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األمير عّزى ملك تايلند بضحايا حادث إطالق 
النار في حضانة لرعاية األطفال

ولي العهد عّزى ملك تايلند بضحايا حادث 
إطالق النار في حضانة لرعاية األطفال

رئيس الوزراء عّزى 
ملك تايلند

بعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى امللك ماها 
فاجيرالونكورن ملك مملكة 
تايلند الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
حادث إطالق النار الذي وقع 
في حضانة لرعاية األطفال 
شمال شرقي تايلند وأسفر 
عن ســقوط العشرات من 
الضحايا، راجيا سموه ألسر 
ضحايا هذا العمل اإلجرامي 
الشنيع الذي يتنافى مع كل 
املبادئ والقيم اإلنســانية 
حســن العزاء وللمصابني 

سرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقيــة تعزية إلى امللك 
ماها فاجيرالونكورن ملك 
مملكة تايلنــد الصديقة 
ضمنهــا ســموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته 
بضحايــا حــادث إطالق 
النار الذي وقع في حضانة 
لرعايــة األطفال شــمال 
شــرقي تايلند، وأســفر 
عــن ســقوط العشــرات 
من الضحايا واملصابني، 
متمنيا سموه للمصابني 

الشفاء العاجل.

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى امللك ماها فاجيرالونكورن 
ملك مملكة تايلند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا حادث إطالق النار الذي وقع 

في حضانة لرعاية األطفال شمال شرقي تايلند. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

محافظ األحمدي هّنأ ولي العهد 
بالذكرى الثانية لتولي مهام والية العهد

سفير املكسيك: ملتزمون بالعمل مع الكويت 
مبا يعود باملصلحة املشتركة على البلدين

تقدم محافــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد الى سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
التهاني  األحمــد بخالــص 
والتبريكات، قائال: يشرفني 
الذكرى  ومبناســبة حلول 
السعيدة الثانية لتولي سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد مهــام والية العهد، 
أن أرفــع إلى مقام ســموه 
أسمى آيات التهاني القلبية 
والتبريكات، مقرونة بأصدق 
معانــي الــوالء واالنتمــاء 

والوفاء، واألمنيات القلبية بالصحة والعافية 
وطول العمر.

وأضاف اخلالد: نســتحضر بكل الفخر 

واالعتزاز اجلهود اجلبارة 
املشهودة والعطاء الالمحدود 
لســموه على مدى العامني 
املاضيــني، ســائال املولــي 
سبحانه لســموه التوفيق 
والســداد في مواصلة أداء 
رســالته الســامية كخيــر 
عضــد وســند، لصاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد في قيادة مســيرة 
اخلير والعطاء والنماء في 
كويتنا الغالية على الصعد 
كافة. مبتهلني اليه سبحانه 
ان يحقــق لوطننا العزيز املزيد من التقدم 
واالزدهار والرخاء ألهله وأن يدمي عليه املولى 

جل وعال نعمة األمن واألمان واالستقرار.

هنأ سفير املكسيك لدى 
البالد السفير ميغيل أنخيل 
الســمو  إيســيدرو صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
الثانية  الذكــرى  مبناســبة 
لتولي ســموه سدة احلكم، 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد مبناســبة 
الثانية  الســنوية  الذكــرى 

لتولي سموه والية العهد.
وأعرب السفير املكسيكي 
عن متنياته لسموهما بدوام 
مســاعيهما  فــي  النجــاح 

الرشيدة. مشيرا إلى ان احلكومة املكسيكية 
ملتزمة بالعمل عن كثب مع حكومة الكويت 
مبا يعود باملصلحة املشــتركة على البلدين 
والشعبني. وأضاف السفير إيسيدرو قائال: 
«علــى مــدى ٤٦ عامــا مضت، دأبــت كل من 
الكويــت واملكســيك على بنــاء دعائم قوية 

التفاهــم ترتكــز على  مــن 
أوجه التشــابه العديدة بني 
الثقافتني. فاملكســيك دولة 
تتمتع بإمكانــات هائلة في 
مجــال الثقافة. وهذا ما أدى 
إلى تيسير العمل الترويجي 
الذي ظلت الســفارة تؤديه 
على مدى السنوات املاضية 
فــي الكويت. وقــال انه من 
خالل مختلف األنشطة، مثل 
إقامــة املعــارض واحلفالت 
املوسيقيـــة واملعـــــارض 
الغذائيــة، أصبح من املتاح 
للمكســيك أن تعرض أفضــل ما لديها، األمر 
الذي أدى بدوره إلى رفع درجة االهتمام لدى 
السائحني الكويتيني». كما تقدم السفير بأطيب 
متنياته مبوفور الصحة والسعادة لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد، متمنيا لهما 

املزيد من النجاح في مساعيهما اجلليلة.

