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األمير هّنأ رئيسي أوزبكستان 
وسلوڤاكيا بالعيد الوطني

ولي العهد هنأ رئيسي سلوڤاكيا 
وأوزبكستان بالعيد الوطني

بعــث صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس 
شوكت ميرضيايف رئيس 
جمهوريـــــة أوزبكستــــان 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وجلمهوريــة أوزبكســتان 
وشعبها الصديق كل التقدم 
واالزدهار. كما بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيســة زوزانا كابوتوفا 
رئيسة جمهورية سلوڤاكيا 
الصديقة، عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا 
ســموه لها موفــور الصحة 
والعافـيــــة ولسلوڤاكيــــا 
وشعبها كل التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
شوكت ميرضيايف رئيس 
جمهوريــة أوزبكســتان 
الصديقة ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده راجيا 
له وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
زوزانا كابوتوفا رئيسة 
ســلوڤاكيا  جمهوريــة 
الصديقة ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطنــي لبالدها 
راجيا لها وافــر الصحة 

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

رئيس الوزراء هنأ أوزبكستان 
وسلوڤاكيا بالعيد الوطني

بعث ســمو الشــيخ أحمد النواف رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيسة زوزانا كابوتوڤا 
رئيسة جمهورية سلوڤاكيا الصديقة مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها.وبعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس 
مجلــس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس شــوكت 
ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكســتان الصديقة 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف

مصادر لـ «األنباء»: وزير الصحة يبحث
تسكني ٣ شواغر لوكالء مساعدين

حنان عبداملعبود

كشفت مصادر مطلعة 
لـــ «األنباء» عــن أن وزير 
الصحــة د. خالد الســعيد 
يستعد خالل الفترة املقبلة 
للقيام بحركــة تدوير بني 
مديــري اإلدارات املركزية 
بالوزارة. وأوضحت املصادر 
أن الوزير السعيد سينظر 
في تسكني عدد من األماكن 
الشاغرة في مقدمتها ثالثة 
انتهــت  وكالء مســاعدين 

فترتهم بحســب املراسيم الصادر لهم من 
مجلس الوزراء لتوليهم مهام عملهم.

وكان مرســوما تعيني كل مــن الوكيل 
املســاعد للشؤون القانونية، ومدير معهد 

الكويــت لالختصاصــات 
الطبية «كيمز» بدرجة وكيل 
مساعد في وزارة الصحة قد 
صدرا خالل أغسطس ٢٠١٨، 
وعليــه فقد انتهــت فترة 
توليهما العمل مع انقضاء 
شهر أغسطس، كما انتهت 
أيضا فترة املرسوم الصادر 
للوكيل املســاعد للشؤون 
اإلدارية بالوزارة منذ فترة.

وأوضحت املصادر أنه 
ســيتم البت فــي التجديد 
من عدمــه ألي من الوكالء 
املنتهية فترة تعيينهم خالل األيام املقبلة، 
وقــد تكون هناك مواكبة لتوجه احلكومة 
اجلديدة التي تنتهج ضخ دماء جديدة في 

معظم وزارات الدولة.

ه إلجراء تدوير بني مديري اإلدارات املركزية أشارت إلى توجُّ

د. خالد السعيد

سفيرنا في بنغالديش قدم أوراق اعتماده
كواالملبور- كونا: قدم 
سفيرنا لدى بنغالديش 
فيصــل العدواني أوراق 
اعتمــاده إلــى الرئيــس 
البنغالديشــي محـمــــد 
عبداحلمـيــــد سفيـــــرا 
العــادة مفوضــا  فــوق 
لــدى بنغالديش.وجرى 
تقــدمي أوراق االعتمــاد 
في احتفــال بروتوكولي 
تخلله استعراض احلرس 
اجلمهوري وعزف النشيد 

الوطني لكال البلدين.
وقال السفير العدواني 

فــي تصريــح لـ«كونا» انه نقــل للرئيس 
البنغالديشي حتيات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد وســمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد ومتنياتهما اخلالصة 
للشعب البنغالديشي الصديق مبزيد من 

التقدم واالزدهار.

