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االثنني ٣ أكتوبر ٢٠٢٢ محليات

األمير ردًا على تهنئة سلطان ُعمان: عالقات 
تاريخية وأخوية جتمع الكويت والسلطنة

تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد برقية 
تهنئــة مــن أخيه الســلطان 
هيثــم بــن طــارق ســلطان 
عمان الشــقيقة، أعــرب فيها 
جاللتــه عن خالــص تهانيه 
لســموه مبناســبة الذكــرى 
الثانية لتولي ســموه مقاليد 
احلكم، مؤكدا فيها على تعزيز 
وتطوير العالقات الوطيدة بني 
البلدين الشقيقني، كما ضمنها 

صادق الدعاء، مشيدا سموه 
التاريخية  العالقات  بأواصر 
التــي  واألخويــة احلميمــة 
جتمع الكويت وسلطنة عمان 
الشقيقة، سائال سموه املولى 
تعالى أن يــدمي على جاللته 
موفــور الصحــة والعافيــة 
ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة 
كل الرقــي واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته.
مــن جانــب آخــر، بعــث 

صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس محمد بخاري رئيس 
جمهورية نيجيريا االحتادية 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحة والعافية 
وجلمهورية نيجيريا االحتادية 
وشــعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

صاحب السمو هنّأ رئيس نيجيريا بالعيد الوطني

السلطان هيثم بن طارق صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

جاللته خالص متنياته لسموه 
مبوفــور الصحــة والعافية 
وبــدوام التوفيــق والســداد 
لقيادة مسيرة اخلير والنماء 

في الكويت.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة جوابية له، 
ضمنها بالغ شــكره وتقديره 
على مــا عبر عنه جاللته من 
فيض املشــاعر الطيبة ومن 

أمر أميري بقبول استقالة احلكومة وتكليفهم 
بتصريف العاجل حلني تشكيل الوزارة اجلديدة

الديــوان  مــن  جاءنــا 
األميري أمر أميري بقبول 
اســتقالة رئيــس مجلــس 

الوزراء جاء فيه انه:
مادة أولى: تقبل استقالة 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح رئيــس 
مجلس الــوزراء والوزراء، 
ويســتمر كل منهــم فــي 
تصريف العاجل من شؤون 
منصبه حلني تشكيل الوزارة 

اجلديدة.
مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا 
إلى مجلس األمة، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر 
في اجلريدة الرسمية. وكان 
ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد استقبل بقصر 
بيــان صبــاح امس ســمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد 
اجلابــر الصبــاح رئيــس 
مجلس الوزراء حيث رفع 
إلى ســموه كتاب استقالة 

احلكومة.
كما اســتقبل سمو ولي 
العهــد بقصر بيــان نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الدفــاع ووزيــر  ووزيــر 
الداخلية بالوكالة الشــيخ 
طــالل اخلالــد.  الــى ذلك، 
صدر مرسوم بدعوة مجلس 
األمة لالنعقاد للدور العادي 
األول من الفصل التشريعي 

السابع عشر.
وقضــى نص املرســوم 

مــادة ثانية: علــى رئيس 
إبــالغ  الــوزراء  مجلــس 
هذا املرســوم إلــى مجلس 
األمة، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
من جانب آخر، بعث سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 

األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس محمد بخاري رئيس 
جمهورية نيجيريا االحتادية 
الصديقــة، ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا 
له وافر الصحة والعافية.

صدور مرسوم بدعوة مجلس األمة لالنعقاد للدور العادي األول من الفصل التشريعي الـ ١٧ في ١١ اجلاري

ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمــد خالل تســلمه كتاب اســتقالة احلكومــة من رئيــس الوزراء
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

بالتالــي: مــادة أولى: يدعى 
مجلــس األمــة لالنعقــاد 
للــدور العــادي األول مــن 
السابع  التشريعي  الفصل 
عشر صباح يوم الثالثاء ١٥

ربيع األول ١٤٤٤ هـ املوافق 
١١ أكتوبر ٢٠٢٢ م.

