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بعث سمو نائب األمير وول��ي العهد
الشيخ ن���واف األح��م��د ببرقية تهنئة
إل���ى ال��رئ��ي��س أل��ك��س��ن��در لوكاشينكو
رئيسجمهورية بيالروسيا الصديقة،

ع��ب��ر فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تهاني
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد وتهنئة سموه مبناسبة إع��ادة
انتخابه رئيساً جلمهورية بيالروسيا

الصديقة لفترة رئاسية جديدة ،متمنياً
سموه لفخامته كل التوفيق والسداد
وموفور الصحة والعافية وللعالقات
الطيبة بني البلدين الصديقني املزيد من
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التطور والنماء.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تهنئة
مماثلة.

alwasat.com.kw

تلقى برقية من رئيس زامبيا لالطمئنان على صحة سمو األمير

نائب األمير يستقبل الغامن والدعيج

 ..وسموه يستقبل الشيخ مبارك الدعيج

نائب األمير يهنئ وزير املالية بنيله ثقة مجلس األمة

سمو نائب األمير يستقبل مرزوق الغامن

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان أمس
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي
العهد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) الشيخ
مبارك الدعيج.

من جهة أخرى فقد تلقى سمو نائب
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد
برقية من الرئيس ادغار شاغوالونغو
رئ��ي��س جمهورية زامبيا الصديقة،
اط��م��أن خ�لال��ه��ا ع��ل��ى ص��ح��ة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
متمنياً لسموه موفور الصحة ومتام

العافية.
وق��د بعث سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية شكر
جوابية لفخامته أعرب فيها عن شكره
على ما أبداه من مشاعر طيبة ومتنيات
ص��ادق��ة راج��ي��ا سموه لفخامته دوام
الصحة والعافية.

بعث سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية
تهنئة إل��ى ب���راك الشيتان وزي��ر
املالية ،عبر فيها سموه عن إشادته
مبا متيز به أداؤه من كفاءة خالل
ردوده على محاور االستجواب املقدم

اجلبري :الشباب الكويتي أثبتت جدارته في مواجهة «كورونا»
أش���اد وزي���ر اإلع�ل�ام ووزي���ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب محمد اجلبري بجهود
الشباب الكويتي أثبتت ج��دارت��ه في
جائحة (كوفيد  )19بشكل أذهل العالم
مب��دى مسؤوليته الكبيرة في مساعدة
أجهزة الدولة على مواجهة هذه اجلائحة.
وق����ال اجل���ب���ري ف���ي ب��ي��ان صحفي
مبناسبة اليوم العاملي للشباب أمس
األربعاء :إن الشباب الكويتي استشعر
م��دى حاجة املجتمع لهم وش��ارك��وا في
اسناد العمل التطوعي حيث ك��ان لهذا
املجهود الوطني اخلالص دورا «ال ميكننا
إال أن نصفه بالبطولي».
وأض��������اف أن ه�������ؤالء ال���ش���ب���اب
عملوا جاهدين م��ن خ�لال مساهمتهم
باملستشفيات واجلمعيات التعاونية
ودخلوا في تدريبات تؤهلهم لسد الفراغ
الذي كان من احملتمل حدوثه في بعض
امل��ؤس��س��ات احلكومية كجهاز البلدية
واإلطفاء وجمعية الهالل األحمر الكويتي
اضافة إلى دورهم الفاعل بتوزيع األغذية
باملناطق احمل��ج��ورة وتسليم األدوي���ة
ومساعدة كبار السن والفئات اخلاصة.
وأكد أن دولة الكويت تولي رعاية خاصة
للشباب وتدعمهم ف��ي شتى امل��ج��االت
وتعمل على حتقيق طموحاتهم من خالل
تبنيها لعدد من املشاريع ذات الصلة في
تنميتهم علميا وفكريا مضيفا أن مجلس

