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اخلميس ٥ يناير ٢٠٢٣ محليات

ولي العهد: إطالق «كويت سات ١» إجناز 
متميز حتقق فكرًا وتصنيعًا بعقول وأياٍد كويتية

األمير: إطالق «كويت سات ١» إجناز علمي 
يسهم في تطوير الكوادر الوطنية في علوم الفضاء

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقيتي 
تهنئة إلى د.حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمي وإلى فريق عمل املشــروع 
الوطنــي للقمــر الصناعي الكويتي األول مبناســبة 
إطالق القمر االصطناعي الكويتي «كويت سات ١» إلى 
الفضــاء من قاعدة «كيب كانافيرال» للقوات اجلوية 
بوالية فلوريــدا األميركية، أعرب ســموه فيهما عن 
خالص تهانيه بهذا اإلجناز الكبير الذي توج بدخول 

الكويت إلى مجال الفضاء.
وأشــاد ســموه بهذا اإلجناز املتميــز الذي حتقق 
فكرا وتصنيعا بعقول وأياد كويتية جسدت خاللها 
الطموح الوطني ورسخت مكانة وطننا العزيز على 
خارطة اإلجنازات العلمية والتقنية إقليميا ودوليا، 
مؤكدا سموه الدعم لكل اجلهود املخلصة التي تهدف 
إلى رفع شــأن بلدنا احلبيب وتقدمه، ســائال سموه 
املولى تعالى أن يدمي على أبناء الوطن األوفياء التقدم 
والتميز في جميع املجاالت حتت ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب اخلير خطاه.

بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى د.حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة مبناسبة 
إطالق القمر االصطناعي الكويتي (كويت سات ١) إلى الفضاء 
مــن قاعدة «كيب كانافيرال» للقــوات اجلوية بوالية فلوريدا 
األميركية، مشــيدا سموه بجهود فريق هذا املشروع الوطني 
الذي هو مبعث للفخر واالعتزاز والذي تترأسه القائم بأعمال 
رئيس قسم الفيزياء د.هالة خالد اجلسار ويضم أعضاء هيئة 
التدريس ومجموعة من طلبة وطالبات مختلف التخصصات 
العلمية في جامعة الكويت، وبدور اجلهات املســاهمة في هذا 
املشروع الرائد، السيما مؤسســة الكويت للتقدم العلمي في 
حتقيق هذا اإلجناز العلمي البارز الذي من شأنه أن يسهم في 
تطويــر إمكانات الكوادر الوطنية في علوم الفضاء وأبحاثها 
ومبا يعود بالنفع واالســتفادة من هــذا املجال احليوي على 
الوطن العزيز، ســائال ســموه املولى تعالى أن يوفق اجلميع 
خلدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه ويسدد خطى أبنائه الكرام 
في حتقيق املزيد من اإلجنازات التنموية واحلضارية املنشودة 
التي تسمو مبكانته في العلياء وأن يدمي على اجلميع موفور 

الصحة ومتام العافية.

سموه هنّأ وزير التربية وفريق عمل املشروع الوطني للقمر الصناعي صاحب السمو هنّأ وزير التربية وأشاد بجهود فريق هذا املشروع الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

ترسـيخ مكانـة الوطـن علـى خارطـة اإلجنـازات العلميـة والتقنيـة إقليميـًا ودوليًا ليوفق اهللا اجلميع خلدمة الوطن ورفعة شأنه ويسدد خطى أبنائه في حتقيق املزيد من اإلجنازات

رئيس الوزراء تسّلم دعوة من محمد بن راشد 
حلضور القمة العاملية للحكومات ٢٠٢٣

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح في 
قصر بيان امس ســفير دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة لدى الكويت 
د.مطر حامد النيادي، حيث سلم سموه 
رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولــة ورئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي تتضمن دعوة سموه حلضور القمة 
العاملية للحكومــات ٢٠٢٣ املقرر عقدها 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 

في شهر فبراير املقبل.
حضر املقابلة مدير مكتب سمو رئيس 

مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح خالل تسلمه الرسالة من سفير اإلمارات د.مطر النيادي