السفير املصري: صاحب السمو رجل دولة
من طراز فريد يتمتع بحنكة سياسية كبيرة

أسامة أبوالسعود

تقدم السفير املصري لدى 
البالد أسامة شلتوت بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ولســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ولرئيــس مجلس الــوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح وللشــعب 
الكويتي الشــقيق مبناسبة 
حلول الذكرى الثانية لتولي 
صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم ومسند اإلمارة، متمنيا 
لسموه موفور الصحة ودوام 
العافية وللكويت وأهلها مزيد 

من التقدم واالزدهار.
أن  شــلتوت  واضــاف 
صاحب السمو األمير رجل 
دولة من طراز فريد يتمتع 
بحنكــة سياســية كبيــرة 
وخبــرة عريضــة، مشــيدا 

ونسب ومصاهرة، وتتطور 
باستمرار على كافة األصعدة 

وفي مختلف املجاالت،
داعيا املولى عز وجل ان 
ينعم على البلدين والشعبني 
باالزدهار والرخاء وكل عام 
وحضرة صاحب السمو وولي 
عهده األمني والشعب الكويتي 

بخير وصحة.
مــن جانــب آخــر، تقدم 
السفير املصري لدى البالد 
بالتهنئــة لقيــادة وحكومة 
وشــعب الكويــت الشــقيق 
على جناح انتخابات مجلس 
امة ٢٠٢٢، مشيدا بالتنظيم 
عالي املســتوى واملشــاركة 
الشــعب  ألبنــاء  الفعالــة 
الكويتــي الشــقيق والتــي 
عكست رقيا ووعيا كبيرين 
بأهمية تلك االنتخابات التي 
سادتها أجواء إيجابية حتت 
عنوان «تصحيح املســار»، 
مثمنا حكمة وقيادة صاحب 

السمو وتوجيهات سمو ولي 
عهده األمني فــي إعادة قرار 
املسيرة واإلصالح للشعب 
الكويتــي الــذي حرص من 
خالل مشاركته الفعالة على 
املصلحة الوطنية عندما قام 
باختيار مــن ميثله بعناية 
حتت قبة عبداهللا الســالم، 
داعيا اهللا عز وجل ان يوفق 
نــواب االمــة ملا فيــه اخلير 

للكويت الشقيق.
كما أشــار شــلتوت إلي 
العالقات التاريخية الطويلة 
بني املجلســني التشريعيني 
بالبلدين الشقيقني، والتعاون 
الــذي  الكبيــر  والتنســيق 
حظيت به تلــك العالقة في 
احملافــل اإلقليمية والدولية 
خلدمــة مختلــف القضايــا 
العربية، مؤكدا أهمية تعزيز 
تلك العالقات التاريخية مع 
ظل انتخــاب مجلس جديد، 

مجلس امة ٢٠٢٢.

هنّأ األمير مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

السفير أسامة شلتوت

مبواقف ســموه الرائدة في 
التطويــر والبناء  مســيرة 
التي تشهدها الكويت، ودعم 
وتعزيز سموه للعمل العربي 
املشترك. كما أشار شلتوت 
إلــى ان العالقات املصرية ـ 
الكويتيــة منوذجا يحتذى 
فــي العالقــات بــني الــدول 
تاريخيــة  عالقــات  فهــي 
تالحــم  وفيهــا  متجــذرة 

ولي العهد تسّلم كتاب استقالة احلكومة من رئيس الوزراء وهّنأ رئيس نيجيريا بالعيد الوطني

الدوسري: نطالب أعضاء السلطتني 
مبعاجلة «املرئي واملسموع» حفاظًا 

على حرية اإلعالم والصحافة
أشــاد أمــني ســر جمعية 
د.فهــد  الزميــل  اإلعالميــني 
بجاد الدوســري مبا شــهدته 
انتخابــات مجلــس األمة من 
إقبال من الناخبني والناخبات 
الذين حرصوا على املشــاركة 
اإليجابيــة والفاعلــة في هذا 
الذي  الدميوقراطــي  العــرس 
شــهدته الكويت، وفي اختيار 

من ميثلهم في مجلس األمة.
وشــدد د.الدوســري على 
التعــاون  ترســيخ  أهميــة 
بــني الســلطتني التشــريعية 

