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صاحب السمو هنأ رئيس اإلمارات بالعيد الوطني: 
حققتكم إجنازات تنموية وحضارية على كل األصعدة

ولي العهد هنأ رئيس اإلمارات بالعيد الوطني: 
كل الرقي واالزدهار لإلمارات وشعبها

رئيس الوزراء هّنأ رؤساء اإلمارات 
وجمهورية أفريقيا الوسطى 

ورومانيا بالعيد الوطني
الســمو  بعــث صاحب 
الشيخ نواف األحمد  األمير 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس  بن سلطان 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة 
الواحدة واخلمسني  الذكرى 
للعيد الوطني لدولة اإلمارات 
الشــقيقة،  املتحدة  العربية 
مشيدا ســموه باإلجنازات 
التنموية واحلضارية البارزة 
التي حققها البلد الشقيق على 
كل األصعــدة وفي مختلف 
امليادين، السيما االقتصادية 
والعلمية والثقافية وبصورة 

عززت  املكانة املرموقة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي. كما 
أعرب ســموه عن الثناء على العالقات األخوية 
الوطيدة والتاريخية الراسخة التي جتمع البلدين 
والشعبني الشقيقني والتأكيد على احلرص الدائم 
واملشترك لتعزيزها واالرتقاء بأفق التعاون القائم 
بينهما في مختلف املجــاالت إلى آفاق أرحب، 
متمنيا سموه له موفور الصحة ومتام العافية 
ولدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة وشعبها 
الكرمي املزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادته 
احلكيمة. كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستني 

بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  رئيس دولة 
الشقيقة ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة الذكرى الواحدة واخلمسني للعيد 
الوطنــي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة، متمنيا سموه له وافر الصحة 
والعافية ولدولة اإلمـــارات العربيــــة 
املتحـــدة الشقيقـــة وشعبها الشقيق 
كل الرقـــي واالزدهـار في ظـل قيادته 

الرشيدة.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستني 
أركاجن تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا 
الوسطى الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية. 
كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
كالوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا 
الصديقة ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة مبناســبة الذكرى الواحدة 
واخلمسني للعيد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة. وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
فاوستني أركاجن تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 

الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.
وبعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس كالوس 
يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سموه هّنأ رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بالعيد الوطنياألمير هّنأ رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بالعيد الوطني

وزير الدفاع تفّقد قاعدة محمد األحمد البحرية: 
حتقيق أقصى درجات اليقظة واجلاهزية واالستعداد

فيصل النواف: تعزيز قدرات احلرس الوطني 
بأفضل األسلحة واملعدات العسكرية واألمنية

أكد وزيــر الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلي أهمية التعاون 
الدائــم والعمــل  والتنســيق 
القوة  اجلماعي املشــترك بني 
البحرية واإلدارة العامة خلفر 
الســواحل بــوزارة الداخليــة 
حلفــظ أمــن وســالمة امليــاه 
اإلقليميــة، وحتقيــق أقصــى 
اليقظــة واجلاهزية  درجــات 

واالستعداد.
جاء ذلك في بيان صحافي 
صــادر عــن رئاســة األركان 
العامــة للجيــش مبناســبة 
الزيارة التفقدية التي قام بها 
الوزير إلى قاعدة (محمد األحمد 
البحرية) رافقــه فيها رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركــن خالد صالــح الصباح 
وعــدد من كبار القــادة، حيث 
كان في استقباله لدى وصوله 
آمر القوة البحرية العميد الركن 
بحري هزاع العالطي وعدد من 

قيادات القوة.
الوزيــر منتســبي  ودعــا 
القوة البحريــة إلى احملافظة 
على الــروح املعنوية العالية 
التــي يتمتعون بها ومواصلة 
العمل والتدريب بجدية وتفان 
وإخالص، سائال املولى عز وجل 
أن يوفق اجلميع للعمل ملا فيه 
خير ورفعــة وازدهار الوطن 
احلبيب في ظل قيادته احلكيمة.
ونقــل حتيــات وتقديــر 
القائد  الســمو األمير  صاحب 