د.عدنان شهاب الدين عضوًا باملجلس 
العاملي للنشرة العلمية لعلماء الذرة

نيويورك - كونا: أعلنت 
منظمــة النشــرة العلميــة 
لعلمــاء الذرة من مقرها في 
مدينــة شــيكاغو األميركية 
اختيار املدير العام السابق 
ملؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمــي د.عدنــان شــهاب 
الديــن عضوا في مجلســها 
االستشاري العاملي؛ تقديرا 
العلمــي وخبرته  لعطائــه 
الطويلة في املجال البحثي 

واألكادميي واالداري.
وأعرب د.شهاب الدين في 

تصريح لـ «كونا» عن فخره بهذا االختيار الذي 
يعد مكسبا علميا للكويت وللدول العربية، 
باعتبــاره العربي الوحيــد الذي مت اختياره 
لهذا املجلس املرموق الذي أنشأه الفيزيائي 
الشــهير ألبرت أينشــتاين وقاده الفيزيائي 
روبرت أوبنهامير. وأضاف ان املجلس يضم 
أبــرز العلماء في العالــم، وانبثق عن جلنة 
الطوارئ لعلماء الذرة التي أسست في أغسطس 
١٩٤٦ لدعم األنشطة التعليمية التي يجريها 
علمــاء الفيزياء، وضم على مدار تاريخه ٤٠

من احلائزين جائزة نوبل.
وقــال شــهاب الدين انــه مت اختياره مع 
ثالثة أعضاء آخرين كأعضاء جدد في املجلس 
االستشــاري (مجلــس الرعاة) الــذي يقدم 
أعضاؤه املشورة للنشــرة العلمية العاملية 
الشهيرة في عدة مجاالت متثل مخاطر قد تكون 
كارثية. وبني ان من اهم املخاطر تلك املتعلقة 
بالطاقة النووية وتغير املناخ والتكنولوجيات 
املدمرة، السيما أن ما يربط هذه املوضوعات 
هو االعتقاد الدافع بأنه نظرا ألن البشــر من 

أنشأها فإنه ميكن للبشرية 
التحكم فيها وجتنب أخطارها 

الكارثية.
ويتــم تعيــني أعضــاء 
أصحــاب  مــن  املجلــس 
االجنازات العاملية من قادة 
العلوم واألمن العاملي، بهدف 
تعزيز أنشطة نشرة علماء 
املتميزة،  الذرة وإصداراتها 
كما يبلغ عدد أعضاء املجلس 
احلالي ٣٢ عضــوا منهم ١٥

حائزيــن على جائزة نوبل، 
باإلضافة الى أساتذة جامعات 
مرموقني ورؤساء حاليني وسابقني ألكادمييات 
العلوم ومعاهد األبحاث الوطنية في العالم. 
ووفق موقع املنظمة فإن املجلس االستشاري 
يجتمع بصورة دورية ويعمل مع قيادة منظمة 
نشــرة علماء الذرة لزيادة تأثير املنظمة في 
العالــم ونشــر أهدافها في احلــد من أخطار 
املستجدات التكنولوجية املدمرة، كما يدعم 
النشرة بعدة طرق كاملقاالت والبرامج اجلديدة. 
ويقدم املجلس االستشاري املشورة عند تقاطع 
قضايا العلوم واألمن العاملي واملساعدة على 
تطوير األفكار القابلة للتنفيذ في وقت تفوق 
فيه التكنولوجيا قدرة البشرية على التحكم 
فيها. يشار الى ان نشرة علماء الذرة صدرت 
عام ١٩٤٨ كإجراء طارئ أنشأه علماء الفيزياء 
الذين شعروا باحلاجة إلى تنبيه العالم عقب 
القصف الذري (لهيروشــيما) و(ناغازاكي) 
وتدميرهما، اضافة الى أخطار التكنولوجيا 
احلديثة التي حتتم ضرورة تضافر اجلهود 
لتشــكيل سياســة وطنية ودولية حتد من 

تلك األخطار.

