طيران مشتركة بني الكويت 

وبريطانيا.
وذكرت انها ناقشــت مع سموه التعاون 
في مجاالت أخرى كالتعليم والتعليم العالي، 
معبرة في هذا الصدد عن اعتزاز بالدها بتوفير 
خطوط طيران مباشرة بني الكويت ومدينتي 
لندن ومانشستر وتطور العالقات الثنائية 

إلى هذا املستوى.
وأوضحت أنها ناقشت خالل الزيارة تعزيز 
التعاون في مجال االستثمارات وزيادة أرباح 
الكويــت وحجم اســتثماراتها مبا يصب في 
مصلحــة الكويــت باإلضافة إلــى طموحات 
بريطانيا في استقطاب االستثمارات األجنبية.

فــي هذا اإلطــار، وصفــت موردنت العام 
املقبل بـ «احلافل» بالنسبة لبالدها مبناسبة 
مرور الذكرى الـ ٧٠ على افتتاح مكتب الكويت 
لالســتثمار في لنــدن التابع للهيئــة العامة 
لالســتثمار، معربــة عن تطلــع بالدها بهذه 
املناســبة إلى اســتقبال وفد رفيع املســتوى 

من الكويت.
ولفتــت إلى أحد أهم أهــداف زيارتها إلى 
الكويت تطوير العالقات الثنائية بني البلدين 
لالســتثمار في مجال التكنولوجيا اخلضراء 

صديقة البيئة. 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال بيني موردنت بحضور براك الشيتان والسفيرة البريطانية

الشيخ سالم العبداهللا مستقبال السفير العراقي املنهل الصافي

وزير اخلارجية تسلم رسالة خطية
من نظيره العراقي حول العالقات الثنائية

ســالم  الشــيخ  تســلم 
العبــداهللا وزيــر اخلارجية 
رســالة خطيــة مــن نائــب 
رئيس الوزراء وزير خارجية 
العراق الشــقيقة  جمهورية 
فؤاد حسني تتصل بالعالقات 
الوثيقة التي تربط البلدين 

الشقيقني.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
سفير جمهورية العراق لدى 
الكويت املنهــل الصافي في 
ديوان عام وزارة اخلارجية.
الــى ذلــك تســلم وزيــر 
الشــيخ ســالم  اخلارجيــة 
العبداهللا نســخة من أوراق 
اعتمــاد ســفير جمهوريــة 
أذربيجان لدى الكويت أميل 
كرميوف في ديوان عام وزارة 
اخلارجية حيث متنى للسفير 
اجلديد التوفيق في مهام عمله 
وللعالقات الثنائية الوثيقة 
التي جتمع البلدين الصديقني 
املزيد من التقدم واالزدهار. 
وزيــر  اســتقبل  كمــا 
الشــيخ ســالم  اخلارجيــة 

العبداهللا في ديوان عام وزارة اخلارجية سفير 
جمهورية أوزبكستان الصديقة د.بهرامجان 
أعاليوف وذلك مبناســبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لبالده لدى الكويت.
حيث أشــاد وزير اخلارجية خالل اللقاء 
بجهود الســفير وإســهاماته التي قدمها في 
إطار تعزيز العالقات الثنائية الوثيقة التي 
تربط الكويت وجمهورية أوزبكستان وشكره 
على ما قدمــه لتطوير تلك العالقات متمنيا 
له النجاح في مهامه القادمة. كما التقى وزير 

اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا وزير الدولة 
لدى مجلس الوزراء البريطاني وعضو البرملان 
ورئيس مجلس العمــوم لدى برملان اململكة 
املتحدة الصديقة بيني موردنت وذلك مبناسبة 
زيارتها الرســمية للبالد. ومت خــالل اللقاء 
اســتعراض العالقــات التاريخية والصداقة 
الراســخة التي جتمع دولة الكويت واململكة 
املتحدة ومناقشة مجاالت التعاون املتعددة 
مبا يعزز املصالح املشتركة ويعود باملنفعة 

على البلدين وشعبيهما الصديقني.

استقبل سفير أوزبكستان وتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

بيني موردنت: نتطلع لزيادة االستثمارات الكويتية في اململكة املتحدة

وزير اخلارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير أذربيجان أميل كرميوف

«الكهرباء»: شغل املناصب القيادية واإلشرافية 
بالتكليف لتقييم األداء واإلجناز

دارين العلي

أكــدت مصــادر مطلعة 
فــي وزارة الكهربــاء واملاء 
والطاقة املتجددة لـ«األنباء» 
ان الوزيرة د.أماني بوقماز 
تتجــه إلشــغال املناصــب 
فــي  الشــاغرة  القياديــة 
بالتكليــف خالل  الــوزارة 
الفترة املقبلة، وذلك كفترة 
تقييم لألداء واإلجناز لكل 
في منصبه، ويتم بناء عليها 
التقدم الى مجلس اخلدمة 

املدنية إلجراء االختبارات واملقابالت اخلاصة 
بالوظائف القيادية.