قام نائــب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ فيصل النواف 
بجولة في معســكر الصمود، 
حيث كان في استقباله وكيل 
احلرس الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعي واملعــاون للعمليات 
والتدريــب اللواء الركن فالح 
شجاع وقائد احلماية والتعزيز 
اللواء الركن حمد سالم وكبار 

القادة.
واطلع النــواف في ميدان 
معسكر الصمود على معرض 
لآلليات واألســلحة واملعدات 
احلديثة التي دشنها احلرس 
الوطنــي حلمايــة املنشــآت 
احليوية وإضافــة اإلمكانات 
العسكرية واألمنية املتطورة، 
حيث اســتمع الى شــرح عن 
دور اآلليات العسكرية وأجهزة 
التفتيــش الوقائي للمركبات 
واألفــراد، وأجهــزة كشــف 
وتفكيــك املتفجــرات، وذلــك 

اخلاصــة مبنتســبيها وحجم 
التنسيق والتعاون القائم بينها 
وبــني وزارة الداخلية، ممثلة 
باإلدارة العامة خلفر السواحل 
واملؤسســات والهيئــات ذات 
البحري في  العالقة بالنشاط 
البالد. وأشار إلى أن الوزير قام 
أيضــا بجولة في قاعدة محمد 
األحمد البحرية، شملت عددا من 
القطع البحرية والورش الفنية 
والوحدات البحرية اخلاصة، إذ 
استمع إلى شرح مفصل حول 
طبيعة عملها واملهام والواجبات 

واألدوار املنوطة بها.
من جانب آخر، بعث وزير 
الدفاع الشــيخ عبداهللا العلي 
ببرقية تهنئة إلى وزير الدولة 

الشيخ سالم العلي، مؤكدا دعم 
وتشجيع سموه قوات احلرس 
وحثهــم على بــذل املزيد من 
اجلهد والعطاء والعمل اجلاد 
املخلص لبلوغ أرقى املستويات 
وحتقيق أفضل أداء للحرس في 
مهامه بحماية منشآت الدولة 

لشؤون الدفاع اإلماراتي محمد 
البواردي مبناسبة الذكرى الـ ٥١
للعيد الوطني لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
وقالت رئاســة األركان في 
بيان صحافي إن وزير الدفاع 
أعرب في برقيته عن متنياته 
لدولة اإلمارات بــدوام التقدم 
والتطــور واالزدهار ولقواتها 
املسلحة بالرفعة والعزة في ظل 
القيادة احلكيمة لرئيس الدولة 
صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، داعيا املولى 
عز وجل أن يعيد هذه املناسبة 
العزيزة على القيادة اإلماراتية 
والشــعب اإلماراتي الشــقيق 

باخلير واليمن والبركات.

ومســاندة اجليش والشرطة 
وقوة اإلطفــاء العام وجميع 
جهات الدولة، في ظل القيادة 
الســمو  احلكيمــة لصاحــب 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
القائد األعلى للقوات املسلحة، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد حفظهما اهللا ورعاهما.

وشدد على استمرار خطط 
التأهيــل ورفــع اجلاهزيــة 
التدريب  القتاليــة وتطويــر 
مــع  بالتعــاون  العســكري 
املؤسســات العســكرية فــي 
الداخــل واخلارج، والتي عقد 
احلــرس معهــا بروتوكوالت 
تعاون ومذكرات تفاهم ملواكبة 
املستجدات العسكرية واألمنية، 
الفتا إلى توفير كل اإلمكانات 
املادية لصقل خبرات العنصر 
البشري وتعزيز قدرات احلرس 
الوطنــي بأفضــل األســلحة 
واملعدات العسكرية واألمنية.

