«ذوي اإلعاقة» حتيل موظفني للنيابة للتحقيق بشأن صرف مبالغ دون وجه حق
أحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة الكويتية
ع��ددا ً من املوظفني إلى النيابة العامة ،وذل��ك للتحقيق
معهم بشأن ما نسب إليهم من صرف ملبالغ دون وجه
حق.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية املتحدث الرسمي
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باسم الهيئة مبارك البداح في تصريح صحفي أمس :إن
إحالة املوظفني للنيابة تأتي للتحقيق معهم فيما نسب
إليهم بشأن صرف مبالغ دون وجه حق جلهات تأهيلية
وتعليمية مب��ا يخالف القانون وال��ل��وائ��ح التنفيذية
الصادرة من الهيئة.

وأك��د ال��ب��داح أن ه��ذا االج���راء ج��اء بعد أن تبني لدى
االدارة القانونية “أن الواقعة قد تشكل شبهة تسهيل
االستيالء على املال العام” ،مشيرا ً إلى أن هذه اخلطوة
تأتي تنفيذا ً لقوانني الدولة في إطار احلفاظ على املال
العام ومنع الهدر فيه.
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دعا منتسبيها إلى احملافظة على جاهزيتهم والعمل على حتقيق التطور واالرتقاء في أدائهم

وزير الدفاع :التاريخ يسجل بأحرف من نور إجنازات
«القوة اجلوية» املشرفة ودورها الوطني املشهود

جانب من اجلولة

وزير الدفاع في لقطة جماعية أثناء جولته التفقدية للقوة اجلوية الكويتية

م � �ش� ��ار ك� ��ة ا ل � �ك� ��و ي� ��ت ف� ��ي «إ ع � � ��ادة األ م � � ��ل» ت� ��ؤ ك� ��د م �ف �ه ��وم
األ م� � ��ن ا مل � �ش � �ت� ��رك ب� ي��ن دول م� �ج� �ل ��س ا ل � �ت � �ع� ��اون ا خل �ل �ي �ج ��ي
قام نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أمس ،بزيارة
تفقدية للقوة اجلوية الكويتية شملت قاعدتي
نواف األحمد اجلوية وعلي السالم اجلوية.
وأع���رب الشيخ حمد اجل��اب��ر ف��ي بيان
صحفي صادر عن مديرية التوجيه املعنوي
والعالقات العامة باجليش الكويتي خالل
هذه الزيارة ،عن سعادته بلقاء صقور القوة
اجلوية ناقال إليهم حتيات وتقدير صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،القائد
األعلى للقوات املسلحة ،وسمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
وأش���اد خ�لال ال��زي��ارة التي راف��ق��ه فيها
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن
الشيخ خالد صالح الصباح ونائب رئيس
األرك��ان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من
كبار قادة اجليش بجهود وعطاء أفراد القوة
اجل��وي��ة امل��ت��واص��ل وال����دؤوب حلماية أمن
وسالمة أجواء البالد.
وأش���ار إل��ى ذك���رى م���رور  30ع��ام��ا على
بدء عملية عاصفة الصحراء لتحرير دولة
الكويت والتي ش��ارك بها ع��دد من جيوش
ال���دول الشقيقة والصديقة مستذكرا بكل
مشاعر الفخر واالعتزاز ما سطره أبناؤنا من
منتسبي القوة اجلوية الكويتية من صور
البذل والعطاء والتضحية والفداء دفاعا عن
وطنهم وسيادته وحفظ أمنه واستقالله