الوزير محمد اجلبري

الوزراء اعتمد السياسة الوطنية للشباب
ال��ت��ي يعمل على تنفيذها مكتب وزي��ر
الدولة لشؤون الشباب.
وأوض���ح أن مقومات ه��ذه السياسة
تكمن في اب��راز اجلوانب اإلبداعية عند
ك��ل ش��اب كويتي حتى يتم العمل على
صقلها بأحدث الوسائل العلمية وتذليل
الصعوبات أو العراقيل التي قد تطرأ في
هذا السياق وهي عملية في غاية األهمية
سيكون لها األث��ر اإليجابي ف��ي حتديد

مستقبلهم.
وبني أن وزارة (الشباب) وهي حتتفل
باليوم العاملي للشباب تؤكد أنها على
تعاون وتواصل مستمر ووثيق الصلة
م��ع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات
الصلة بشؤون الشباب ومنها مكتب ممثل
األمني العام لألمم املتحدة واملنسق املقيم
في دولة الكويت لتبادل اخلبرات واآلراء
والوسائل التي من شأنها دعم الشباب
وتأهيلهم في شتى املجاالت.
ومن جانبه قال املنسق املقيم ملنظمات
األمم املتحدة لدى دولة الكويت باإلنابة
ك��ون��راد ل��ي��زا ان فئة الشباب ك��ان لهم
دور كبير في احل��د من االنتشار الهائل
لفيروس (كوفيد  )19من خالل التزامهم
باإلرشادات الصحية للهيئات احلكومية
وت��وج��ي��ه��ات منظمة الصحة العاملية
مم��ا يعكس وع��ي وم��س��ؤول��ي��ة ال ميكن
االستهانة بها.
وأش��ار كونراد ليزا إلى أن «اجلائحة
تقدم فرصة لالستثمار بشكل أكبر في
الشباب وإن اجلائحة في بضعة أشهر
أثرت على سنوات من التقدم في املجاالت
ال��رق��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة مم��ا يستلزم منا
االلتفات إلى العنصر الشبابي ومتكينهم
م��ن استغالل كافة ق��درات��ه��م ف��ي ايجاد
احللول».
ومن جهته أكد ممثل منظمة اليونيسف

لدى دول مجلس التعاون اخلليجي سيد
الطيب آدم على أهمية دور الشباب في
تطوير وت��ق��دم مستقبل دول���ة الكويت
وذل��ك ف��ي أع��ق��اب انتشار (كوفيد )19
حيث كان املتطوعون الشباب في مقدمة
الصفوف األولية دعما للجهود احلكومية
ف��ي التخفيف م��ن ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس
واالستجابة للطوارئ.
وأع��رب آدم عن أمله الكبير بالشباب
الكويتي قائال «تصدى الشباب الكويتي
النتشار جائحة (كوفيد  )19وقدم كل ما
بوسعه لالستجابة ونحن نشهد اليوم
على القدرة الهائلة والطاقات االبداعية
للشباب في إيجاد احللول الفعالة في
وجه مختلف التحديات».
وقال :إن هؤالء الشباب باتوا ميتلكون
ال��ي��وم م��ه��ارات تقنية مميزة يحتاجها
ال��ع��ال��م خل��ل��ق مستقبل أف��ض��ل وأك��ث��ر
استدامة».
ويأتي االحتفال باليوم العاملي للشباب
لهذا العام حتت شعار (إشراك الشباب من
أجل حتفيز العمل العاملي) للتأكيد على
جوهرية دور الشباب وأهمية إشراكهم
على املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي
وإث���راء امل��ؤس��س��ات احمللية والعاملية،
باإلضافة إل��ى توجيه ال��ن��داء لضرورة
تعزيز متثيل الشباب ومشاركتهم في
املؤسسات الرسمية والسياسية.

اجلار الله يترأس اجتماع ًا تنسيقي ًا الجتماع حتضيري
للجنة املتابعة الوزارية الكويتية العراقية

ملعاليه وباملمارسة الدميقراطية
الراقية من قبل أعضاء مجلس األمة
أث��ن��اء مناقشة االس��ت��ج��واب خالل
جلسة مجلس األم��ة املنعقدة يوم
الثالثاء املوافق الرابع من أغسطس
 2020وتهنئته ع��ل��ى نيله ثقة

إخوانه أعضاء مجلس األمة ،وذلك
في جلسة مجلس األمة بتاريخ 12
أغسطس  2020سائالً سموه املولى
تعالى أن ي��وف��ق اجلميع ويسدد
اخلطى خلدمة الوطن العزيز ورفع
رايته.