أكد أن البلدين حريصان على بناء دعائم قوية من التفاهم

الشيخ فواز اخلالد

ميغيل انخيل ايسيدرو

«الصيدلة خير أدويتك» في مستشفى الفروانية

جورج: زيارة ٣ سفن هندية داللة على الشراكة الثنائية املتنامية

احتفــل قســم الصيدلــة في مستشــفى 
الفروانية مبناســبة يــوم الصيدلي العاملي 
حتت شعار «الصيدلة خير أدويتك» برعاية 

الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية د.فرح دشتي 
وبحضور مديــر منطقة الفروانية الصحية 
د.محمد الرشيدي ومدير مستشفى الفروانية 

د.علــي املطيــري ورئيس مكتــب اخلدمات 
الصيدالنيــة د.نوير البطاح ورئيس قســم 

الصيدلة د.رشا املهنا.

أسامة دياب

جدد السفير الهندي لدى البالد سيبي 
جورج التأكيد على قوة العالقات بني 
بالده والكويت، الفتا إلى أنها أصبحت 
على مر السنني شراكة ديناميكية طويلة 
األمد تضم العديد من أصحاب املصلحة 
مثل الوكاالت احلكومية واملؤسســات 
التجاريــة واملجموعــات الصناعيــة 
العلــوم  ومؤسســات  واجلامعــات 

والتكنولوجيا واألكادمييني والعلماء 
والطالب ومؤسسات االبتكار والبحث.

وأضاف جورج في كلمته التي ألقاها 
خالل حفل اســتقبال على منت سفينة 
البحريــة الهنديــة «تيــر» أن الكويت 
تعــد جزءا من جوار الهند املمتد وهي 
شريك رئيسي في تقدمنا االقتصادي، 
السيما في مجال أمن الطاقة والرعاية 
الصحيــة، مبينــا انه علــى الرغم من 
الصعوبــات والتحديات العديدة التي 

سببتها «كورونا»، استمرت عالقتنا في 
النمو خالل السنوات األخيرة، كما عزز 
تعاوننا الثنائي في مكافحة اجلائحة 
شراكتنا. واستذكر الزيارة التي قامت 
بها ســفن حربية هنديــة إلى الكويت 
العــام املاضي والتي عــززت تعاوننا 
الثنائي، مشيرا إلى أن زيارة هذه السفن 
الثالث «تير» و«سوجاتا» برفقة سفينة 
حرس السواحل الهندي إلى الكويت تدل 
على قوة الشراكة الثنائية املتنامية بني 

البلدين في جميع القطاعات، الســيما 
في مجال التعاون الدفاعي، إضافة الى 
التــزام الهند بإقامة شــراكة تعاونية 
مع الدول الصديقة في منطقة احمليط 
الهندي وخارجهــا ملواجهة التحديات 
البحرية معا، معربا عن سعادته برؤية 
اإلجنازات املهمة التي حققتها الهند في 
بناء بحرية قوية للغاية، والتي تساهم 
بشــكل كبير في ضمان ســالمة وأمن 

واستقرار احمليط الهندي وما وراءه.

خالل حفل استقبال أقيم على منت سفينة البحرية الهندية «تير» مبناسبة زياتها للبالد

(أحمد علي) مشاركة في االحتفال  د.رشا املهنا د.نوير البطاح

السفينة الهندية «تير» لدى وصولها إلى البالد السفير الهندي سيبي جورج متحدثا       (محمد هاشم)

املفوضية األممية لالجئني: الكويت تدعمنا «في أصعب الظروف»
جنيــڤ - كونا: أشــادت 
املتحــدة  األمم  مفوضيــة 
الســامية لشــؤون الالجئــني 
بوقوف الكويــت إلى جانبها 
ودعم عملياتها اإلنسانية في 
«أصعب الظروف» السيما في 
االزمة الســورية وغيرها من 