وحترير أرضه وبحره وسمائه.
وأك��د أن التاريخ يسجل بأحرف من نور
إجن���ازات ال��ق��وة اجل��وي��ة املشرفة ودوره��ا
الوطني املشهود ط���وال تاريخها ال��زاخ��ر
بالبطوالت من خ�لال مشاركتها في الكثير
من احل��روب إل��ى جانب األش��ق��اء في ال��دول
العربية.
وأض��اف وزي��ر الدفاع أن منتسبي القوة
اجل��وي��ة ال��ي��وم يستكملون سلسلة ه��ذه
اإلجن��ازات املضيئة ويقفون جنبا إلى جنب
مع إخوانهم في قوات التحالف لدعم الشرعية
في عملية (إع��ادة األم��ل) باململكة العربية
السعودية الشقيقة.
وبني أن مشاركة الكويت في عملية (إعادة
األم��ل) تؤكد مفهوم األم��ن املشترك بني دول
مجلس التعاون اخلليجي وأن أمن وسالمة
السعودية ج��زء ال يتجزأ من أم��ن وسالمة
الكويت ،الفتا إلى أن املشاركة هي محل فخر
واعتزاز وتقدير لدى كل مواطن كويتي.
وأوضح أن الهدف األسمى للقوة اجلوية
ومنتسبيها ه��و ت��وف��ي��ر األم���ن وال��س�لام��ة
واالس��ت��ق��رار لهذا ال��وط��ن املعطاء وشعبه
ال��ك��رمي “وهو م��ا رأي��ن��ا ترجمته م��ن خالل
مشاركتهم الفعالة بدعم جهود الدولة في
مكافحة انتشار جائحة كورونا وعبر قيامهم
بعمل جسر جوي مع الكثير من دول العالم
لتسهيل عمليات الشحن لألجهزة واملعدات
الطبية والتي تتطلبها مثل ه��ذه الظروف

الطارئة”.
ولفت إلى مساهمة القوة اجلوية في نقل
األطقم الطبية واملشاركة في خطة إجالء
امل��واط��ن�ين م��ن اخل���ارج وحتقيق معدالت
طيران قياسية تعكس ما يتمتعون به من
ك��ف��اءة وق���درات وإم��ك��ان��ات متميزة ج��اءت
ثمرة سنوات طويلة من التدريب واإلع��داد
والتأهيل للوصول ملثل هذا املستوى من األداء
واالحترافية .وذك��ر الشيخ حمد اجلابر أن
املهام والواجبات امللقاة على عاتق منتسبي
ال��ق��وة اجل��وي��ة ال��ي��وم تتطلب منهم ب��ذل
املزيد من اجلهود ملواكبة عمليات التحديث
والتطوير اجلارية ودخول منظومات طيران
جديدة سوف حتدث حتوال وتقدما في كفاءة
وقدرات القوة اجلوية الكويتية.
وأك��د ح��رص وزارة ال��دف��اع على ترجمة
التوجيهات السامية للقيادة السياسية في
البالد من خالل تسخير مختلف اإلمكانات
وتذليل كل العقبات في سبيل إعداد وتأهيل
منتسبي اجليش الكويتي على مثل هذه
املنظومات احلديثة واملتطورة كي يواصلوا
مسيرة التضحية والبذل والفداء في الدفاع
عن هذا الوطن املعطاء.
ودعا منتسبي القوة اجلوية إلى احملافظة
على درج��ة جاهزيتهم والعمل على حتقيق
التطور واالرت��ق��اء في أدائهم للوصول إلى
املستويات التي نتطلع إليها جميعا وحتى
يكونوا دائ��م��ا على أمت االس��ت��ع��داد لتنفيذ

الشيخ حمد جابر العلي يثني على عمل منسبي القوة اجلوية

مختلف املهام والواجبات التي توكل إليهم
حلفظ أمن وسالمة الوطن.
ومتنى وزي��ر ال��دف��اع لهم دوام التوفيق
وال��س��داد والعمل مل��ا فيه خير ه��ذا الوطن
املعطاء في ظل القيادة احلكيمة لصاحب
السمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمني

ترأس وفد البالد في االجتماع الوزاري حلوار التعاون اآلسيوي

وزير اخلارجية :الكويت تؤمن بقدرة دول القارة على االندماج
في تكتل يحقق آمال وتطلعات شعوبها
ترأس وزير اخلارجية الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،وفد دولة الكويت إلى
االجتماع الوزاري ال 17حلوار التعاون
اآلس��ي��وي ،ال��ذي عقد أم��س ،عبر تقنية
اإلتصال املرئي واملسموع.وأكد الشيخ
أحمد ناصر احملمد في كلمة دولة الكويت
التي ألقاها بهذا اإلجتماع على األهمية
التي توليها الكويت جتاه تعزيز التكامل
وال��ت��ع��اون املشترك ب�ين دول احل��وار
اآلس��ي��وي ف��ي امل��ج��االت االق��ت��ص��ادي��ة
والتنموية املختلفة ومكافحة جائحة
فيروس كورونا املستجد (كوفيد .)19 -
وش���دد ع��ل��ى احل���رص ال���ذي توليه
الكويت جتاه رفع كفاءات احلوار والدفع
بها نحو آفاق جديدة تعكس مدى أهمية
قارة آسيا بحجمها وتعدادها ومواردها
مبا يحقق آمال وتطلعات شعوبها.
واستذكر استضافة دول��ة الكويت
ألول قمة للحوار اآلسيوي ع�لاوة على
احتضانها ملقر األم��ان��ة العامة حلوار
ال��ت��ع��اون اآلس��ي��وي األم���ر ال���ذي يأتي
انسجاما مع سياسة الكويت اخلارجية
جتاه تعزيز التعاون والتكامل بني دول
القارة اآلسيوية.
وق���ال ف��ي كلمته :يطيب ل��ي بداية
اإلعراب عن خالص شكري للجمهورية
ال��ت��رك��ي��ة ال��ص��دي��ق��ة ع��ل��ى استضافة
االجتماع ال��وزاري السابع عشر حلوار

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

وزير خارجية تركيا

ال��ت��ع��اون اآلس��ي��وي ،وف��ي ه��ذا الصدد
أعرب عن تقديري لدولة قطر الشقيقة
على جهودها امل��ق��درة خ�لال ترؤسها
االجتماع الوزاري السادس عشر حلوار
التعاون اآلسيوي كما أعرب عن االمتنان
لألمانة العامة على ما بذلوه من جهود
في اإلعداد لهذا االجتماع وللتنسيق بني
الدول األعضاء.
جنتمع اليوم في ظل ظ��روف دقيقة
واستثنائية في ظل تفشي وباء (كوفيد-
 )19وف��ي ه��ذا ال��ص��دد أت��ق��دم بخالص
التعازي إلى أسر الضحايا وأع��رب عن
أص��دق التمنيات للمصابني بالشفاء
العاجل.

إن تداعيات هذه اجلائحة قد حتمت
بظاللها على كافة مناحي حياتنا وهددت
أم��ن واستقرار دولنا ل��ذا ف��إن التعاون
والتنسيق ق��د أضحى ض���رورة ملحة
ملواجهة التحديات العاملية ولضمان
سالمة مواطنينا.
ت��ول��ي دول���ة ال��ك��وي��ت أهمية كبرى
للتعاون اآلسيوي ولتقريب دول قارتنا
وميثل حوار التعاون اآلسيوي املنتدى
الوحيد الذي يجمع مختلف دول القارة
اآلسيوية وتشجع دولة الكويت أعمال
ح��وار ال��ت��ع��اون اآلس��ي��وي انطالقا من
إميانها بأن على دول القارة أن تندمج في
تكتل ق��ادر على حتقيق آم��ال وتطلعات

