رئاسة األركان :ممارسة نشاطات «الدرون» الرياضية بإذن مسبق
أه��اب��ت رئ��اس��ة األرك���ان العامة للجيش
ب��ه��واة ال��ط��ي��ران ال��ش��راع��ي وال��ط��ائ��رات
الالسلكية واملسيرة ذات التحكم عن بعد
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( ال����درون ) ب��ع��دم مم��ارس��ة نشاطاتهم
الرياضية إال ب��إذن مسبق من قبل اإلدارة
العامة للطيران املدني واجلهات املسؤولة،

Wednesday 13th January 2021 - 14 th year - Issue No.3714

وإتباع اإلجراءات األمنية املتعلقة بالسالمة
اجلوية ،ومن يخالف ذلك يقع حتت طائلة
املساءلة القانونية .

alwasat.com.kw

أمير البالد يستقبل ناصر احملمد وسعاد الصباح

سمو أمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األحمد ،بقصر بيان صباح أم��س ،سمو
الشيخ ناصر احملمد.

كما استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،الشيخة الدكتورة سعاد الصباح،
حيث أهدت سموه كتاباً حمل عنوان “الكويت

في عهدي جابر بن عبدالله الصباح احلاكم
الثالث ( )1859-1814وص��ب��اح ب��ن جابر
الصباح احلاكم الرابع (.”)1866-1859

 ..وسموه يستقبل الشيخة الدكتورة سعاد الصباح

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد

نائب رئيس احلرس الوطني
استقبل سفير الكويت
لدى هولندا
استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
النواف األحمد ،نائب رئيس احلرس الوطني
في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني
سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل���دى مملكة هولندا
الصديقة عبد الرحمن العتيبي ،حيث قدم
ملعاليه التهنئة مبناسبة حصوله على ثقة
القيادة السياسية ،وتعيينه نائباً لرئيس
احلرس الوطني.
ورح���ب ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني
بالسفير ونقل له حتيات سمو الشيخ سالم
العلي رئيس احل��رس الوطني ،مؤكدا ً على
تعزيز العالقات في املجاالت العسكرية مع
مملكة هولندا الصديقة.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،

الشيخ أحمد النواف األحمد يستقبل سفير الكويت لدى هولندا عبد الرحمن العتيبي

محافظ األحمدي بحث
مع سفير بنغالديش
التعاون املشترك

الشيخ فواز اخلالد يسلم سفير بنغالديش درعا ً تذكارية

استقبل محافظ األحمدي الشيخ
ف����واز اخل��ال��د ف��ي مكتبه ب��دي��وان
ع���ام احمل��اف��ظ��ة ،سفير جمهورية
بنغالديش اجلديد لدى دولة الكويت
إم دي عشيق الزمان  ،وذلك مبناسبة
مباشرته مهامه ،حيث جرى التعارف
وت��ب��ادل األح���ادي���ث ال��ودي��ة التي
تناولت العالقات الوثيقة التي تربط
قيادتي وشعبي البلدين الصديقني
وسُ بل تعزيزها في جميع املجاالت.
كما ت��ط��رق ال��ل��ق��اء إل��ى الفرص
املتاحة لتطوير التعاون املشترك
القائم وتبادل اخلبرات بني البلدين
إج���م���االً وع��ل��ى م��س��ت��وى األن��ظ��م��ة
اإلداري�������ة احمل��ل��ي��ة واحمل��اف��ظ��ات

وامل��ن��اط��ق على وج��ه اخل��ص��وص،
وأع���رب احمل��اف��ظ اخل��ال��د ف��ي ختام
اللقاء الذي مت خالله تبادل الدروع
التذكارية عن متنياته للسفير عشيق
الزمان التوفيق والنجاح ألجل الدفع
بعالقات الصداقة بني البلدين إلى
آفاق أرحب.
م��ن جهته ع��ب��ر السفير عشيق
الزمان عن سعادته وامتنانه حلفاوة
استقبال احملافظ اخلالد  ،معرباً عن
التقدير البالغ للرعاية التي يحظى
وحتظى بها البعثة الديبلوماسية
ل���ب�ل�اده وم���واط���ن���و ج��م��ه��وري��ة
بنغالديش على الصعيدين الرسمي
والشعبي في دولة الكويت.

«األبحاث» يطلق التقرير اخلاص بزيارة وفد علمي كويتي
لبريطانيا حول إنتاج الوقود والكيماويات
ق��ام معهد ال��ك��وي��ت ل�لأب��ح��اث العلمية
بالتعاون مع السفارة البريطانية لدى دولة
الكويت أمس الثالثاء ،باإلطالق الرسمي
للتقرير اخل��اص ب��ال��زي��ارة العلمية التي
قام بها وفد من الكويت إلى بريطانيا العام
املاضي.
وق����ال امل��ع��ه��د ف���ي ب��ي��ان ص��ح��ف��ي :إن
تلك ال��زي��ارة ه��دف��ت إل��ى ت��ب��ادل اخل��ب��رات
وبحث سبل ال��ت��ع��اون العلمي ف��ي مجال
الكيماويات وإنتاج الوقود من النفايات
الصلبة واالح��ت��ب��اس احل����راري وت��ل��وث
التربة واستخدام املكامن لتخزين الكربون
باإلضافة إلى التعرف على آخر التقنيات
إلنتاج طاقة نظيفة.
وأض��اف أن الوفد الكويتي ال��زائ��ر ضم
باحثني ومتخصصني م��ن معهد الكويت
لألبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي والهيئة العامة للبيئة وجامعة

الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأثنت املدير العام ملعهد الكويت لألبحاث
الدكتورة سميرة السيد عمر على جهود
ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ة البريطانية للعلوم
واالب��ت��ك��ار ف��ي منطقة اخلليج والسفارة
البريطانية وأعضاء البعثة الدبلوماسية
واملركز الثقافي البريطاني والوفد املشارك
في الزيارة العلمية واجلهات التي ميثلونها.
وقالت عمر وفق البيان :إنه أتيحت خالل
تلك ال��زي��ارة التقارب والتفاهم مع ثماني
مؤسسات بحثية بريطانية متميزة ووضع
تصورات للتعاون العلمي والعمل املشترك
بني البلدين.
من جانبه أعرب السفير البريطاني لدى
دولة الكويت مايكل دافنبورت عن سعادته
ف��ي امل��ش��ارك��ة ف��ي اإلط�ل�اق ال��رس��م��ي لهذا
التقرير الذي يعكس الصداقة املتميزة بني
البلدين والتعاون العلمي القيم.

انطالق التقرير اخلاص بالزيارة العلمية التي قام بها وفد من الكويت إلى اململكة املتحدة العام املاضي

بقصر بيان صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر احملمد.

وزير اإلعالم ينعى اإلعالمي
واملذيع حسني املتروك
نعى وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب
عبدالرحمن املطيري ببالغ احلزن واألسى اإلعالمي
واملذيع املخضرم املغفور له بإذن الله تعالى حسني
مال علي املتروك ،الذي انتقل الى جوار ربه أول أمس
االثنني بعد مسيرة حافلة بالعطاء زاخرة باإلجناز
في الساحة اإلعالمية.
وقال الوزير املطيري في تصريح صحفي أمس:
إن ال��راح��ل متيز ب��اإلخ�لاص واإلب����داع ف��ي عمله
مؤمنا ب��روح الفريق الواحد محتضنا اإلعالميني
الشباب الذين لم يبخل عليهم يوما سواء بالنصح
والتوجيه واإلرشاد.
وأضاف أن للفقيد الراحل بصمات كبيرة سطرها
من خالل برامجه املميزة التي قدمها عبر إذاعة دولة
الكويت مبختلف قنواتها وأثرت الساحة اإلعالمية
مثل برامج (مساء اخلير يا كويت) و(على اخلط)
و(جولة في الدولة) و(معكم في كل مكان) و(ركن
الشرطة) ،إضافة إلى برامج أخ��رى عديدة خالل
مسيرته املمتدة.
وأع��رب الوزير املطيري عن خالص التعازي
واملواساة ألسرة الفقيد واألسرة اإلعالمية الكويتية
التي فقدت برحيله إعالميا ً مخضرما ً من جيل الرواد

عبدالرحمن املطيري

الذين أرس��وا دعائم النهضة اإلعالمية في البالد،
داعياً املولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم
أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

مشروع «كفو» ينظم «افتراضياً»
فعالية عرض أفكار «مجتمع الرياضة»
نظم مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية
(كفو) التابع للديوان األميري أول أمس ،فعالية
عرض أفكار (مجتمع الرياضة)  -أحد مجتمعات
املشروع الشبابي السنوي املتعددة  -بغية تبادل
األفكار واملبادرات ذات الصلة.
وق��ال��ت امل��دي��ر التنفيذي مل��ش��روع (ك��ف��و)
الدكتورة فاطمة املوسوي في بيان صحفي :إن
الفعالية التي ج��اءت ضمن النسخة السنوية
ال��راب��ع��ة ب���دأت بكلمة أل��ق��اه��ا سفير (مجتمع
الرياضة) أسامة بورحمة ال��ذي ق��ام بعرض
تعريفي عن املشروع الشبابي وسبل االنضمام
إلى فعالياته واالستفادة منها وذل��ك بحضور
عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية الكويتية
ورئيس اللجنة النسائية لالحتاد الكويتي لكرة
القدم فاطمة حيات.
وأوضحت املوسوي أن الفعالية ج��اءت في
إط��ار مناقشة األفكار ذات الصلة بغية توفير
مساحة للتفاعل وب��ن��اء ف��رص ال��ت��ع��اون بني
ال��ك��ف��اءات ال��ت��ي يستهدفها امل��ش��روع وم��ن ثم
املساهمة في حتقيق الرؤية التنموية.

د .فاطمة املوسوي

ودعت الشباب إلى التسجيل في (كفو)  -أحد
إجن��ازات وتوصيات املشروع الوطني للشباب
(الكويت تسمع)  -باعتباره املنصة الوطنية
األولى لعرض الكفاءات الشبابية مبا يسهل من
عملية البحث والتواصل والتعاون فيما بينهم.