خالل جولة في معسكر الصمود تفقد خاللها الوحدات الرئيسية ومعرض اآلليات احلديثةأكد أهمية التعاون بني القوة البحرية وخفر السواحل حلفظ أمن وسالمة املياه اإلقليمية

وزير الدفاع يطلع على أحدث اآلليات في القاعدة البحرية

الشيخ فيصل النواف متفقدا األسلحة في املعسكر

الشيخ عبداهللا العلي خالل جولته في قاعدة محمد األحمد البحرية
الشيخ فيصل النواف متوسطا القادة والضباط في معسكر الصمود

األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشــعل األحمد 
ملنتســبي القوة البحرية على 
ما يبذلونه من جهود مخلصة 
وعمل متواصل، مؤكدا حرص 
القيــادة السياســية على دعم 
القوات املسلحة والوصول بها 
للمستويات املرجوة من الكفاءة 

والقدرة والفاعلية.
وذكــر البيــان أن الوزيــر 
اســتمع خالل الزيارة إليجاز 
عن املهام والواجبات املنوطة 
وبرامــج  البحريــة  بالقــوة 
التــي  التطويــر والتحديــث 
تقــوم بتنفيذهــا، باإلضافــة 
إلــى خطط التدريب والتأهيل 

لتوفير أفضل حماية وتأمني 
لألرواح واملمتلكات.

كما قام بجولة على عدد من 
الوحدات الرئيســية واملرافق 
في معسكر الصمود، ونقل إلى 
الضباط واملنتســبني حتيات 
رئيس احلرس الوطني سمو 

القيادة السياسية حريصة على دعم القوات املسلحة والوصول بها للمستويات املرجوة من الكفاءة

البغلي: معاجلة شكاوى املواطنني وفق األطر القانونية
بشرى شعبان

أكــدت وزيرة الشــؤون 
الدولة لشــؤون  ووزيــرة 
املرأة والطفولة مي البغلي 
حرصها على اتباع سياسة 
الباب املفتوح واالســتماع 
إلى اآلراء واالقتراحات التي 
يقدمها املواطنون ومعاجلة 
الشكاوى املستحقة  جميع 
التــي يقدمونها وفق األطر 
القانونية. وشــددت خالل 
استقبالها عددا من املواطنني 
واملراجعني واملوظفني الذين 
تقدموا بطلب مقابلتها عبر 

تطبيق (سهل)، على ضرورة 
الشــفافية  حتقيــق مبــدأ 

والعــدل بــني اجلميع دون 
متييز والوقوف على مطالب 
املراجعني بإعطائهم جميع 
حقوقهم القانونية. ودعت 
فــي اللقاءات التي حضرها 
الشــؤون  وزارة  وكيــل 
بالتكليــف  االجتماعيــة 
إلى  والوكالء املســاعدون، 
معاجلة الشكاوى ودراسة 
املقدمــة مــن  االقتراحــات 
املواطنــني باإلضافــة إلــى 
التظلمــات مــن  اســتقبال 
املوظفني في جميع القطاعات، 
وضــرورة تســهيل جميع 
اإلجــراءات أمام الشــكاوى 

املســتحقة وتنفيــذ جميع 
املطالب القانونية للموظفني 
املتظلمني من بعض القرارات 
وإنصافهم لتحقيق بيئة عمل 
جاذبة تنعكس على اخلدمات 

املقدمة في الوزارة.
ويأتي استقبال الوزيرة 
للمواطنــني واملراجعيـــن 
واملوظفني كــــل أسبـــــوع 
اســتمرارا للنهج احلكومي 
بضرورة تطبيق سياســة 
البــاب املفتوح في اجلهات 
احلكوميـــــة وتنفيــــــذا 
لتوجيهات القيادة احلكيمة 

في هذا الشأن.