شعوبها ،وتفخر دول��ة الكويت بأن
ت��ك��ون أول دول����ة تستضيف ح��وار
التعاون اآلسيوي على عدة مستويات
فقد استضافت أول قمة حلوار التعاون
اآلسيوي كما استضافت اجتماعا وزاريا
وتستضيف األم��ان��ة ال��ع��ام��ة حل��وار
التعاون اآلسيوي.
ويستوجب علينا زي���ادة التعاون
وتضافر اجلهود من أجل منفعة شعوبنا
وذل��ك في ظل التحديات التي تواجهها
ال���دول األع��ض��اء ف��ي ح���وار التعاون
اآلسيوي وإن من اخلطوات اإليجابية
في هذا املجال املؤمتر االفتراضي األول
ال��ذي عقد ي��وم أم��س املوافق  20يناير
 2021لغرف التجارة والصناعة في
الدول األعضاء.
إن هذا االجتماع يوفر فرصة سانحة
ملناقشة التحديات ويوفر أساسا نعمل
عليه نحو حتقيق األه��داف ال��واردة في
رؤي��ة مملكة تايلند لعام  2030والتي
تبنتها قمة ح��وار التعاون اآلسيوية
الثانية انطالقا من املكانة التي حتتلها
القارة اآلسيوية وما حتظى به من موارد
وطاقات هائلة.
وأج����دد ع��ظ��ي��م ش��ك��ري وام��ت��ن��ان��ي
حل��ك��وم��ة اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة على
جهودها وأمتنى النجاح ملساعينا نحو
كل ما فيه خير لدونا وشعوبنا.

حفظهما الله ورعاهما وس��دد على طريق
اخل��ي��ر خطاهما .م��ن جهته أع���رب مساعد
آمر القوة اجلوية العميد الركن طيار بندر
املزين لدى استقباله وزير الدفاع عن امتنانه
وتقديره لهذه ال��زي��ارة التي تأتي في إطار
حرصه واهتمامه بأبنائه منتسبي القوة

اجلوية وداف��ع��ا لهم لبذل املزيد من اجلهد
والعطاء والتميز .وقدم املزين شرحا مفصال
عن أه��م املهام وال��واج��ب��ات املناطة بالقوة
اجلوية وأهم برامج التطوير والتحديث التي
تقوم بتنفيذها إضافة إل��ى خطط التدريب
والتأهيل ملنتسبيها.

وزير «الداخلية» يكرم املواطنني
املشاركني بضبط  10متسللني للبالد

الشيخ ثامر العلي في لقطة جماعية مع املكرمني

كرم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،عددا
من املواطنني الذين شاركوا في إلقاء القبض
على عشرة متسللني كانوا على منت طراد قادم
من إحدى دول اجلوار في منطقة شاليهات ميناء
عبدالله.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام
األمني في بيان صحفي أمس :إن وزير الداخلية
شكر امل��واط��ن�ين امل��ك��رم�ين ،م��ؤك��دا أن يقظتهم
وإحساسهم باملسؤولية على أمن الوطن كانا
احملرك نحو قيامهم بهذا العمل الوطني وهذه
هي فزعة أه��ل الكويت التي عرفوا بها دائما،
مشددا على أن التعاون والتواصل بني رجال
املؤسسة األمنية واملواطنني واملقيمني مطلب
وطني.

وأض��اف الشيخ ثامر العلي ،أن املنظومة
األمنية املتكاملة لن تتحقق إال بتعاون املواطنني
مع رجال األمن ،الفتا إلى أن املواطنني املكرمني
أثبتوا أن كل مواطن خفير وأنهم شركاء مع
إخوانهم وأبنائهم رجال األمن في احلفاظ على
أمن الوطن وأمانه.
وأشار إلى أنه مت تشكيل جلنة حتقيق للنظر
ف��ي واق��ع��ة التسلل وال��وق��وف على حيثيات
القضية وكيفية دخ���ول املتسللني للمياه
اإلقليمية .وتقدم املواطنون املكرمون بالشكر
إل��ى وزي��ر الداخلية على ه��ذه اللفتة الكرمية
مؤكدين أن ما قاموا به ليس بجديد على أبناء
الكويت الذين سجلوا على مر التاريخ أروع
صور البطولة والشجاعة.