الســفير فيصل العدواني أثناء تســليم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة 
مفوضاً لدى بنغالديش

املوسى اطلع على خطة الطلب على الطاقة 
ووضع املشاريع املستقبلية للكهرباء واملياه

ترأس وزير األشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
م.علي املوسى، اجتماع اللجنة العليا للتخطيط الذي مت خالله استعراض 
خطة الطلب على الطاقة الكهربائية واملياه ووضع املشاريع املستقبلية 
حملطــات القوى الكهربائية وتقطير املياه التي تهدف إلى تعزيز القدرة 

االنتاجية حملطات القوى الكهربائية وتقطير املياه.
وتضمنت خطة مشاريع محطات القوى القدرة االنتاجية املستهدفة 
املتوقع أن تسهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج املياه بهدف 

تلبية احتياجات البالد واملشاريع التنموية بالطاقة الالزمة.
واطلــع الوزير املوســى على ســير تنفيذ اســتراتيجية الوزارة مبا 
تتضمنــه من أهداف أساســية، أبرزهــا تأمني خدمتي الكهربــاء واملياه 
للمستهلكني بشكل مستمر وبجودة عالية، العمل وفق أسس اقتصادية، 
التحول الرقمي للعمليات الداخلية وخدمات العمالء، التنمية املستدامة 
وأخيرا التميز املؤسسي والتنمية البشرية. وناقش الوزير املوسى خالل 
االجتماع برنامج العمل احلكومي ٢٠٢١ـ ٢٠٢٥ الذي ينص على حتســني 

البنية التحتية وتوظيف الطاقات املتجددة.

ناقش برنامج العمل احلكومي ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٥ حول حتسني البنية التحتية وتوظيف الطاقات املتجددة

م.علي املوسى خالل االجتماع

د.العتيبي يشارك في مؤمتر األكادميية
األوروبية لألمراض اجللدية في «ميالن»

يشارك رئيس رابطة أطباء اجللد الكويتية ورئيس 
كلية اجللــد في معهد الكويــت لالختصاصات الطبية 
د.محمد العتيبي في املؤمتر السنوي الواحد والثالثني 
لألكادمييــة األوروبية لألمراض اجللدية والتناســلية 
الذي ســيعقد في مدينة ميالن خالل الفترة من ٧ - ١٠

من الشهر اجلاري.
وذكر العتيبي في تصريح صحافي أن املؤمتر الذي 
سيشــارك فيه اكثر من ١١ ألف اختصاصي واستشاري 
في األمراض اجللدية من مختلف دول العالم سيناقش 
أوراق عمل طبية حول كل ما هو جديد في عالج األمراض 
اجللدية، مشيرا إلى أنه سيقدم خالل املؤمتر ٤٥٠ محاضرة 
موزعــة على مختلف مجــاالت البحوث فــي األمراض 
د.محمد العتيبياجللدية والليزر، باإلضافة إلى العديد من ورش العمل.

.. والظفيري قدم أوراق اعتماده لدى هولندا

مختلف املســتويات وفي مقدمتها العالقات 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية باإلضافة 
إلــى إمكانية اســتفادة الكويت من اخلبرات 
الهولندية في مجاالت عدة أهمها إدارة املياه 

والطاقة املتجددة والزراعة. 

