
أعلنت كلية مبارك العبدالله للقيادة 
واألرك���ان املشتركة، أنها وقعت مع 
أكادميية ال��دف��اع البريطانية )كلية 
شريفنهام(، عبر تقنية االتصال املرئي 
على اإلجراءات التنفيذية بني الكليتني 
من منطلق التعاون العسكري وضمن 
إطار مذكرة التفاهم املشترك للتعاون 
في املجالني التعليمي واألكادميي بني 

اجلانبني.
وقالت كلية مبارك العبدالله في 
ب��ي��ان صحفي أم���س: إن اإلج���راءات 
التنفيذية املوقع عليها مستمدة من 
مذكرة التفاهم للتعاون املشترك في 
املجال التعليمي واألك��ادمي��ي والتي 
مت توقيعها سنة 1992 وتهدف إلى 
تعزيز ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل��ب��رات 
والزيارات التعليمية واألكادميية بني 

الكليتني.
وأك��دت الكلية حرصها على جودة 
التعليم املتميز في العلوم العسكرية 

وفن القيادة واإلدارة لتأهيل الضباط 
القادة في اجليش الكويتي واملؤسسات 
العسكرية األخ��رى وال��دول الشقيقة 
وال��ص��دي��ق��ة عبر ك��وادره��ا العلمية 
واملهنية إلعداد قادة ذوي كفاءة عالية 
م��ن خ���ال بيئة تعليمية متطورة 

ومتميزة.
ومّثل اجلانب الكويتي في التوقيع 
آم��ر كلية م��ب��ارك العبدالله للقيادة 
واألرك��ان املشتركة اللواء الركن طلب 
الفليج وم��ن اجلانب البريطاني آمر 

كلية شريفنهام اللواء أندرو رو.
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العريفان  الله  عبد  املساندة  اخلدمات  لقطاع  العام  املدير  نائب  تنعى  »الشباب« 
نعت الهيئة العامة للشباب الكويتية، 
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��ط��اع اخل��دم��ات 
املساندة عبد الله فهد العريفان الذي 
وافته املنية أول أمس، بعد رحلة عطاء 
ح��اف��ل��ة ف��ي ال��ع��م��ل ال��ش��ب��اب��ي اتسمت 

باإلخاص والتفاني.

ونقل املتحدث الرسمي للهيئة العامة 
للشباب محمد العلوش تعازي ومواساة 
وزي��ر اإلع���ام والثقافة وزي��ر الدولة 
لشؤون الشباب عبد الرحمن املطيري، 
ألس���رة الفقيد رح��م��ه ال��ل��ه وملنتسبي 
الهيئة، موضحاً أن��ه برحيله “فقدت 

الهيئة أحد أبنائها املميزين الذين بذلوا 
الكثير لتعزيز العمل الشبابي في دولة 

الكويت”.
وأوض���ح العلوش أن الفقيد كانت 
له بصمة واضحة في تأسيس العمل 
الشبابي بالباد إذ شغل منصب مدير 

الشؤون اإلدارية في مكتب وزير الدولة 
لشؤون الشباب منذ تأسيسه عام 2013 
قبل صدور مرسوم تعيينه نائباً للمدير 
العام في 2019، مبيناً أن املغفور له 
بإذن الله كان داعماً و مسانداً إلخوانه 

وزمائه في الهيئة.

2
سموه هنأ دوق لكسمبورغ بالعيد الوطني لبالده 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

ولي العهد يستقبل 
رئيسي مجلسي األمة والوزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
بقصر بيان، صباح أم��س، رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن. كما استقبل سمو ولي العهد، سمو 
الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

 تلقى صاحب السمو أمير الباد الشيخ ن��واف األحمد، 
برقية تعزية من الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية 
أفغانستان اإلسامية الصديقة، أعرب فيها فخامته عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة الشيخ منصور األحمد 
)رحمه الله(، سائاً فخامته املولى تعالى أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

سموه واألسرة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.

 وقد بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية جوابية إل��ى الرئيس محمد أش���رف غني رئيس 
جمهورية أفغانستان اإلسامية الصديقة، ضمنها سموه 
خالص شكره على ما عبر عنه من صادق التعازي واملواساة 
بهذا املصاب األليم، مبتهًا إلى املولى تعالى أن يدمي على 
فخامته موفور الصحة ومتام العافية وأن ال يريه مكروها 

بعزيز.

سمو األمير يتلقى برقية تعزية من الرئيس 
األفغاني بوفاة الشيخ منصور األحمد 

استقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر الباد 
الشيخ نواف األحمد، بقصر بيان، صباح 
أم���س، سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 
األحمد. كما استقبل سموه، رئيس مجلس 
األم��ة م���رزوق ال��غ��امن. واستقبل سموه، 
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء.
م��ن جهة أخ���رى، بعث صاحب السمو 

أمير الباد الشيخ ن��واف األحمد، ببرقية 
تهنئة إل��ى صاحب السمو امللكي ال��دوق 
األكبر هنري دوق لكسمبورغ الصديقة، 
ع��ّب��ر فيها س��م��وه، ع��ن خ��ال��ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني ل��ب��اده، متمنياً 
لسموه موفور الصحة والعافية ولدوقية 
لكسمبورغ وشعبها الصديق املزيد من 

التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو 
امللكي الدوق األكبر هنري دوق لكسمبورغ 
الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني ل��ب��اده، راجياً 
لسموه وافر الصحة والعافية. كما بعث 
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