تقديراً لعطائه العلمي وخبرته الطويلة في املجال البحثي واألكادميي واإلداري

د.عدنان شهاب الدين

وزير اخلارجية: ندعم اجلهود واملساعي الدولية كافة 
للتوصل إلى حّل سلمي لألزمة اإلنسانية في أوكرانيا

تســلم وزيــر اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا رسالة 
خطية موجهــة إلى صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، مــن أخيــه رئيس 
جمهورية الصومال الفيدرالية 
الشقيقة حسن شيخ محمود، 
الثنائية  تتصل بالعالقــات 
الوثيقة التي تربط البلدين 
الشقيقني وســبل تعزيزها 
في كافة املجاالت، باإلضافة 
إلى القضايــا محل االهتمام 
املشــترك مبا فيها األوضاع 
الراهنة في الصومال الشقيق.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
وزيــر اخلارجيــة لوزيــر 
التخطـيــــط بجمهوريـــــة 

مــن قبــل أوكرانيــا وتركيا 
املتحــدة  واألمم  وروســيا 
فــي ٢٢ يوليــو ٢٠٢٢ بهدف 
السماح باستئناف الصادرات 
األوكرانية من القمح واملواد 
الغذائيــة واألســمدة، مبــا 
في ذلــك األمونيا، عبر ممر 
إنساني بحري آمن، حيث قدم 
خالل اللقاء استعراضا آلخر 
العمل  التطورات ومجريات 

في هذا اإلطار.
مــن جانبــه، أكــد وزير 
اللقــاء  اخلارجيــة خــالل 
دعم الكويــت لكافة اجلهود 
واملساعي الدولية حلل األزمة 
في أوكرانيا والتوصل إلى حل 
سلمي لألزمة اإلنسانية التي 

الرســمي  الناطــق  الدولــي 
باسم احلكومة في جمهورية 
جيبوتي الشقيقة محمود علي 
يوســف، حيث قدم التهنئة 
له مبناســبة تعيينه وزيرا 
للخارجية في الكويت، معربا 
عن صادق متنياته بالتوفيق 
والنجاح في تولي مهام عمله 
وللعالقات الوثيقة التي تربط 
البلدين الشقيقني املزيد من 

التطور واالزدهار.
كمــا مت خــالل االتصــال 
بحــث أطر تعزيــز التعاون 
البلديــن في  الثنائــي بــني 
مختلف املجاالت ومناقشــة 
آخر التطورات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

يعيشها الشعب األوكراني.
تهانيــه  عــن  وأعــرب 
لعبداهللا دشــتي مبناســبة 
اختياره لتولي هذا املنصب 
املهم من قبل األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش، 
واملقــرر أن يباشــر العمــل 
فيــه االثنني املقبــل، معربا 
عن متنياته للمنسق األممي 
بالتوفيق والنجاح في تنفيذ 
مهام عمله، الســيما في ظل 
األوضاع الصعبة التي متر 

بها تلك املنطقة.
مــن جانــب آخــر، تلقى 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا اتصاال هاتفيا من 
وزير اخلارجيــة والتعاون 

تسلم رسالة موجهة إلى األمير من رئيس الصومال وبحث مع نظيره في جيبوتي تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل اللقاء مع عبداهللا دشتي الشيخ سالم العبداهللا خالل استقبال وزير التخطيط بالصومال محمود شيخ فارح

الصومال الفيدرالية محمود 
شيخ فارح مبناسبة زيارته 

الرسمية إلى الكويت.
كما مت خالل اللقاء بحث 
أطر تعزيز التعاون الثنائي 
بــني البلدين الشــقيقني في 
مختلف املجاالت ومناقشــة 
آخر التطورات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
إلــى ذلــك، التقــى وزير 
الشــيخ ســالم  اخلارجيــة 
العبــداهللا، في ديــوان عام 
الــوزارة، عبــداهللا دشــتي 
مبناسبــــة تعيينـــه فــــي 
منصب منسق األمم املتحدة 
ملبادرة البحر األســود لنقل 
القمــح والتــي مت إطالقهــا 

«تعاون ١» ينطلق ٥ فبراير لتعزيز التعاون 
في إدارة األزمات باحلاالت الطارئة

منصور السلطان

قدمــت مديريــة عمليات 
التنســيقية حلماية  القيادة 
األمن الداخلي وجلنة الدفاع 
املدني عرضا لإليجاز اخلاص 
بتمرين «تعاون ١» ٢٠٢٣ الذي 
سينطلق في ٥ فبراير املقبل 
مبشاركة اجلهات العسكرية 

والهيئات املدنية املعنية.
العامــة  اإلدارة  وقالــت 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
بــوزارة الداخلية فــي بيان 
صحافي، إن هذا التمرين يأتي 
انطالقا من توجيهات النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة املشــرف العام على 
التنســيقية حلماية  القيادة 
األمن الداخلي الشــيخ طالل 
اخلالد وحتــت رعاية وكيل 
وزارة الداخلية قائد القيادة 
التنســيقية حلمايــة األمــن 
الداخلي الفريق أنور البرجس.

