
ت����رأس وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد وف��د دولة 
الكويت إل��ى أع��م��ال االجتماع العربي 
ال���وزاري التشاوري )املصغر( لبحث 
إعالن إسرائيل إج��راءات ضم أج��زاء من 
الضفة الغربية وغور األردن الذي عقد 
عبر تقنية االت��ص��ال املرئي واملسموع 
أمس الثالثاء بدعوة من اململكة األردنية 
ال��ه��اش��م��ي��ة وذل���ك ف��ي إط���ار مواصلة 
التنسيق املستمر نحو استكمال اجلهود 
العربية وبلورة رؤية مشتركة للتصدي 
للخط والنوايا اإلسرائيلية بضم أجزاء 
في الضفة الغربية وفرض السيادة على 

مناطق غور األردن وشمال البحر امليت.
وجدد الشيخ أحمد ناصر احملمد مبدأ 
دولة الكويت الثابت ومتسكها باملوقف 
العربي ال��ذي يؤكد على أن السالم هو 
اخليار االستراتيجي وأن احل��ل الدائم 
والشامل والعادل يقوم على حل الدولتني 
وفقا للمرجعيات املتفق عليها واملتمثلة 
في قرارات مجلس األمن ذات الصلة ومبدأ 
األرض مقابل السالم وخارطة الطريق 
ومبادرة السالم العربية ومبا يؤدي إلى 
حصول الشعب الفلسطيني على كامل 
حقوقه السياسية امل��ش��روع��ة وإقامة 
دولته املستقلة على أرض��ه وعاصمتها 

القدس الشريف وأن ممارسات السلطة 
القائمة باالحتالل متثل انتهاكا صارخا 
للقانون الدولي وميثاق األمم املتحدة 
وق��رارات الشرعية الدولية ذات الصلة 
وتقويضا للجهود الدولية الهادفة إلى 

إحالل السالم العادل والشامل.
وضم وفد دولة الكويت مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون الوطن العربي السفير 
فهد العوضي وع��ددا من كبار مسؤولي 

وزارة اخلارجية.
م��ن جهة أخ���رى فقد استقبل وزي��ر 
اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد في دي��وان عام وزارة اخلارجية 
أم��س وبحضور نائب وزي��ر اخلارجية 
السفير خالد اجلارالله رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات املهندس 

سالم مثيب األذينة.
وق���ال���ت )اخل���ارج���ي���ة( ف���ي ب��ي��ان 
صحفي: إن األذينة قدم خالل االجتماع 
اس��ت��ع��راض��ا ش��ام��ال لإلستراتيجية 
الوطنية لألمن السيبراني في دولة 
الكويت والبرامج التنفيذية التي مت 
إجنازها واملقاييس العاملية التي يتم 
تطبيقها ف��ي ه��ذا اإلط���ار ع���الوة على 
اخل��ط��ط املستقبلية حل��ف��ظ وتعزيز 

حماية احلدود اإللكترونية للدولة.
وأفادت أن االجتماع تناول اخلطوات 
التي تتخذها دول��ة الكويت نحو تأهيل 
ال��ك��وادر البشرية املهنية التي سيتم 
ت��دري��ب��ه��ا وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��ا ف��ي ه��ذا 
القطاع الهام واخلدمات املساندة التي 
تقدمها الهيئة لكافة اجلهات احلكومية 
وامل��ؤس��س��ات وال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة 
ف��ي ال��دول��ة نحو حفظ أم��ن معلوماتها 
وبياناتها اإللكترونية والرقمية وحتسني 
أدائها بالشكل األمثل ال��ذي يتواكب مع 
أحدث التقنيات التكنولوجية املتقدمة في 

هذا املجال.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع م��س��اع��د وزي��ر 
اخلارجية لشؤون أوروبا السفير وليد 
اخل��ب��ي��زي وم��س��اع��د وزي���ر اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب وزي��ر اخلارجية 
السفير أي��ه��م ال��ع��م��ر وم��س��اع��د وزي��ر 
اخلارجية لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد 
وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب وزير 
اخلارجية املستشار أحمد الشرمي ونائب 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون أوروبا 
املستشار محمد حياتي وع��دد من كبار 