املشترك التعاون  والفاتيكان  بريطانيا  سفيري  مع  بحث  »الدفاع«  وزير 
استقبل نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع، الشيخ 
حمد جابر العلي، مبكتبه صباح 
أم���س، سفيرة اململكة املتحدة 
ل��ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ع��ظ��م��ى وش��م��ال 
إي��رل��ن��دا ال��ص��دي��ق��ة ل���دى ال��ب��اد 
بليندا ل��وي��س، وذل��ك مبناسبة 
استامها ملهام عملها كسفيرة 
ل��ب��اده��ا ل���دى دول����ة ال��ك��وي��ت.  
ومت خ���ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث أوج��ه 
ال��ت��ع��اون والعمل املشترك بني 
البلدين الصديقني، واستعراض 
أهم التطورات واملستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية، 
متمنياً للسفيرة التوفيق والنجاح 
في مهام عملها اجلديد، ومشيداً 
بعمق العاقات الوثيقة واملتميزة 
التي تربط دولة الكويت باململكة 

املتحدة الصديقة.
وحضر اللقاء رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 

خالد صالح الصباح، وامللحق 
العسكري البريطاني لدى الباد 

العقيد بحري بول مولفيني .
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدفاع 
أم��س، سفير الكرسي الرسولي 
)الفاتيكان( لدى دول��ة الكويت 
املطران يوجني مارتن نوجينت، 
وذل��ك مبناسبة استامه ملهام 
عمله كسفير لباده ل��دى دولة 
الكويت.  ومت خال اللقاء تبادل 
األح��ادي��ث ال��ودي��ة، والقضايا 
وامل���واض���ي���ع ذات االه��ت��م��ام 
املشترك، متمنياً للسفير التوفيق 
والنجاح في مهام عمله اجلديد، 
ومشيداً بعمق العاقات الوثيقة 
واملتميزة التي تربط بني البلدين 
الصديقني. وحضر اللقاء سعادة 
رئيس األرك���ان العامة للجيش 
ال��ف��ري��ق ال���رك���ن خ��ال��د ص��ال��ح 

الشيخ حمد جابر العلي يستقبل سفيرة بريطانيا بليندا لويسالصباح.

وزير »الداخلية« يبحث مع سفير 
الفاتيكان املوضوعات املشتركة 

بحث وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس، 
مع سفير الفاتيكان لدى دول��ة الكويت يوجني 
مارتن نوجينت عدداً من املوضوعات املشتركة 

التي تهم اجلانبني.
وقالت االدارة العامة للعاقات واإلعام األمني 
بالوزارة في بيان صحفي: إنه مت خال اللقاء 
تبادل األحاديث الودية والقضايا واملوضوعات 
ذات االهتمام املشترك خاصة املتعلقة بالشأن 
األمني وسبل تعزيز التعاون األمني بني البلدين، 

مشيداً بعمق العاقات الوثيقة واملتميزة التي 
تربط دولة الكويت والفاتيكان.

م���ن ج��ان��ب��ه أع�����رب ال��س��ف��ي��ر ن��وج��ي��ن��ت 
ع��ن شكره وتقديره للشيخ ثامر العلي على 
حسن االستقبال، مؤكداً أهمية ما مت بحثه من 
م��وض��وع��ات م��ن شأنها زي���ادة سبل التنسيق 

والتعاون بني البلدين الصديقني.
وأش��اد مبا تقوم به دول��ة الكويت من جهود 

كبيرة في تعزيز األمن واالستقرار.

الشيخ ثامر العلي يستقبل سفير الفاتيكان

بحث  اخلارجية  وزير  نائب 
الفرنسية  السفيرة  مع 

الثنائية  العالقات 
اجتمع نائب وزير اخلارجية السفير مجدي الظفيري، أمس، مع سفيرة 
اجلمهورية الفرنسية آن كلير لو جندر لدى دولة الكويت. ومت خال اللقاء 
بحث عدد من أوجه العاقات الثنائية بني البلدين، إضافة إلى تطورات 
األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية. وحضر اللقاء مساعد وزير 

جانب من اللقاءاخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

عبر تقنية االتصال املرئي 

البريطانية«  و»الدفاع  العبدالله«  »مبارك 
وأكادمييًا تعليميًا  مشترك   تعاون  مذكرة  توقعان 

آمر كلية شريفنهام اللواء أندرو رواللواء الركن طلب الفليج

»نزاهة« حتيل ممثل الدولة 
لدى مجلس إدارة إحدى 

الشركات إلى النيابة العامة 
أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد الكويتية 
)نزاهة( أمس، إحالتها ممثل الدولة في عضوية مجلس 
إدارة إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 
مباشرة ال تقل عن 25 في املئة إلى النيابة العامة بتهمة 
جرمية إحل��اق ضرر جسيم بأموال الدولة عن طريق 

اإلهمال.
وق��ال��ت هيئة )ن��زاه��ة( ف��ي بيان صحفي: إن هذه 
اإلحالة تأتي استمراراً جلهودها الرامية إلى محاربة 
الفساد ودرء مخاطره وآثاره وماحقة مرتكبيه والتي 
من ضمنها تلقي الباغات اجلدية عن وقائع فساد 

والتحقق منها.
وبينت أن التهمة آنفة الذكر تأتي وفقا لنص املادة رقم 
14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال 
العامة، مؤكدة عزمها على مواصلة اجلهود واإلجراءات 
بشأن فحص وجمع االستدالالت والتحريات في جميع 

الباغات اجلدية التي ترد إليها.
وثمنت عالياً دور املبلغني ف��ي مم��ارس��ة دوره��م 
مبساعدة الهيئة للوصول إلى املعلومات الازمة عن 
وقائع الفساد مشددة على التزامها في الوقت نفسه 
بتوفير أقصى درج��ات احلماية والسرية الازمة لهم 

والتي فرضها القانون والائحة التنفيذية.
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