والتنفيذية وأن تكون كلمة صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد التي ألقاها سمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل األحمد 
نيابة عن سموه، نبراسا للجميع ليعملوا بجد وبوطنية حقيقية، 
وأن يبتعدوا عن التأزمي ألن اإلصالح ومحاربة الفساد وإجناز 
املشروعات التي ينتظرها املواطنون في جميع املجاالت تتطلب 
التعاون وااللتزام مبضامني الدستور، واالبتعاد عن كل ما ميكن 
أن يعكر صفو احلياة السياسية ويعطل املشروعات التنموية 
حتــى تعود كويتنا الغالية درة اخلليج واملنطقة بفضل حكمة 
قيادتها وإخالص أبنائها وعملهم املتواصل في ســبيل نهضتها 
وتطورها لضمان حياة كرمية ألبنائها ومستقبل أفضل لألجيال 
القادمــة، خصوصا بعد اإلجنازات التــي حققها رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح ودعوته للوزراء 
واملسؤولني بتطبيق سياسة الباب املفتوح والقرب من املواطنني 
واملراجعني لوزاراتهم والتوجيه بالتيسير على املواطنني وتسهيل 

اإلجراءات عليهم.
وطالب د.الدوسري النواب الفائزين واحلكومة املقبلة بالعمل 
على معاجلة اخللل الواضح في قانون املرئي واملســموع ومبا 
يضمــن املزيــد من احلريــة اإلعالمية ويرفع من ســقف حرية 
التعبير والكلمة في الكويت املشهود لها بحرية اإلعالم والصحافة 
النزيهــة واملهنية خــالل العقود املاضيــة، وحفاظا على حرية 

اإلعالم والصحافة.

د.فهد الدوسري

«االئتمان»: ٢٩٤٨٧ مستفيدًا من خدماتنا في سبتمبر
عاطف رمضان

أظهــرت إحصائية أصدرها بنك االئتمان الكويتي عن خدماته 
اإللكترونيــة خالل ســبتمبر ٢٠٢٢ أن إجمالي عدد املســتفيدين 
مــن خدمات البنــك اإللكترونية خالل هذه الفتــرة بلغت ٢٩٤٨٧
مســتفيدا باالضافة الى ان عدد املكاملات التي مت تسلمها من قبل 

مركز االتصال بلغ ٧٠١٢ مكاملة.
ووفــق االحصائية، التي اطلعــت «األنباء» عليها، فإن ٢٩٤٨٧

شخصا استفادوا من خدمات البنك وهي: ٢٢٩ طلب قروض الزواج، 
و٩٨ طلــب قروض املرأة، و١٥٢٠ طلب قروض عقارية، و٥٦ طلبا 
للتوسعة والترميم، و١٦ طلب قروض احملفظة، و٨ مستفيدين من 
القرض الذكي، و١٢٢ مستفيدا من القرض االجتماعي الذكي، و١٣١
طلب منح ذوي االعاقة، و١٨ مستفيدا من منحة ذوي االعاقة الذكية.

ومن اخلدمات اإللكترونية التي قدمها البنك خالل هذه الفترة، 
فقد بلغ عدد حتويالت الدفعات من خالل IBAN نحو ٥٤٩٩ حتويال، 
وعــدد طلبات مواد الدعم بلغ ٨٩٧ طلبا، وبلغ عدد املســتفيدين 
من انشــاء حســاب من خالل تطبيق «هويتي» ١٨٢٩ مســتفيدا، 
وعدد طلبات شــهادة ملن يهمه األمر ٤٠٨٩ شــهادة، وعدد طلبات 
الهدم واعادة البناء ٤١ طلبا، وعدد املستفيدين من خدمات البنك 
في تطبيق «ســهل» ٨٥٤٩ مســتفيدا، وعدد طلبات شهادة براءة 
الذمة ٥٧ شــهادة، وعدد طلبات تخفيض القسط ١٣٨ طلبا، وعدد 
من حملوا التطبيق الهاتفي اخلاص بالبنك ١٢١٢ شــخصا، وعدد 

طلبات الدفعات ٤٩٧٨ طلبا.

إجناز ٢٢٩ طلب قروض زواج و٩٨ طلب قرض

رئيس الوزراء هّنأ رئيس نيجيريا بالعيد الوطني
بعث ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس محمد 

بخــاري رئيس جمهورية نيجيريا 
االحتادية الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.


