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ولي العهد تسّلم رسالة لصاحب السمو من أمير قطر
تتعلق بالقضايا املشتركة واملستجدات اإلقليمية والدولية

الرفاعي: حتقيق التكامل املنشود بني املؤسسات
العسكرية واألمنية حلفظ األمن وحماية مقدرات الدولة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان صباح امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء د.محمد الفارس والرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 

الشيخ نواف سعود الناصر.

إلى ذلك تســلم سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد بقصر بيان 
رســالة خطية موجهة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
مــن أخيه صاحب الســمو الشــيخ 
متيــم بن حمد آل ثانــي أمير دولة 
قطــر الشــقيقة تتعلــق بالعالقات 

األخوية الراسخة التي جتمع البلدين 
والشعبني الشقيقني، باإلضافة إلى 
القضايا ذات االهتمام املشترك وآخر 
املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.
وقام بتســليم الرســالة لسموه 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ 
محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــي 
وبحضور وزير اخلارجية الشــيخ 

د.أحمد ناصر احملم. 
وقد حضر املقابلة كبار املسؤولني 
بالديوان األميري وديوان سمو ولي 

العهد والوفد القطري املرافق.

اســتقبل وكيــل احلرس 
الركــن  الفريــق  الوطنــي 
م.هاشــم عبدالرزاق الرفاعي 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن اخلاص اللواء 
عبداهللا سفاح والوفد املرافق 
لــه، وذلك بحضــور املعاون 
اللواء  للعمليــات والتدريب 
الركن فالح شجاع، واملعاون 
العميــد  اإلداري  لإلســناد 
م.عصام نايف، ومدير ديوان 
نائب رئيس احلرس الوطني 
العميــد أحمــد عبدالرحمــن 

عبداللطيف.
احلــرس  ونقــل وكيــل 
الوطني لوفد وزارة الداخلية 
حتيات القيــادة في احلرس 
الوطني ممثلة في سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلــي، وبحــث معــه جهود 
احلــرس الوطني في إســناد 
وزارة الداخليــة، والقــدرات 

املنتســبني بدورات أمنية 
متقدمة لتفعيل دور احلرس 
الوطني في دعم ومساندة 

أجهزة وزارة الداخلية.

املشتركة وصوال الى حتقيق 
التكامل املنشود بني املؤسسات 
العســكرية واألمنيــة حلفظ 
األمن وحماية مقدرات الدولة.

وأكد وكيل احلرس الوطني 
استمرار التعاون بني احلرس 
الداخليــة  الوطنــي ووزارة 
وإقامة التمارين والتدريبات 

سموه استقبل الفارس والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول

احلرس الوطني بحث تعزيز التعاون في دعم ومساندة أجهزة «الداخلية»

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي مستقبالً اللواء عبداهللا سفاح ووفد «الداخلية» املرافق له بحضور اللواء الركن فالح شجاع والعميد م.عصام نايف والعميد أحمد عبداللطيف

واإلمكانــات اجلديــدة التــي 
أدخلها احلــرس الوطني في 
مجــال القــوات اخلاصة من 
آليات وأجهزة ومعدات وإحلاق 

الظفيري: عملية املساعدات للسودان
في مواجهة األمطار والفيضانات تبدأ خالل يومني

اخلرطــوم ـ كونا: أعلن 
سفيرنا لدى السودان د. فهد 
الظفيــري أن عملية الدعم 
واملســاندة التي ســتقدمها 
الكويــت الى الســودان في 
االمطــار  أزمــة  مواجهــة 
والسيول ستبدأ خالل يومني.
فــي  الظفيــري  وقــال 
إنــه  لـ«كونــا»  تصريــح 
فــي إطار يــد العــون التي 
تقدمهــا الكويــت ملختلــف 
الدول الشــقيقة والصديقة 
«سيصل وفد املقدمة للهالل 
االحمر الى اخلرطوم خالل 
اليومــني القادمــني لوضــع 
النهائيــة لبدء  الترتيبــات 

الدول الشقيقة وعلى رأسها 
السودان وتقدمي يد العون 
واملساعدة في مواجهة االزمة.