وأوضح البيان أن التمرين 
يأتي كذلك فــي إطار حرص 
القيادة األمنية بالوزارة على 
تكثيف واســتمرار التمارين 
اجلهــات  بــني  املشــتركة 
العســكرية واملدنية لتعزيز 
التعــاون املشــترك بينهــم 
في إدارة األزمــات باحلاالت 

في احلاالت األمنية الطارئة.
وعرض اإليجــاز النهائي 
للتمرين وقدم شرحا لألحداث 
والسيناريوهات التي سيتم 
التعامل معها وآليات التفاعل 
والتكامــل امليداني في تنفيذ 
الواجبات املشتركة لتحقيق 
الهدف املنشــود وهو حماية 

األمن الداخلي للبالد.
هــذا، وحضــر االجتماع 
رئيــس جهــاز أمــن الدولة 
الفريق الشيخ سالم النواف 

أكد احلضور ضرورة حتقيق 
أقصى مستويات االستفادة 
مــن تلك اخلطــط التدريبية 
األمنيــة  القــدرات  لرفــع 
وتعزيــز جاهزيــة اجلهــات 
التحديات  املشاركة ملواجهة 
والظروف املختلفة وتكثيف 
اجلهود والتنسيق والتعاون 
بني اجلهات املشــاركة إلبراز 
العمل األمني املشترك وتوحيد 
املفاهيم بني اجلهات املشاركة 

حلفظ األمن.

العامــة  األركان  ورئيــس 
للجيــش الكويتــي بالوكالة 
اللواء الركن د.غازي الشمري 
ومدير إدارة الطوارئ الطبية 
د.أحمد الشــطي ومدير عام 
للطيــران  العامــة  اإلدارة 
بالتكليــف م.صالح  املدنــي 
الرئيــس  الفداغــي ونائــب 
التنفيذي لشركة نفط الكويت 
املــذن وعدد  م.عبدالوهــاب 
مــن وكالء وزارة الداخليــة 
املســاعدين املعنيــني، حيث 

القيادة التنسيقية حلماية األمن الداخلي تقدم عرضاً لإليجاز اخلاص بالتمرين

قيادات من «الداخلية» و«الدفاع» خالل السالم الوطني

الطارئة والقيام باملهام املنوطة 
بها على أكمل وجه كما تعمل 
التمارين على توحيد املفاهيم 
بني القوات املشاركة وتعزيز 

كفاءة األفراد.
البيان عــن مدير  ونقــل 
متريــن (تعــاون ١) العقيــد 
متعــب العصيمــي تأكيــده 
القيــادة  علــى أهميــة دور 
التنسيقية في تفعيل العمل 
األمني املشــترك بني اجلهات 
العســكرية واجلهات املدنية 

الكويت تشارك في املعرض العربي 
لألسر املنتجة بالقاهرة اليوم

القاهرة - هناء السيد

تشارك الكويت في املعرض العربي لألسر 
املنتجة الذي يتم افتتاحه مبقر قصر القبة 
اليوم مبشاركة ١٢ دولة حتت رعاية قرينة 
رئيس جمهورية مصر العربية وبالتعاون 
مع جامعة الدول العربية ووزارة التضامن 
املصرية. وقد ترأست وفد الكويت وزيرة 

الشؤون االجتماعية والتنمية ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة مي البغلي.

هذا، وســيتم عقد نــدوات على هامش 
املعــرض العربي لألســر املنتجــة، وذلك 
للتعريف باملعروضات ومناقشة حتديات 
املنتجــني  وآراء  الصناعــات، ومعرفــة 
والعارضــني، وذلك لتوفير ثــراء وتنوع 

في املنتجات داخل املعرض.