بروكســل - كونا: قدم 
الســفير علــي الظفيــري 
أوراق اعتماده سفيرا فوق 
العــادة ومفوضا للكويت 
لــدى مملكة هولندا للملك 
فيليــم ألكســاندر ملــك 
مملكــة هولنــدا وذلك في 
قصــر نــورث انــد امللكي 
مبدينــة (الهاي). وذكرت 
سفارتنا في الهاي في بيان 
صحافي تلقته «كونا» أنه 
رافق السفير الظفيري أثناء 
مراسم تقدمي أوراق االعتماد 

أعضــاء البعثة امللحق الديبلوماســي جابر 
الصباح وامللحق الديبلوماسي هال الغربللي 

وامللحق الديبلوماسي فواز الرشيدي. 
وأوضح البيان أن اللقاء مع ملك هولندا 
تناول ســبل تطوير العالقات الثنائية على 

السفير علي الظفيري خالل تقدمي أوراق اعتماده

وزير اإلعالم: اختيار الكويت ضيف شرف معرض عّمان 
للكتاب يعكس العالقات التاريخية مع األردن

عمــان ـ كونا: أكد رئيس 
الــوزراء األردنــي د.بشــر 
اخلصاونة أن عالقات بالده 
مــع الكويــت تعــد منوذجا 
للعالقات بــني الدول بفضل 
الرعايــة واالهتمــام اللذين 
حتظى بهما من قبل حضرة 
صاحب الســمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح والعاهل األردني امللك 

عبداهللا الثاني.
جاء ذلك في بيان صحافي 
لرئاسة مجلس الوزراء االردني 
خالل لقــاء د.اخلصاونة مع 
وزيــر اإلعالم والثقافة وزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمــن املطيــري الذي 
يــزور األردن لتــرؤس وفــد 
الكويت املشارك في معرض 

عمان الدولي للكتاب الـ٢١.
وأكــد اخلصاونــة عمــق 
العالقات األخوية التي تربط 
االردن والكويت ومتيزها في 
املجاالت كافة، مشيدا بالتعاون 
التنمــوي القائم بني البلدين 

الشقيقني.
ولفت الى أن االستثمارات 
الكويتية التي حتتل املرتبة 
االولــى بــني االســتثمارات 
هــي  االردن  فــي  العربيــة 
موضــع تقديــر، معربــا عن 
ترحيــب االردن مبزيــد مــن 

الدولي للكتاب الـ٢١ وحلوله 
ضيف شــرف على املعرض 
الذي تشــارك بــه املئات من 
دور النشــر، حيث تشــارك 
الكويت بجنــاح يضم عددا 
مــن دور النشــر الكويتيــة 
وتقيم اسبوعا ثقافيا متنوعا 
يشتمل على عدد من الندوات 
واألمسيات الثقافية والفنية 

ومعرض للصور.
وأشار الوزير املطيري إلى 
الدور اإليجابي الذي تقوم به 
وســائل اإلعالم في البلدين 
ويعكس الصــورة اجلميلة 
للعالقــات األخوية األردنية 
الكويتيــة على املســتويني 
الرســمي والشــعبي، مثمنا 
اســهامات اجلالية االردنية 
التنمية والتطور  مبســيرة 
التي تشهدها الكويت مثلما 
ثمن الرعاية واالهتمام اللذين 
حتظــى بهما طلبــة الكويت 

الدارسون في االردن.
وحضر اللقاء وزير الدولة 
لشؤون االعالم االردني فيصل 
الشــبول ووزيــرة الثقافــة 
األردنيــة د.هيفــاء النجــار 
وســفير الكويت في االردن 

عزيز الديحاني.
من جانب آخر، أكد وزير 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 

الرئيسة واحملورية للعاملني 
العربي واإلسالمي وبأهمية 
دعم القضية الفلسطينية على 
األصعدة اإلقليمية والدولية 
كافة وفــي مختلف املجاالت 
السيما املجال الثقافي واألدبي 
وهي سياســة راســخة لدى 
القيــادة الكويتيــة، حفظهم 
اهللا ورعاهم، إلى أن يحصل 
الشعب الفلسطيني الشقيق 
على حقوقه الثابتة في إقامة 
دولته املســتقلة وعاصمتها 
القــدس الشــرقية. وقال إن 
اجلناح الكويتي في معرض 
عمان الدولية للكتاب يشارك 
فيــه عدد من ممثلي اجلهات 
واملؤسسات احلكومية لعرض 
إصداراتها الثقافية واألدبية 
داعيا إلى االستفادة من هذه 
التجربة املميزة لعكسها في 
معرض الكتــاب الدولي في 
الكويت والذي سيقام بنوفمبر 