«الداخلية» تنفي إسقاط الغرامات
املرورية عن املخالفني
نفت وزارة الداخلية الكويتية ما تناقلته
بعض وسائل التواصل االجتماعي أول أمس عن
قيامها باسقاط الغرامات املرورية عن املواطنني
واملقيمني املخالفني لقانون املرور.
وقالت (الداخلية) في بيان ل�لإدارة العامة
للعالقات واإلعالم األمني :إن هناك حتديثا على

املوقع الرسمي للوزارة يتم اجراؤه حاليا ما أدى
الى عدم ظهور تلك املخالفات.
ودع���ت ال����وزارة إل��ى حت��ري ال��دق��ة ف��ي نقل
األخبار وأخذها من مصادرها الرسمية ،مشيرة
إلى أن أبواب اإلدارة مفتوحة على مدار الساعة
للرد على أي استفسار يتعلق بالشأن األمني.

لالستفادة من كافة اخلبرات وتطوير األداء في مختلف الوحدات

تدوير ضباط في»احلرس
الوطني» بختلف املناصب والرتب
توجيهات م��ن ال��ق��ي��ادة العليا للحرس
الوطني ،أعلن مدير مديرية التوجيه املعنوي
الناطق الرسمي باسم احلرس الوطني العقيد
دكتور جدعان فاضل جدعان عن تدوير بني
ضباط احلرس الوطني برتبهم املختلفة.
وأك���د م��دي��ر م��دي��ري��ة التوجيه املعنوي
أن تدوير الضباط بني ال��وح��دات حسب ما
ه��و مخطط لهم ضمن مسارهم الوظيفي،
وفق معايير الكفاءة ومالءمة التخصصات
لالستفادة من كافة اخلبرات وتطوير األداء
على مستوى وح��دات احل��رس الوطني ،مبا
يضمن االرتقاء مبنظومة العمل العسكرية
واإلداري������ة وال��ف��ن��ي��ة ،وي��واك��ب ال��ظ��روف
االستثنائية التي مير بها الوطن.

العقيد دكتور جدعان فاضل جدعان

طائرتان من «القوة اجلوية» حتمل
املساعدات الطبية والغذائية إلى لبنان

حتميل املساعدات

جانب من االجتماع

ترأس نائب وزير اخلارجية خالد
اجل��ار الله أم��س األرب��ع��اء اجتماعاً
تنسيقياً للجهات الكويتية املشاركة
ف��ي أع��م��ال اج��ت��م��اع جل��ن��ة املتابعة

ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة اخل���اص���ة باللجنة
ال��وزاري��ة العليا املشتركة الكويتية
العراقية املقرر انعقادها أواخر الشهر
اجلاري.

وألقى اجلارالله كلمة في مستهل
االجتماع أك��د فيها أهمية االجتماع
القادم وض��رورة التشاور والتنسيق
بني كافة اجلهات الكويتية املعنية

ف��ي ه��ذا اإلط���ار حتضيرا ً لالجتماع
منوها إل��ى ض��رورة تعزيز الشراكة
القائمة مبا يعود بالنفع على البلدين
وشعبيهما الشقيقني.

تنفيذا ً للتوجيهات السامية لسمو نائب األمير
وول��ي العهد الشيخ ن��واف األح��م��د ،وجتسيدا ً
ل��روح االخ��وة والتعاون املشترك بني البلدين،
فقد غادرت صباح أمس طائرتان تابعتان للقوة
اجلوية الكويتية متوجهتان إل��ى اجلمهورية
اللبنانية الشقيقة ،حيث تعتبر هذه الرحالت
ض��م��ن اجل��س��ر اجل����وي ال����ذي خُ ��ص��ص لنقل

االحتياجات واملساعدات الطبية الطارئة واملواد
الغذائية ،وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث
االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وتأتي هذه الرحالت بالتعاون و التنسيق
مع وزارة التجارة ،واجلدير بالذكر أنه قد مت
شحن  105طن من االحتياجات الطارئة واملواد
الغذائية موزع ًة على الطائرتني.

