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تلقــى رئيس مجلــس الوزراء 
الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف 
اتصاال هاتفيا أمس األول من أخيه 
صاحب السمو امللكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء في مملكة البحرين 
الشــقيقة، أعرب فيــه عن خالص 
تهانيه مبناســبة تعيينه رئيســا 
ملجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل 
احلكومة اجلديــدة ومتنياته بكل 
التوفيق والســداد خلدمة الكويت 

واإلسهام في تقدمها وازدهارها.
وقد عبر النواف عن بالغ شكره 
وتقديــره لصاحب الســمو امللكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
على هذه املبــادرة الطيبة، مؤكدا 
عمق العالقات التاريخية والروابط 
األخويــة بني البلدين والشــعبني 
الشقيقني في ظل الرعاية احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، وأخيهما صاحب 
اجلاللــة امللــك حمــد بن عيســى 
بن ســلمان آل خليفــة ملك مملكة 

البحرين الشقيقة.
كمــا تلقــى رئيــس مجلــس 
الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد 
النواف اتصاال هاتفيا أمس األول 

من أخيه رئيــس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة فــي دولة قطر 
الشقيقة الشــيخ خالد بن خليفة 
بن عبدالعزيز آل ثاني، أعرب فيه 
عن خالص تهانيه مبناسبة تعيينه 
رئيســا ملجلس الــوزراء وتكليفه 
بتشكيل احلكومة اجلديدة ومتنياته 

له بكل التوفيق والسداد.
وثمــن الفريــق النــواف طيب 
املشــاعر الصادقــة والتواصــل 
األخوي الذي يعكس عمق العالقات 
واألواصــر بني الشــعبني، متمنيا 
للبلدين الشقيقني مزيدا من التقدم 

والرخاء فــي ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، وأخيهما صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 

أمير دولة قطر الشقيقة.
مــن جهة اخــرى، بعث رئيس 
مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ 
أحمــد النواف ببرقيــة تهنئة إلى 
رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة 
جورج مانيه وياه مبناسبة العيد 
الوطني لبــالده. كما بعث رئيس 
مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ 

أحمد النواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلــى رئيــس جمهوريــة املالديڤ 
الصديقــة إبراهيــم محمد صولح 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.
مــن جهة اخــرى، بعث رئيس 
أول  الفريــق  الــوزراء  مجلــس 
م.الشــيخ أحمد النــواف، ببرقية 
تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند 
الصديقة دروبادي مورمو، ضمنها 
خالص تهانيه مبناسبة فوزها في 
االنتخابات الرئاسية وأدائها اليمني 
الدستورية رئيسة جلمهورية الهند 

الصديقة.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
ليبيريا الصديقة جــورج مانيه وياه، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية ليبيريا وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
املالديــڤ إبراهيم محمــد صولح الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وجلمهورية املالديڤ وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية 
الهنــد الصديقة دروبادي مورمو، عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة فوزها 
في االنتخابات الرئاسية في جمهورية الهند 
الصديقة وأدائها اليمني الدستورية رئيسة 
جلمهوريــة الهند الصديقة، متمنيا ســموه 
لهــا كل التوفيق والســداد وموفور الصحة 
والعافية، وجلمهورية الهند املزيد من التقدم 
واالزدهار، وللعالقات الوطيدة بني البلدين 

الصديقني املزيد من التطور والنماء.

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، في قصر بيان صباح 

أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.
مــن جهة اخــرى، بعث ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد، حفظه 
اهللا، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
ليبيريــا الصديقة جورج مانيه وياه، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبــالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.
هذا، وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس 
جمهورية املالديــڤ الصديقة إبراهيم 
محمد صولح، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

راجيا له وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمــد، ببرقيــة تهنئــة إلى 
رئيســة جمهوريــة الهنــد الصديقــة 
دروبــادي مورمــو، ضمنهــــا ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة فوزها فـــــي 
االنتخابات الرئاسيـــة وأدائهـــا اليمني 
الدستورية رئيســة جلمهورية الهند 
الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق 

والسداد. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سموه هنأ رئيسة جمهورية الهند بفوزها في االنتخابات الرئاسيةصاحب السمو يهنئ رئيسة جمهورية الهند بفوزها في االنتخابات الرئاسية

ولي العهد يهنئ رئيسي ليبيريا واملالديڤاألمير هنأ رئيسي ليبيريا واملالديڤ بعيدي بلديهما

السعد: النواف مشهود له باإلجنازات 
وحتقيق التقدم يتطلب تكاتف اجلميع

سفير فلسطني: كل التمنيات 
بالتوفيق للشيخ أحمد النواف

املعجل: النواف مشهود 
له باخلبرة والنزاهة

السلمان: تسخير كل اإلمكانات لدعم 
اإلصالح وتعزيز دور القطاع اخلاص

دارين العلي

توجهت رئيسة االحتاد 
الكويتي للجمعيات النسائية 
الســعد للمعرفــة  ومبــرة 
والبحــث العلمي الشــيخة 
فادية ســعد العبــداهللا إلى 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
الشيخ أحمد النواف بالتهاني 
حلصوله علــى ثقة القيادة 
السياســية الغالية، معربة 
عن األمل أن يكون خير سند، 
الفتة إلــى أنه معروف عنه 