ورجحت املصــادر ان بوقماز لم ترفع 
اي اسم لشــغل مناصب الوكيل والوكالء 
املساعدين الشاغرة حتى اآلن الى مجلس 
الوزراء في ظل قرارات التكليف التي تصدرها 

حاليا في املناصب القيادية واإلشرافية.
وكانت بوقمــاز قد أصدرت أمس قرارا 
بتكليف الوكيل املســاعد لشــبكات النقل 
الكهربائية م.مطلق العتيبي للقيام بأعمال 

وكيل وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة.
كما أصدرت قــرارا بتكليف مدير إدارة 
صيانة أجهزة التحكم فاطمة جوهر حياة 
القيام بأعمال الوكيل املساعد لقطاع املراقبة 

والتحكم.
ويذكــر ان عــددا كبيــرا مــن املناصب 
القيادية لوكالء مســاعدين شاغرة حاليا 
بعــد انتهاء مدة الوكالء العاملني فيها منذ 
وقت وكذلك الوظائف اإلشرافية اخلاصة 

مبديري اإلدارات.

بوقماز تكلف م.مطلق العتيبي مبنصب وكيل الوزارة

م. مطلق العتيبيد.أماني بوقماز

السفير شلتوت: احلضارة املصرية رائدة في فنونها وآثارها وعلمها
أسامة أبو السعود

احتفل عدد من األكادمييني 
والباحثني في التاريخ مبناسبة 
مرور ٢٠٠ عام على فّك رموز 
اللغــة املصريــة القدمية بعد 
اكتشــاف حجر رشــيد ومائة 
عام على اكتشاف مقبرة توت 
عنخ آمون في مكتبة الكويت 

الوطنية.
ونظمــت االحتفالية كلية 
اآلداب فــي جامعــة الكويــت 
بالتعاون مع السفارة املصرية 
في الكويــت بعنــوان (العام 
الذهبــي للحضــارة املصرية 
القدميــة) تأكيــدا علــى عمق 
العالقات الكويتية ـ املصرية 

والتبادل الثقافي واألدبي.
وأشاد السفير املصري لدى 
البالد أســامة شــلتوت بعمق 
ـ الكويتية  العالقات املصرية 
ودور املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب وكلية اآلداب 
في جامعة الكويت وبالتعاون 
الدائم مضيفا ان «الكويت منارة 

ثقافية».

معها االنســان، مضيفــا انها 
اول حضارة في العالم القدمي 
ابتدعت العالمــات واحلروف 

كقواعد في الكتابة.
وأكــد حــرص املصريــني 
القدامى على تسجيل وتدوين 
التــي  تاريخهــم واألحــداث 
شهدوها مبينا أنه بهذه اخلطوة 
«أصبحت مصر أول دولة في 

العالم لها تاريخ مكتوب».

مصــريـ  كويتــي منــذ االزل 
وهو ما تــدل عليه تلك اآلثار 

واحلفريات.
ومــن جهتــه، قــال عميد 
كليــة اآلداب بجامعة الكويت 
د.عبداهللا الهاجــري «نحتفل 
جميعا بهذه املناســبة مبرور 
٢٠٠ عــام على فك رموز حجر 
رشــيد فــي عــام ١٨٢٢ وهــو 
الذي علمنــا وعرفنا فهم علم 

املصريات وفك ورموزها.
امــا رئيس قســم التاريخ 
جامعة الكويت د.خالد النوري 
فأوضح ان اكتشاف حجر رشيد 
فــي عهــد احلملة الفرنســية 
جعلهم يرممون قلعة رشيد في 
عهد نابليون وهو امر مهم ايضا 
ملعرفة تلك احلقبة التاريخية 

املهمة من تاريخ العالم.
ومن جهته حتدث اســتاذ 
التاريخ واآلثار بجامعة الكويت 
د.أحمد ســعيد عن اكتشــاف 
مقبرة توت عنخ آمون والذي 
يصادف مــرور ١٠٠ عام على 
اكتشافها بوادي امللوك في مصر 

ولم متسها ايدي اللصوص.

ومن جانبــه، حتدث مدير 
إدارة اآلثــار واملتاحــف لــدى 
الوطنــي للثقافــة  املجلــس 
والفنــون واآلداب د.ســلطان 
الدويش عن النقوش والكتابات 
املصرية باللغة الهيروغليفية 
التــي مت العثــور عليهــا فــي 
الكويت من خــالل احلفريات 
التي تعود الى اكثر من ٣٠٠٠

عام مشــيرا الى وجود تقارب 

السفارة املصرية احتفت بـ«العام الذهبي» للحضارة الفرعونية مبسرح املكتبة الوطنية

(متني غوزال) السفير املصري أسامة شلتوت ود.سلطان الدويش ود.عبداهللا الهاجري مع احلضور  

وبني ان العالم يحتفل بهاتني 
املناسبتني وهما محل اهتمام 
الدوليــة واملهتمني  املتاحــف 
باآلثار والتاريخ واحلضارات، 
مؤكدا ان احلضارة املصرية ال 
تخص مصر فقط بل البشرية 

جمعاء.
وقال شلتوت ان احلضارة 
املصريــة حضــارة رائدة في 
فنونها واثارها وعلمها وتفاعل 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