األزمات اإلقليمية.
وأكد مندوبنــا الدائم لدى 
واملنظمــات  املتحــدة  االمم 
الدوليــة االخرى فــي جنيڤ 
السفير ناصر الهني أنه التقى 
مبفوض األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني فيليبو غراندي مبقر 
املفوضية فــي مدينة جنيڤ 
لبحث مجمل القضايا املتعلقة 

وأضاف الســفير الهني أن 
املفــوض الســامي أعرب عن 
التقديــر الكبير الــذي توليه 

أعمــال اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك األسبوع 
املاضي. وأكد السفير الهني عمق 
العالقات التي جتمع بالده مع 
مفوضية األمم املتحدة السامية 
لشؤون الالجئني مشددا على 
حرص الكويت على توســيع 
أفــق التعــاون فــي املجاالت 

اإلنسانية التي تضطلع بها.
حــرص  عــن  وأعــرب 
الكويت على تقوية العالقات 
مع املفوضية الســامية من 
خالل حــوار مثمر وتعاون 
بنــاء نظرا ملا تقــوم به من 
دور نبيل في خدمة اإلنسانية 

أينما كانت احلاجة.

األمم املتحدة للكويت لوقوفها 
إلى جانب املفوضية السامية 
الســيما أنها كانت خير معني 
في مواجهة األزمة اإلنسانية 
الناجتة عن النزاع املسلح في 
ســورية وغيرها من األزمات 

اإلقليمية والدولية.
وأوضح أنه نقل للمسؤول 
األممــي تقدير الكويت لكل ما 
يقوم به من جهود إنســانية 
لرعاية الالجئني حول العالم 
رغم تصاعــد حتديات العمل 
اإلنساني، مشــيرا الى اللقاء 
الــذي جمع وزيــر اخلارجية 
الشيخ د.أحمد الناصر احملمد 
واملفوض السامي على هامش 

السفير ناصر الهني خالل استقبال فيليبو غراندي

بالعمــل اإلنســاني واألعمال 
اإلغاثيــة الســيما مــع تزايد 
األزمات على الساحة الدولية.

«السكنية»: أجنزنا ٥٧٫١٦٥ معاملة 
عبر «سهل» خالل ٣ أشهر

عاطف رمضان

أظهــرت إحصائية للمؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية، أن إجمالــي خدمات 
املؤسســة التي متت عبر تطبيق ســهل 
اإللكتروني خالل فترة ٣ أشهر من يوليو 
حتى سبتمبر املاضي بلغ ٥٧٫١٦٥ معاملة.

ووفق اإلحصائية التي اطلعت عليها 
«األنباء»، فإن هذه املعامالت موزعة فيما 

يلي:
١٠٨٣٩ حتديــث أرقام الهواتف، و٤٥٧
طلب فروقات صرف بدل اإليجار، و٩٧٠
طلب إعادة صرف بدل اإليجار، و٣٤٨٩٣

شهادة ملن يهمه األمر، و٢٩٤ طلب إيصال 

تيار كهربائي، و٤٣ طلب فتح ملف إسكاني، 
و٤٤٩٥ طلب تخصيص وحدة ســكنية، 
و١٥ إلغاء طلب رعاية سكنية، و٤٤ طلب 
جتديد كتب توثيق بيوت وشقق، و٤٥٧
طلب فروقات البدل مقدم من خدمة، و١٦
إعادة قيد طلب رعاية سكنية، و٨٠ طلب 
جتديد كتب توثيق قسائم، و٤٢٠٤ طلبات 
تسليم إذن البناء، و١٢ طلب توثيق بيت 
حكومي، و٢١ طلب توثيق قسائم مع سداد، 
و٤٣ إعادة تفعيل ملف إســكاني مع بدل 
إيجــار، و٦٧ طلب توثيــق بيت حكومي 
مــع الرهن، و٢١٠ طلبات توثيق قســائم 
مع الرهن، و٥ إعادة تفعيل ملف إسكاني 

بدون بدل إيجار.