أنــه رجل إصالحي وصاحب رؤية وبصيرة 
ثاقبة، الفتة إلى أن تاريخه احلافل باإلجنازات 
يشهد له بذلك. وأعربت الشيخة فادية السعد 
عن األمل بدوام التوفيق والســداد والنجاح 

للشيخ أحمد النواف خلدمة 
هذا الوطن العزيز نحو مزيد 
من التقدم واالزدهار وجتاوز 
العديد مــن امللفات العالقة، 
مشيرة إلى أن هذا لن يكون 
إال بتكاتــف جهــود اجلميع 
حكومة وشعبا، والعمل معا 
الكويت  واضعني مصلحــة 
في املقام األول، حتت قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وســمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل 
اهللا.  حفظهمــا  األحمــد، 
وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء الســابق 
سمو الشيخ صباح اخلالد عمل بجهد وإخالص، 
الفتة إلى أن اعتذاره عن احلكومة محل تقدير 

من اجلميع حكومة وشعبا.

رفــع ســفير دولة 
الكويت  فلســطني لدى 
الســفير رامي طهبوب 
تهنئته إلى رئيس مجلس 
الــوزراء الفريــق أول 
م.الشــيخ أحمد النواف 
مبناســبة ثقــة القيادة 
السياسية وتعيينه رئيسا 

للوزراء.
وقــال طهبوب في 
تهنئتــه: باألصالة عن 
نفسي وبالنيابة عن أبناء 
الفلسطينية في  اجلالية 

الكويت، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف على الثقة الغالية 
التي منحها له صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وتعيينه رئيسا ملجلس الوزراء في الكويت الشقيقة. وأضاف 
طهبوب إنني إذ أمتنى للشيخ أحمد النواف التوفيق في 
مهامه اجلديدة ملا فيه مصلحة الكويت وشعبها احلبيب، 
أدعو اهللا العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه وأن يدمي عليهم نعمة األمن واألمان واالستقرار في 
ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما.

بارك عضو املجلس 
البلدي األسبق محمد 
للفريق أول  املعجــل 
متقاعد الشــيخ أحمد 
لنيلــه ثقة  النــواف 
السياســية  القيــادة 
بتوليه منصب رئيس 
مجلس الوزراء، متمنيا 
له التوفيق والنجاح في 
قيادة احلكومة خالل 
املرحلة املهمة في تاريخ 

الكويت.
املعجل في  وأعرب 

تصريح له عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة السياسية 
على إســناد هذا املنصب املهم في الدولة لرجل من 
رجاالتها األكفاء، مؤكدا ان النواف يشــهد له اجلميع 
بالنزاهة واخلبرة والعمل على مصلحة البلد منذ تدرجه 
في املناصب بوزارة الداخلية حتى نال ثقة صاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد بتكليفه بتشكيل احلكومة.

هنأ احتاد املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية 
رئيس مجلس الوزراء الفريق 
أول م. الشــيخ أحمد النواف 
على الثقة الغالية من صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا، بتوليه رئاسة احلكومة 
وتكليفــه بتشــكيلها خــالل 
هذه املرحلة املهمة من تاريخ 
الكويت. وبهذه املناسبة، قال 
رئيس االحتاد م.بدر السلمان: 

ونحن نهنــئ رئيس مجلس الوزراء على هذه 
الثقــة فإننــا نتمنى له التوفيــق في التصدي 
للمهام الكبيــرة التي تنتظر حكومته العتيدة 
في مختلف املجاالت، معربا عن األمل في تسخير 
كافة اإلمكانيات احلكومية الضخمة لتعزيز دور 
القطاع اخلاص وحتقيق التنمية بكافة أشكالها 

باملجتمع الكويتي باإلضافة إلى 
تطوير العالقة بني السلطتني 
والتنفيذيــة.  التشــريعية 
وأضاف الســلمان: إننا نأمل 
في املسارعة بالتصدي للكثير 
من القضايا التي تعطلت جراء 
غياب حكومة دائمة ووجود 
العشــرات من الشــواغر في 
املناصب الفنية - املهنية في 
مختلف القطاعات احلكومية، 
الــدور  مضيفــا أن املكاتــب 
االستشارية واملكاتب الهندسية 
الكويتية على دراية تامة بأن 
رئيــس مجلس الوزراء املكلــف لن يألو جهدا 
في حتقيق األهداف املرجــوة وخدمة الكويت 
على أكمل وجه، وانها على استعداد تام ملد يد 
العون واملساهمة ووضع خبراتها االستشارية - 
الهندسية في دعم رئيس الوزراء للقيام باملهام 

الكبيرة التي ستواجهها احلكومة املنتظرة.