مسؤولي الوزارة.
كما استقبل وزير اخلارجية الشيخ 

الدكتور أحمد ناصر احملمد أم��س في 
دي���وان ع��ام وزارة اخل��ارج��ي��ة سفير 
اجلمهورية التونسية الشقيقة أحمد بن 
صغير مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 

لبالده لدى دولة الكويت.
وأش��اد وزي��ر اخلارجية خالل اللقاء 
بجهود السفير التونسي خ��الل فترة 
عمله في البالد واسهاماته التي قدمها 
في إطار تعزيز أواصر العالقات األخوية 
املتينة التي تربط البلدين والشعبني 

الشقيقني. 
 واستقبل وزي��ر اخلارجية الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد في دي��وان 
ع���ام وزارة اخل��ارج��ي��ة سفير مملكة 
بلجيكا الصديقة بيت هيربوت مبناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى دولة 

الكويت.
وأش��اد وزي��ر اخلارجية خالل اللقاء 
بجهود السفير هيربوت خالل فترة عمله 
في البالد وإسهاماته التي قدمها في إطار 
تعزيز أواص��ر العالقات الوطيدة التي 

تربط البلدين والشعبني الصديقني.  
كما استقبل وزير اخلارجية الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد في ديوان عام 
وزارة اخلارجية أمس سفير جمهورية 
الهند الصديقة ك.جيفا ساغار مبناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى دولة 

الكويت.
وأش��اد وزي��ر اخلارجية خالل اللقاء 
بجهود السفير ساغار خالل فترة عمله 
ل��دى البالد وإسهاماته التي قدمها في 
إطار تعزيز أواصر العالقات املتينة التي 

تربط البلدين والشعبني الصديقني.  
واستقبل وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر في ديوان عام وزارة 
اخلارجية سفير جمهورية بنغالديش 
الشعبية الصديقة أس أم أبوالكالم 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 

لدى دولة الكويت.
وأش��اد وزي��ر اخلارجية خالل اللقاء 
بجهود سفير بنغالديش خ��الل فترة 
عمله لدى البالد واسهاماته التي قدمها 
في إطار تعزيز أواصر العالقات املتميزة 
التي تربط البلدين والشعبني الصديقني.

وح��ض��ر ال���ل���ق���اءات م��س��اع��د وزي���ر 
اخلارجية لشؤون مكتب وزير اخلارجية 

السفير صالح اللوغاني.

وزير الدفاع يعزي نظيره املصري بوفاة الفريق محمد العصار
بعث ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع 
الكويتي الشيخ أحمد املنصور ببرقية تعزية إلى القائد 
العام للقوات املسلحة وزي��ر ال��دف��اع واإلن��ت��اج احلربي 
بجمهورية مصر العربية الفريق أول محمد زكي ضمنها 

خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن 
الله تعالى وزي��ر الدولة لالنتاج احلربي الفريق محمد 

العصار.
ودع��ا الشيخ أحمد املنصور في بيان صحفي صادر 

عن مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة بوزارة 
الدفاع أمس املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وشعب جمهورية مصر 

العربية جميل الصبر وحسن العزاء.

2alwasat.com.kw

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

سمو األمير يهنئ 
حاكم عام جزر سليمان 
بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى ديفيد فوناغي 
حاكم عام جزر سليمان الصديقة، عبر فيها 
سموه ع��ن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى ديفيد فوناغي حاكم عام 
جزر سليمان الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، كما استقبل ولي العهد سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

استقبل رئيس الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات وسفراء تونس وبلجيكا والهند وبنغالديش

وزير اخلارجية: الكويت متمسكة مببادرة 
السالم العربية و حصول الشعب الفلسطيني 

على كامل حقوقه السياسية املشروعة 

الفارس: بدء تكويت العقود
في »األشغال« و»اإلسكان«

واجلهات التابعة لهما
أعلنت وزي���رة األش��غ��ال العامة ووزي���رة ال��دول��ة لشؤون 
اإلسكان الدكتورة رنا الفارس بدء تكويت العقود في )األشغال( 

و)اإلسكان( واجلهات التابعة لهما.
وقالت الوزيرة الفارس في بيان صحفي أول أمس: إن هذه 
اخلطوة اجلديدة نحو عملية التكويت وإحالل الكوادر الوطنية 
في العقود باجلهات التابعة لها تأتي بعد إعالنها سابقا بدء 
اإلحالل وإنهاء خدمات الوافدين في اجلهات التابعة لها والذي مت 