الفوزان: اتفاق مع «إيكاو» لتطوير منظومة الطيران املدني
العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
للطيــران املدنــي تنظيمهــا 
ورشــة عمــل خاصــة بأمن 
الطيران املدني بدءا من األحد 
املقبل حتى ١٣ أكتوبر اجلاري 
بالتعاون مع املنظمة الدولية 

للطيران املدني (إيكاو).
وقال املدير العام للطيران 
املدنــي يوســف الفــوزان لـ 
«كونــا» أمــس إن الورشــة 
تأتي دعما للجهود اإلقليمية 
الدوليــة للطيران  للمنظمة 
املدني وإبرازا لدور الكويت 

مبجال الطيــران املدني وما 
يتصل بترخيص الشــركات 
والعاملني فــي أمن الطيران 

املدني.
أن  الفــوزان  وأوضــح 
الورشة ستعقد في مقر إدارة 
الطيران املدني مبشــاركة ٦

دول إقليميــة هــي: الكويت 
واألردن  وعمــان  وقطــر 
والسعودية والسودان، عالوة 
علــى جميع اجلهات العاملة 
فــي مطــار الكويــت الدولي 
وهي: وزارة الداخلية وشركة 

الفــوزان إن الطيران املدني 
وقعــت أخيرا عقــد خدمات 
استشارية مع املنظمة الدولية 
للطيران املدني (إيكاو) على 
هامــش االجتماع الســنوي 
للــدول األعضاء املقام حاليا 

في مدينة مونتريال بكندا.
العقــد مدتــه  أن  وذكــر 
خمس ســنوات ويهدف إلى 
تقدمي الدعم واإلسناد لإلدارة 
العامة للطيران املدني عالوة 
على تطوير منظومة الطيران 
املدني على نحو آمن ومنظم.

اخلطوط اجلويــة الكويتية 
وطيــران اجلزيرة وشــركة 

«ناس».
الورشــة  أن  وأضــاف 
بإشــراف املنظمــة الدوليــة 
(إيــكاو) وســيتم خاللهــا 
استعراض آخر ما مت التوصل 
لــه بشــأن تراخيــص أمــن 
الطيــران والقوانني الدولية 
املدنــي  الطيــران  وجتربــة 
الرائــدة فــي ترخيــص أمن 

الطيران املدني.
علــى صعيد، آخــر، قال 

مطار الكويت الدولي يستضيف ورشة مبشاركة ٦ دول واجلهات العاملة فيه دعماً للجهود اإلقليمية للمنظمة

يوسف الفوزان

«االئتمان»: إجناز ٢٩٫٦ ألف معاملة 
بقيمة ٧٫٨ ماليني دينار خالل أسبوع

عاطف رمضان

كشــفت إحصائية لبنك االئتمان عن أن 
إجمالي املعامالت التي أجنزها البنك خالل 
أسبوع من ٢ إلى ٦ أكتوبر اجلاري بلغ ٢٩٫٦٨٨
معاملة مبصروفات بلغت ٧٫٨ ماليني دينار.

ووفــق اإلحصائية التــي اطلعت عليها 
«األنبــاء»، فإن هذه املعامــالت موزعة كما 
يلي: عدد دفعات القروض احملولة إلكترونيا 
بلغ ١٢٤٨ دفعة، وعدد املستفيدين من إنشاء 
حســاب من خــالل تطبيــق هويتــي ٣٦٥
مســتفيدا، وعدد الكشوفات الهندسية ١١٧١

كشــفا، وعدد املكاملات التي مت اســتقبالها 
من خالل مركز االتصال ١٨٦٧ مكاملة، وعدد 
االستفسارات التي مت الرد عليها من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي ٤٠ استفســارا، 
وعدد املستفيدين من خدمة القرض االجتماعي 
الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي ٢٩ عميال، 
وعدد القرارات الصادرة من البنك ٦٠٢ قرار، 
وعدد املستفيدين من خدمة القرض العقاري 

بتقنية الذكاء االصطناعي عميالن، وإجمالي 
املستفيدين من خدمات البنك اإللكترونية 
٥٩٤٤ مســتفيدا، وعــدد طلبــات اخلدمات 
اخلاصة بالبنك واملقدمة من خالل تطبيق 
ســهل ١٦١٠ طلبات، وعدد املســتفيدين من 

منحة ذوي اإلعاقة الذكية ٧ عمالء.

ملشاهدة الڤيديو