دعمها ومســاندتها مشيدة 
بروح التعاون التي سادت 
االجتماع املشترك مع السفراء 
العرب والذي مت خالله شرح 
حجــم األضرار واخلســائر 
نتيجة األمطار والسيول التي 
تســببت في حدوث وفيات 
وأضرار كلية أو جزئية في 

املنازل واملرافق العامة.
وقال مجلس الدفاع املدني 
بالســودان في هذا السياق 
ان خسائر االمطار والسيول 
ارتفعت الــى ٨٣ وفاة و٣٦

اصابة، فضال عن تدمير أكثر 
مــن ٤٣ الف منزل و١٢٧ من 

املرافق واملتاجر

وأكــــــد أن «السفـــارة 
علــى تواصــل وتنســيق 
مــع اخلارجية الســودانية 
الهــالل االحمــر  وجمعيــة 
الســوداني للوقــوف على 
اهــم االحتياجــات واملــواد 
املطلوبة فــي حملة االغاثة 
التي ستنفذها جمعية الهالل 

االحمر».
واعلــن الســودان حالة 
االستنفار والطوارئ بشأن 
كــوارث االمطار والســيول 
واألضرار التي طالت البالد 
فيمــا تقدمــت اخلارجيــة 
السودانية في بيان بالشكر 
والتقدير للدول العربية على 

أكد أن جمعية الهالل األحمر اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع األزمات

د. فهد الظفيري

عملية املساعدات والتي تتم 
على مرحلتني األولى تتضمن 
توفير املســاعدات الغذائية 
وااليوائية والثانية تتعلق 

بالدعم الصحي والبيئي».
واشــار الظفيــري الــى 
ان جمعية الهالل اكتســبت 
خبــرة كبيرة فــي التعامل 
مع ازمات االمطار والسيول 
في الســودان بعد اجلسور 
اجلويــة واملســاعدات التي 
مت تقدميهــا خــالل العامني 

املاضيني.
وأضاف ان الكويت كمركز 
للعمل االنســاني في العالم 
لــن تدخــر جهدا فــي دعم 

رئيس الوزراء استقبل وزير اخلارجية القطري

اســتقبل رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد النــواف، وبحضــور وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، في 
قصر السيف، نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية في دولة قطر الشــقيقة 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد 

املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضــر املقابلة، رئيس ديــوان رئيس 
مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، 
ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خالــد طالل اخلالد، ومديــر مكتب رئيس 

مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

سمو الشيخ أحمد النواف مستقبال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

املطيري بحث مع رئيس اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة متكني الشباب

بدر العوضي يقدم أوراق اعتماده 
سفيرًا للكويت في اململكة املتحدة

بحــث وزير اإلعــالم 
والثقافة ووزيــر الدولة 
لشـــــؤون الشبـــــاب 
عبدالرحمــن املطيــري 
مع رئيس الدورة الـ ٧٦

للجمعيــة العامة لألمم 
املتحــدة وزير خارجية 
املالديف عبداهللا شاهد 
عددا من املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك املتعلقة 

بالقضايا الشبابية.
وقالت وزارة الدولة 
لشــؤون الشــباب فــي 
بيان صحافي إن البحث 
خالل اللقاء تناول أيضا 
متكني الشباب وحتقيق 
تطلعاتهــم واالهتمــام 

بآرائهم وأفكارهم.
وضم الوفد األممي مدير مكتب رئيس 
اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة الســفير 
نــاكاراج كاكانــور ومستشــار رئيــس 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة لشــؤون 

لنــدن - (كونا): قدم 
بــدر العوضي  الســفير 
نسخة من أوراق اعتماده 
لــدى  ســفيرا للكويــت 
اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية 
إلــى مديـــرة املراســـم 
اخلارجيــة  وزارة  فــي 
الكومنولــث  وشــؤون 
ونائبة مارشــال الســلك 
الديبلوماسي لدى بالط 
سانت جيمس فيكتوريا 

بوسبي.
وأعــــــرب السفيـــر 
اللقاء  العوضــي خــالل 
الذي عقد في مقر وزارة 
البريطانية،  اخلارجيــة 
عن اعتزاز وتقدير القيادة 

السياســية في الكويت والشعب الكويتي 
ملســتوى التعــاون الثنائي املشــترك بني 

البلدين.
وأكد في هذا الصدد أن عالقات البلدين 
تنطلــق مــن أرضيــة صلبة مبنيــة على 
العالقات االستراتيجية التاريخية الوثيقة 
املتجــذرة، مؤكدا عزمه بــذل اجلهود كافة 
لتعزيز عالقات التعاون ورفعها إلى آفاق 

األمن والســلم واملســائل اإلنسانية فهد 
العجمي. كما ضم الوفد املستشار اإلعالمي 
ستيفن فيليب وسكرتير رئيس اجلمعية 

العامة عاهد أحمد.

أرحب لتشمل مجاالت عديدة وجديدة تلبي 
طموح وتطلعات القيادتني والشعبني.

كما نقل الســفير العوضي الى بوسبي 
حتيــات القيادة السياســية فــي الكويت 
واملسؤولني في وزارة اخلارجية الكويتية.

ومت خالل اللقاء كذلك استعراض أوجه 
العمل الثنائي املتميز بني البلدين الصديقني 

في املجاالت كافة وعلى جميع األصعدة.