القادم في دورته الـ ٤٥.
من جانبها، أعربت وزيرة 
الثقافة األردنية هيفاء النجار 
عن اعتزازها بأن حتل الكويت 
ضيف شــرف معرض عمان 
الدولــي للكتاب فــي دورته 
احلالية جتســيدا للعالقات 
املتينة  التاريخية  األخويــة 
التي تربط البلدين والشعبني 

الشقيقني.

املطيــري أن اختيار الكويت 
ضيف شــرف معرض عمان 
للكتــاب الـــ ٢١ يعكس عمق 
العالقات األخوية والتاريخية 

مع األردن.
وقال الوزير املطيري، في 
تصريــح للصحافيني خالل 
حفل افتتــاح معرض عمان 
الدولي للكتاب الذي يقام حتت 
رعايــة العاهل األردني امللك 
عبداهللا الثاني وحتت شعار 
«القدس عاصمة فلســطني» 
ويســتمر حتى ١٠ اجلاري، 
إن املشاركة تهدف إلى تعزيز 
العالقات الثقافية بني البلدين 
وإعطــاء جمهــور املعــرض 
فرصة االطالع على اجلهود 
الثقافيــة الكويتيــة وعلــى 
التجارب األدبية املتميزة في 

العمل اإلبداعي.
املعــرض  أن  وأضــاف 
يعــد فرصة ســانحة إلبراز 
املشــروعات الرائــدة التــي 
تعمل عليهــا الكويت والتي 
تتميز في رسالتها الثقافية 
لألمتني العربية واإلسالمية 
وتقدمي اإلرث الثقافي الكويتي 
واالســتفادة مــن التجــارب 
للدول املشاركة في املعرض.
وشــدد علــى أن الكويت 
تؤمن إميانا كامال بأن القضية 
القضية  الفلســطينية هــي 

أكد أن الكويت تؤمن إمياناً كامالً بأن القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية واحملورية للعاملني العربي واإلسالمي

عبدالرحمن املطيري خالل جولة في معرض عّمان للكتاب

االســتثمارات الكويتيــة في 
العديد من القطاعات احليوية.
وشــدد علــى أن الطلبــة 
الدارســني فــي  الكويتيــني 
اجلامعات واملعاهد االردنية 
هم بني أهلهم في االردن وهم 
محــط اهتمــام ورعايــة من 
احلكومة والشعب االردني.

وأشــار الــى التطابق في 
وجهات نظر البلدين الشقيقني 
العربيــة  القضايــا  جتــاه 
واإلقليمية والدولية السيما 
الثابــت واملبدئي  موقفهمــا 
واالصيــل جتــاه مركزيــة 
القضية الفلسطينية ودعمهما 
الفلسطيني املشروع  للحق 
الفلســطينية  الدولة  بإقامة 
املستقلة ذات السيادة الكاملة 
على خطوط الرابع من يونيو 
لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية في اطار حل الدولتني 
الذي يحظى بإجماع املجتمع 
الدولــي ومبــا يكفل حتقيق 
االمن واالستقرار في املنطقة.
وقــال البيــان إن الوزير 
املطيــري أكــد خــالل اللقاء 
التاريخية  العالقــات  أهمية 
بــني البلدين واحلرص على 
تعزيزهــا خلدمــة مصالــح 
البلدين والشعبني الشقيقني.
وأعــرب عــن ســعادته 
باملشاركة في معرض عمان 

رئيس الوزراء األردني د.بشر اخلصاونة مستقبال عبدالرحمن املطيري

رئيـس الـوزراء األردنـي: العالقات مـع الكويت منـوذج للعالقـات بـني الـدول واسـتثماراتها حتتل املرتبـة األولى