بدء تنفيذه بالفعل.
وأضافت أنه »استكماال ملا بدأناه في خطة التكويت فقد مت 
تشكيل جلنة إلعداد برنامج لدعم العمالة الوطنية على مستوى 
العقود واالتفاقيات االستشارية في وزارتي األشغال واإلسكان 

واجلهات التابعة لهما.
وذك��رت أن خطة التكويت تهدف إل��ى زي��ادة ف��رص العمل 
للكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها على جميع الصعد، كما 
متثل هذه املبادرة دعما جديدا للكوادر الكويتية عبر تقدمي فرص 
لها على مستوى العقود واالتفاقيات في اجلانب االستشاري 
باملؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة األشغال العامة 

والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبنك االئتمان الكويتي. 

الرفاعي: قيادة »احلرس 
الوطني« حريصة على تفعيل 

بروتوكول التعاون مع »اإلطفاء«

ق��ام وك��ي��ل احل���رس الوطني الفريق الركن 
مهندس هاشم الرفاعي، يرافقه املعاون للعمليات 
والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح بزيارة 
إل��ى اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��إلط��ف��اء، حيث ك��ان في 
استقبالهم املدير العام ل��إلدارة العامة لإلطفاء 
الفريق خالد املكراد، ونائب املدير العام لقطاع 
املكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير إدارة 

العالقات العامة العميد خليل األمير.
وقد استمع وكيل احلرس الوطني إلى إيجاز 
في مركز العمليات عن اإلدارة العامة لإلطفاء 
ومهامها وما تقوم به من دور حيوي في األزمات 
واحلوادث، ثم نقل للفريق املكراد وقيادات اإلدارة 
العامة لإلطفاء حتيات وتقدير القيادة العليا 
للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي، 
رئيس احلرس الوطني، و الشيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احل��رس الوطني، على جهودهم 
وتفانيهم في أداء مهامهم بكل تفان وإخ��الص، 
مؤكداً أن قيادة احل��رس الوطني حترص دائماً 
على تفعيل بروتوكول التعاون املوقع مع اإلدارة 

العامة لإلطفاء، مبا يعود بالنفع على اجلانبني .
وثمن الفريق الرفاعي اجلهود اجلبارة التي 
يقوم بها رج��ال اإلطفاء بالتعاون مع إخوانهم 

ف��ي اجل��ه��ات العسكرية وامل��دن��ي��ة ف��ي مختلف 
الظروف واألوق��ات سواء في مكافحة احلرائق، 
أو دعم وإسناد أجهزة الدولة، وهو ما بدا جلياً 
خالل األزم��ة الصحية التي تعرضت لها البالد 
جراء اإلصابة بفيروس كورونا املستجد ) كوفيد 
– 19( وقيامهم بتوصيل األدوي���ة إل��ى منازل 
املواطنني واملقيمني، باإلضافة إلى سيطرتهم  على 
احلريق الضخم الذي اندلع مؤخرا في مستودع 
األخشاب مبشاركة عدد من الوزارات واملؤسسات 
في منطقة غرب ميناء عبدالله، مما جسد التكامل 
وال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك، وس��اه��م ف��ي تقليل حجم 
اخلسائر بشكل كبير، واحل��ف��اظ على األرواح 

واملمتلكات.
من جهته، رحب املدير العام ل��إلدارة العامة 
لإلطفاء الفريق خالد امل��ك��راد بوكيل احل��رس 
الوطني، والوفد املرافق له، وأش��اد بالتنسيق 
األمني املتميز بني املؤسسات العسكرية وبقية 
اجلهات املدنية الذي عكس روح التعاون بشكل 
عملي تطبيقاً لإلجراءات الفعلية التي مت تطبيقها 
في مترين شامل السنوي ال��ذي تقيمه اإلدارة 
العامة لإلطفاء، مبشاركة وزارات ومؤسسات 

الدولة، وفي مقدمتها احلرس الوطني.

الفريق هاشم الرفاعي يتلقى درعاً من الفريق خالد املكراد

د. رنا الفارس

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد خالل االجتماع العربي الوزاري التشاوري )املصغر( جانب من االجتماع

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يتوسط اجلار الله واألذينة