شددت خالل استقبالها عدداً من املراجعني على تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة مع اجلميع

أركاجن تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 
الصديقة عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وجلمهورية أفريقيا 
الوسطى وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كالوس يوهانيس 
رئيس جمهورية رومانيــا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية رومانيا وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

مي البغلي

ملشاهدة الڤيديو

املاجد استعرض استثمارات «القّصر» خالل ٩ أشهر
ليلى الشافعي

عقــد مجلــس إدارة الهيئة 
العامة لشؤون القصر اجتماعه 
أمس برئاسة وزير العدل ووزير 
األوقاف ووزير الدولة لشؤون 
تعزيــز النزاهة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة عبدالعزيز املاجد.

وقال املاجد في بيان صحافي 
بهذه املناسبة ان املجلس بحث 
جميع البنود املدرجة على جدول 
األعمال واطلع على ما مت تنفيذه 
من القرارات الســابقة ملجلس 

اإلدارة.
وفي مجال االستثمار كشف 
املاجد عن أن املجلس استعرض 
وضع استثمارات الهيئة خالل 
االشهر الـ ٩ األولى من عام ٢٠٢٢، 
واالطالع على تقرير البيانات 
املالية والذي سبق اعتماده من 
قبل جلنة تنمية أموال القصر 
بجلســتها التــي انعقــدت في 
نوفمبر املاضي، وناقش التقارير 
املرفوعة من اإلدارة التنفيذية 
ومن عدة جلــان، أهمها تنمية 
األثالث اخليرية واملســاعدات 

االجتماعية.
املجلــس  أن  وأوضــح 
استعرض تقريرا عن الدعاوى 
القضائيــة املتداولة في الهيئة 

عرضا حــول أداء الهيئة خالل 
٢٠٢١ وتقريــرا عن األداء خالل 
الربــع الثالــث مــن ٢٠٢٢ فــي 
مختلف مجاالت عملها، مؤكدا 
وفــي  التنفيذيــة  اإلدارة  أن 
إطــار إدراكهــا التــام لطبيعة 
املســؤولية امللقاة على عاتقها 
حتــرص على املتابعة الدورية 
القطاعــات واإلدارات  ألعمــال 
ودراسة تقارير اجلهات الرقابية 
والتواصــل الفعال مع مختلف 

اجلهات.
وذكــر البرجــس أن الهيئة 
إعــداد اســتراتيجية  بصــدد 
مســتقبلية جديــدة ملواصلــة 
تطويــر األداء مــع حتديــث 

استراتيجيتها االستثمارية التي 
ستنتهي بنهاية ٢٠٢٢، وحتقيق 
تطــور ومنــو فــي املعامــالت 
املنجزة ومواكبــة ارتفاع عدد 
املستفيدين بالرعاية ألكثر من 
٤٨ ألفــا مــن مختلــف الفئات، 
ومواصلة تنمية أموال القصر 

واحلفاظ على حقوقهم.
وثمــن مجلس إدارة الهيئة 
جهــود املديــر العــام باإلنابة، 
الرســالة  والعاملــني لتحقيق 
القصــر  خلدمــة  النبيلــة 
واملشمولني برعاية الهيئة في 
ظل الرعاية الســامية لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وتوجيهات سمو رئيس الوزراء.

بحث خالل اجتماع مجلس إدارة الهيئة تطورات التحول الرقمي وتقارير اللجان املختصة

عبدالعزيز املاجد مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر

األعــوام ٢٠١٨ و٢٠١٩ خــالل 
و٢٠٢٠، الفتــا إلــى أن الهيئــة 
ربحت غالبية الدعاوى التي مت 
الفصل فيهــا خالل تلك الفترة 
وبلغت جملة املبالغ احملكوم بها 
لصالح املشمولني برعايتها في 
الدعاوى نحو ٢٫٢ مليون دينار.
وبــني أن املجلــس بحــث 
التطــورات في مجــال التحول 
الرقمي وما تقدمــه الهيئة من 
خدمات إلكترونية عبر موقعه 
وتطبيق «ســهل» حرصا منها 

على تسهيل إجناز املعامالت.
بدوره، أشار مدير عام الهيئة 
باإلنابــة م.حمــد البرجس إلى 
ان بنود جدول األعمال شملت 