الدور االستشارية واملكاتب الهندسية تهنئ النواف بثقة القيادة السياسية

الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف

الشيخة فادية السعد

رامي طهبوب

محمد املعجل

م.بدر السلمان

إعالن نتائج الدور الثاني لطلبة الثانوية اليوم
عبدالعزيز الفضلي

اختتمــت أمــس الثالثاء اختبــارات الدور 
الثاني لطلبة املرحلة الثانوية للعام الدراسي 
٢٠٢١/ ٢٠٢٢ فــي الصفوف العاشــر واحلادي 
عشر والثاني عشر بقســميه العلمي واألدبي 
والتعليم الديني. وفي هذا الســياق ، كشــفت 
مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء»، ان النتائج 
األولية لالختبارات مطمئنة، مشيرة الى انه من 
خالل التصحيح اتضح ان هناك عددا كبيرا من 

الطلبة كانت اجاباتهم جيدة وتبشــر باخلير، 
مضيفة ان سيتم إعالن النتائج بعد االنتهاء من 
التصحيح واملراجعة الرأسية واالفقية ورصد 
الدرجات، متوقعة ان الوزارة سترفع النتائج 
على موقعها االلكتروني مساء اليوم االربعاء.

وأوضحت املصادر ان فتح باب التظلمات 
للطلبة بعد اعالن النتائج «أونالين»، مشيدة 
في الوقت نفسه باجلهود الكبيرة التي بذلتها 
جلان االختبــارات لتوفير األجواء واملناخ 

املناسب للطلبة.

النواف تلقى تهاني ولي عهد البحرين ورئيس وزراء قطر
عبّر عن شكره وتقديره لهما مؤكداً أنها مبادرة طيبة تعكس عمق العالقات التاريخية والروابط األخوية

الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد

الناصر بحث مع احلجرف تعزيز 
مسيرة العمل اخلليجي املشترك

التقــى وزيــر اخلارجيــة 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
باألمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف 
احلجرف صباح أمس الثالثاء 
مبناســبة زيارتــه الرســمية 
إلــى البالد. ومت خــالل اللقاء 
مناقشة أوجه تعزيز اجلهود 
الداعمة ملسيرة العمل اخلليجي 
املشــترك نحــو مزيــد مــن 
التضامــن والترابط في إطار 
املنظومة اخلليجية مبا يترجم 
رؤى قادة دول مجلس التعاون 

وتطلعات شــعوبها. كما شهد اللقاء بحث كل 
املوضوعات املتصلة بآخر باملســتجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. من جهة اخرى، 
تلقى وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
اتصاال هاتفيــا من وزير خارجية اجلمهورية 

تلقى اتصاالً من نظيره اإليراني استعرضا خالله العالقات بني البلدين

اخلالد: تطوير مدينة صباح األحمد السكنية

جدد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
التأكيــد علــى ضرورة نشــر ثقافــة العمل 
التطوعي في املجتمع الكويتي، مشددا على 
أن الكويتيني جبلوا على التطوع منذ القدم، 
وهو ما يؤكــد تنامي االهتمام باملســؤولية 
املجتمعية، األمر الذي يسهم كثيرا في حتقيق 
التنمية املســتدامة. جاء ذلك خالل استقبال 
احملافــظ اخلالــد أمس فريــق مدينة صباح 
األحمد السكنية التطوعي برئاسة فهد الشمالي 
ونائــب الرئيس جمال العويهــان، وأعضاء 

الفريق م.مساعد الفضلي وهادي بن صغير 
وجاسم اللوغاني، حيث استمع الى طبيعة 
عمل الفريق وجهوده خالل الفترة املاضية، 
متمنيا لهم التوفيق والســداد في كل ما من 
شــأنه خدمة املدينــة وأهلهــا بوجه خاص 
ومحافظة األحمدي بصفة عامة. من جانبه، 
أوضح الشــمالي أن اللقاء كان مثمرا، حيث 
متت مناقشة العديد من املشكالت التي تواجه 
سكان املدينة وسبل احلل املطروحة للقضاء 

عليها خالل الفترة املقبلة.

الشيخ فواز اخلالد مستقبال رئيس وأعضاء فريق مدينة صباح األحمد السكنية التطوعي

د.نايف احلجرفالشيخ د.أحمد الناصر

اإلسالمية اإليرانيــــــة الصديقــة حسني أمير 
عبداللهيــان أمس اســتعرضا خالله العالقات 
الثنائية التي تربط البلدين الصديقني وسبل 
تطويرهــا، كمــا مت خالل االتصــال بحث آخر 
التطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

وزير الدفاع التركي وّدع السفير الزواوي: ننتظر 
شراكة مع الكويت في الصناعات العسكرية

قام سفيرنا في تركيا غسان 
الزواوي بزيارة وداع لوزير الدفاع 
التركي خلوصي اكار الذي شكر 
الســفير الزواوي علــى ما قدمه 
من جهود خالل فتــرة عمله في 
تركيا، معبرا عن متنياته بتعزيز 
العالقــة بني الدولتــني في مجال 
الدفاع والدورات التدريبية على كل 
املستويات السياسية والعملياتية. 
ومتنــى وزير الدفــاع التركي أن 
تكون هناك شراكات بني الكويت 
وتركيــا في مختلــف الصناعات 

وزير الدفاع التركي خلوصي اكار مستقبال سفيرنا في أنقرة غسان الزواويالعسكرية بامليادين احلية.