عبدالرحمن املطيري خالل استقباله عبداهللا شاهد

السفير بدر العوضي يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى فيكتوريا بوسبي

الكويت تعرب عن تعاطفها مع العراق 
جراء حادث االنهيار الترابي في كربالء

أعربــت وزارة اخلارجيــة عن تعاطف 
الكويت مــع جمهورية العراق الشــقيقة، 
جراء حادث االنهيار الترابي الذي وقع في 
محافظة كربالء وتسبب بوفاة وإصابة عدد 

من األشــخاص. وتقدمت الوزارة بتعازي 
ومواساة الكويت  لألشــقاء في جمهورية 
العراق قيادة وحكومة وشعبا ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.

اجلالوي: اعتماد «هويتي» في جميع املعامالت
أسامة أبو السعود

اصــدر وزيــر العــدل 
ووزير دولة لشؤون تعزيز 
النزاهة ووزير األوقـــاف 
اإلسالميـــة  والشــؤون 
املستشار جمال اجلالوي 
تعميما وزاريا رقم ٢ لسنة 
البطاقــة  ٢٠٢٢ باعتمــاد 
املدنيــة الرقمية «تطبيق 
هويتي» في كافة الوزارات 
واجلهات التابعة له. وجاء 
في التعميم الذي حصلت 

«األنباء» على نسخة منه انه بعد االطالع 
على القوانني ذات الصلة. وعلى قرار مجلس 
الوزراء رقم (١٠٠٨) الصادر باجتماعه رقم 
(٥١/٢٠٢٠) املنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ بشأن 
االعتداد بالبطاقة املدنية الرقمية الصادرة 

عن تطبيق هويتي.، وعلى 
قرار مجلس الوزراء رقم 
(٥٨٠) الصادر باجتماعه 
رقـــــــــم (٢٢-٢٠٢٢/٢) 
املنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠، 
علــى  التعميــم  بشــأن 
كافة اجلهــات احلكومية 
باالعتداد بالبطاقة املدنية 
الرقميــة الصــادرة عــن 
تطبيق هويتي. وحرصا 
علــى تيســير املعامــالت 
وتبســيط اإلجراءات فإن 
القطاعات واإلدارات  على 
واملوظفــني املعنيــني في كافــة الوزارات 
واجلهــات التابعة لنا االلتــزام باالعتداد 
بالبطاقــة الرقمية الصــادرة عن تطبيق 
هويتــي (Kuwait Mobile ID) والعمــل 

مبوجبها في كل املعامالت.

املستشار جمال اجلالوي

ارتياح في «الكهرباء» مع بدء العد التنازلي ملوسم الذروة
دارين العلي

أعربت مصادر مسؤولة 
في وزارة الكهرباء واملاء عن 
ارتياحها للوضع الكهربائي 
فــي البــالد مــع بــدء العــد 
التنازلي النتهاء موسم الذروة 
وانخفاض درجات احلرارة.

وقالت املصادر إن الوزارة 
أعلــى حمــل فــي  ســجلت 
األســبوع الثاني من الشهر 
اجلاري وبلغ ١٦١٨٠، متوقعة 
اال يتم تخطي هذا الرقم في 
الوقــت املتبقي من موســم 

األحمــال كانــت متوقعة أن 
تفوق الـ١٦٦٠٠ ميغاواط وفق 
دراسات الزيادة السنوية التي 

بوقت مبكــر وفق ما اعلنت 
عنه الــوزارة ســابقا ضمن 
برنامج متقن ســيتم خالله 
صيانة نحو ٨٣٪ من وحدات 
االنتاج وجميع وحدات تقطير 

املياه.
وكانت الوزارة قد اعلنت 
ان برنامج الصيانة ســوف 
يبدأ من شهر سبتمبر ٢٠٢٢

وينتهي في األسبوع األخير 
من شهر مايو ٢٠٢٣ للوحدات 
الكهربائية، كما سيبدأ برنامج 
العمل لوحدات التحلية في 

نهاية الشهر اجلاري.

تضعها الوزارة في اعتباراتها، 
مرجحة عدم الوصول الى هذا 
الرقم في املتبقي من األيام.

وقالت املصادر انه وحتى 
اآلن جنحت الوزارة في تخطي 
املوســم دون أحــداث تذكر، 
الفتة الى ان نسبة االنقطاعات 
ضمــن املعــدالت، وان اي 
انقطاع في التيار الكهربائي 
متوقع بسبب األعطال الفنية 
التي ميكن ان حتصل في اي 

مكان في العالم.
ولفتت الى أن هذا االرتياح 
العام سيسمح ببدء الصيانات 

الوزارة سجلت أعلى استهالك في الشهر اجلاري بـ ١٦١٨٠ ميغاواط وتوقعات بعدم تخطي هذا الرقم

الذروة الذي ينتهي مع بداية 
أكتوبر املقبل.

وأوضحــت املصــادر أن 


