«اخلارجية» تدين حادث االغتيال الذي
تعرض له العالم النووي االيراني محسن زادة
أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها
أمس ،عن إدانتها حلادث االغتيال الذي
تعرض له العالم ال��ن��ووي اإليراني
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محسن ف��خ��ري زادة ف��ي ط��ه��ران ،إذ
أكدت ال��وزارة في بيانها على موقفها
الثابت في رفض كافة أعمال العنف
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مهما كانت دوافعها ورفضها أيضا ً لكل
ما من شأنه زي��ادة التوتر وتقويض
االس��ت��ق��رار ف��ي املنطقة،واختتمت

الوزارة بيانها في اإلعراب عن تعازيها
ومواساتهاللجمهورية اإلسالمية
اإليرانية.
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سموه هنأ رئيسي رومانيا وإفريقيا الوسطى بالعيد الوطني لبلديهما

أمير البالد يستقبل جابر املبارك

alwasat.com.kw

ولي العهد يستقبل جابر املبارك
ومشعل العثمان

سمو ولي العهد يستقبل مشعل العثمان
سمو األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ن���واف األح��م��د ،بقصر بيان
ص��ب��اح أم����س ،س��م��و ال��ش��ي��خ جابر
املبارك.
من جهة أخ��رى ،فقد بعث صاحب
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد ال��ش��ي��خ ن��واف
األح��م��د ،ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس
كالوس فرنز يوهانس رئيس رومانيا
الصديقة ،عبر فيها سموه عن خالص

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا ً سموه لفخامته موفور الصحة
ومت��ام العافية وللبلد الصديق كل
التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ،ببرقية تهنئة إلى
الرئيس فوسنت أركاجن تواديرا رئيس
جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة،
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة
العيد الوطني لبالده ،راجياً سموه،

لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد
الصديق املزيد من الرقي والنماء.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ
مشعل األح��م��د ،ببرقية تهنئة إلى
الرئيس كالوس فرنز يوهانس رئيس
رومانيا الصديقة ،عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
لبالده ،متمنيا ً سموه لفخامته موفور
الصحة والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى
الرئيس فوسنت أركاجن تواديرا رئيس
جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة،
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة
العيد الوطني لبالده ،راجياً سموه
لفخامته دوام الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتني.

افتتح مركز العمليات وبدالة الطوارئ « »112مبقر الوزارة

وزير الداخلية :القيادة السياسية حريصة
على رفع كفاءة املؤسسة األمنية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر بيان صباح أم��س ،سمو الشيخ جابر
املبارك.

كما استقبل سمو ول��ي ال��ع��ه��د ،م��دي��ر عام
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مشعل
العثمان.

نائب وزير الديوان األميري ينقل
تعازي القيادة السياسية في وفاة
رئيس النيجر األسبق

الشيخ محمد العبدالله يقدم واجب التعازي

قام نائب وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ محمد العبدالله ،صباح أمس بزيارة
إلى سفارة جمهورية النيجر الصديقة لدى
دول��ة الكويت حيث نقل ت��ع��ازي صاحب
السمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد،

الوزير أنس الصالح خالل افتتاح املركز

«املرور» 36 :منتسب ًا اجتازوا
 3دورات تدريبية في نوفمبر املاضي

جانب من أقسام مركز الطوارئ

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
ال��وزراء أنس الصالح أول أمس ،حرص
القيادة السياسية الدائم على رفع كفاءة
وقدرات املؤسسة األمنية وتوفير أحدث
التقنيات والوسائل والتجهيزات ألداء
املهام املنوطة بها.
وأضاف الصالح خالل افتتاحه مركز
العمليات وبدالة الطوارئ ( )112مبقر
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي منطقة صبحان
أن ال��ت��ط��وي��ر ف���ي ق��ط��اع��ات ال�����وزارة

وأعمالها ومنظومتها األمنية واخلدمية
واإللكترونية يأتي على سلم األولويات
ليتسلح رجل الشرطة بأحدث التقنيات
احلديثة التي تساعده في حفظ األمن
واألم���ان وذل��ك بحسب بيان ص��ادر عن
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني.
وأوضح أن مركز العمليات يعكس مدى
التقدم الذي وصلت إليه املؤسسة األمنية
خالل الفترة السابقة واستعداداها الدائم
للتعامل مع التقنيات احلديثة بكفاءة
عالية وت��ط��ور دائ��م معربا ع��ن الشكر

وسمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس
ال���وزراء وحكومة وشعب دول��ة الكويت،
وذلك بوفاة رئيس جمهورية النيجر األسبق
تاجنا ممدو.

والتقدير للقائمني على هذا العمل وملا رآه
من يقظة واستعداد دائمني للعاملني.
ووفقا ً للبيان اطلع الوزير الصالح على
مركز العمليات وبدالة الطوارئ ()112
وما حتتويه من أجهزة ومعدات متطورة
ومنظومه أمنية متصلة بكاميرات حديثة
تنقل وتوثق االحداث عن بعد وتعتبر من
أحدث التقنيات العاملية.
واستمع إلى إيجاز مفصل من عضو
جلنة مشروع املنظومة األمنية الرقمية
املتكاملة العقيد الدكتور عبدالله زكريا

عن عمل بدالة ال��ط��وارئ  112وكيفية
التعامل م��ع ال��ب�لاغ��ات ال����واردة وآلية
االس��ت��ج��اب��ة ل��ه��ذه ال��ب�لاغ��ات وكيفية
توزيعها على الدوريات وآلية التنسيق
مع القطاعات األخ���رى .وراف��ق الوزير
خ�لال االفتتاح وكيل وزارة الداخلية
الفريق عصام النهام ،والوكيل املساعد
لشؤون امل��رور والعمليات اللواء جمال
الصايغ ،والوكيل املساعد لشؤون مكتب
الوزير اللواء ركن عزيز سويلم وعدد من
القيادات األمنية.

أعلنت وزارة الداخلية أن��ه ف��ي إط��ار رفع
كفاءة منتسبي املؤسسة األمنية ملواكبة التطور
والتعامل مع أحدث التقنيات ،قام قطاع شؤون
املرور والعمليات بعقد  3دورات تدريبية خالل
شهر نوفمبر املاضي ،الفتة إلى أن  36متدرباً
قد اجتازوا هذه ال��دورات الثالث املدرجة ضمن
اخلطة التدريبية ملوسم .2021-2020
وأوضحت أنه مت عقد دورة تأسيسية لتدابير
ال��دف��اع املدني لضباط الصف واألف���راد خالل
ال��ف��ت��رة م��ن  2020/11/17-15وتضمنت
محاضرات في اإلطفاء واالستراتيجية العامة

للدفاع املدني والسالمة املهنية .كما عقدت دورة
تنشيطية لتلقي البالغات ( )112مدنيني خالل
ال��ف��ت��رة م��ن  2020/11/19-15وتضمنت
م��ح��اض��رات التعامل م��ع ال��ب�لاغ��ات وسرعة
االستجابة للبالغ.
وأش����ارت إل��ى أن��ه ف��ي إط���ار ح��رص قطاع
امل���رور والعمليات على اس��ت��خ��دام منتسبيه
لألجهزة الذكية في التصوير عقد دورة التصوير
باحترافية رقم ( )2للمدنيني خالل الفترة من
 2020/11/19-15تضمنت التعريف بتصوير
الفيديو وأساسيات املونتاج.

اخلالد :مبادرات وطنية مخلصة وجهود شبابية منيرة تطمئن على مستقبل الوطن

محافظ «العاصمة» يكرم العثمان جلهوده
التطوعية في خدمة منطقة اليرموك
ك��رم محافظ العاصمة الشيخ
طالل اخلالد ،استشاري األم��راض
الصدرية والعناية املركزة لألطفال،
وعضو املجلس التنفيذي ملدينة
اليرموك الصحية ،ورئيس التنمية
ال��ص��ح��ي��ة ل��ه��ا ،ال��دك��ت��ور غسان
العثمان ،وذلك جلهوده التطوعية
املتميزة في خدمة املنطقة.
وقد بادر العثمان بجهود تطوعية
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ه��ي��ئ��ة العامة

لشؤون الزراعة والثروة السمكية
لتطوير ممشى ومنطقة األلعاب في
قطعة ( )3مبنطقة اليرموك ،وذلك
ضمن رؤي��ت��ه اإلب��داع��ي��ة لتطوير
وتنمية مهارات األطفال باعتبارهم
مستقبل الوطن احلقيقي ،كما قام
مب��ب��ادرات تطوعية بالتعاون مع
املجتمع امل��دن��ي لتطوير وتأهيل
اجلهود الصحية واخلدمات الطبية
املقدمة في املنطقة وذلك بالتنسيق

م��ع مستوصف منطقة اليرموك
الصحي.
من جهته ،أشاد احملافظ اخلالد،
“بجهود الدكتور غسان العثمان
وجميع الفرق التطوعية املشاركة
معه ف��ي خدمة املجتمع” ،معبرا
عن “سعادته مبثل هذه املبادرات
ال��وط��ن��ي��ة امل��خ��ل��ص��ة واجل��ه��ود
الشبابية املنيرة التي تطمئن على
مستقبل الوطن”.

الشيخ طالل اخلالد يكرم د .غسان العثمان

ممشى ومنطقة األلعاب في قطعة « »3مبنطقة اليرموك

