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منصور العتيبي ترأس اجتماعًا ملجلس 
شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي

ترأس نائب وزير اخلارجية 
العتيبــي  الســفير منصــور 
اجتماعا ملجلس شؤون السلكني 
الديبلوماسي والقنصلي، في 
ديــوان عام وزارة اخلارجية، 
مبشــاركة مســاعدي وزيــر 
اخلارجيــة أعضــاء املجلس، 
حيث مت خالله بحث املواضيع 

الواردة 
مــن جانــب آخــر، التقــى 
نائب وزير اخلارجية السفير 
منصور العتيبي مع الســفير 

محمد إيراني سفير اجلمهورية االسالمية 
اإليرانية لدى الكويت، ومت خالل اللقاء 

بحث العالقات الثنائية مع السفير اإليراني

السفير منصور العتيبي مستقبال السفير محمد إيراني

نائب وزير اخلارجية السفير منصور العتيبي مترئسا االجتماع

توصيل «البريد» إلى املنازل فبراير املقبل
أعلنت وكيلة وزارة 
م.خلــود  املواصــالت 
الشهاب عن توقيع عقد 
البريد  خــاص بقطــاع 
للتخليــص واإلفــراج 
اجلمركي املسبق وكذلك 
للنقل والفرز والتوزيع 
للبريد املمتاز والطرود 
البريديــة،  والــرزم 
وتوصيلهــا للمنــازل 
مقابــل أســعار رمزية 
يتــم حتصيلها من قبل 
العمــالء ومجانــا عند 
تســلمها مــن مكاتــب 

البريد، حيث سيبدأ العمل مبا مت االتفاق 
عليه في العقد بداية شهر فبراير ٢٠٢٣.

وأوضحت الشهاب في تصريح صحافي 
أن توقيع هذا العقد سيحدث نقلة نوعية 
في اخلدمــات املقدمة للعمالء كتوصيل 
وتســلم «البعائــث» البريدية إلى محل 
اإلقامة وكذلك تسلم «البعائث» وترحيلها 
وتصديرها إلى بلد املورد، مشــيرة إلى 

أن جميع هذه اخلدمات املذكورة سوف 
تقدم مقابل ســعر رمزي يتم حتصيله 
من قبل العمالء لصالح خزينة الوزارة.

وأضافت الشهاب انه سيتم استحداث 
موقــع علــى شــبكة االنترنــت لتتبــع 
«البعائــث» البريديــة أوال بأول وكذلك 
استحداث خدمة تتبع البعائث البريدية 

عبر الهواتف الذكية.

«املواصالت» حتّصل رسوماً رمزية.. ومجاناً حال تسلّمها من مكاتبها

«البيئة» تطلق ٣ خدمات إلكترونية عبر «سهل»

دارين العلي

أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن اضافة 
خدماتها على تطبيق «سهل» و«سهل اعمال» 
في اطار التسهيل على املواطنني واملقيمني 

للوصول الى اخلدمة.
وقالــت مديــرة ادارة العالقــات العامة 
واملتحدث الرســمي باســم الهيئة شــيخة 
االبراهيم في تصريح لـ«األنباء» ان اخلدمات 
اجلديدة تشــمل تصاريــح الدخول حملمية 
اجلهراء ومنصة حجز صيد النزهة لألفراد، 

فيما تتوافر للشركات خدمة دفع البيانات 
اجلمركية.

وأوضحــت االبراهيــم ان الهيئة تعمل 
حاليا على اضافة عدد من اخلدمات االخرى 
عبر تطبيق ســهل كطلبات ترخيص املواد 
وادخالها الى البالد، وكذلك تسديد الرسوم 

املختلفة وغيرها.
ولفتت الى ان الهيئة تقدم عبر منصاتها 
االلكترونية وموقعها ٣٠ خدمة ما من شأنه 
التسهيل على املواطنني في امتام معامالتهم 
دون احلضور بشكل شخصي الى مقر الهيئة.

تشمل احلجز لزيارة «اجلهراء» وصيد النزهة ودفع البيانات اجلمركية

خدمات الهيئة على «سهل»شيخة اإلبراهيم

نائب األمير استقبل رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت 
السعودية ورؤساء شركتي االتصاالت السعودية والكويتية

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصر بيان صباح امس رئيس 
مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية صاحب 
الســمو امللكي األمير محمــد بن خالد العبداهللا 
الفيصل آل سعود ورؤساء مجالس إدارات شركتي 
االتصاالت السعودية والكويتية وذلك مبناسبة 

زيارتهم للبالد.
حضر اللقاء رئيس ديوان ســمو ولي العهد 
الشيخ أحمد العبداهللا، ووزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبداهللا، ووكيل الديوان 
األميري ومدير مكتب صاحب الســمو الســفير 
أحمد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق 
متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون اخلارجية 

مبكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية صاحب السمو امللكي 

األمير محمد بن خالد العبداهللا الفيصل آل سعود

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية صاحب السمو امللكي األمير محمد بن خالد العبداهللا الفيصل آل سعود ورؤساء مجالس 
إدارات شركتي االتصاالت السعودية والكويتية

املاجد: ندعم جهود دول التعاون في التنسيق ملكافحة الفساد
الريــاض ـ كونا: أكد وزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة عبدالعزيز املاجد 
حرص الكويت على دعم جهود 
دول مجلــس التعــاون لدول 
اخلليج العربية في التنسيق 
بني االجهزة املختصة مبكافحة 

الفساد.
جــاء ذلك في كلمة للوزير 
املاجد خالل ترؤسه وفد الكويت 
فــي االجتماع الــوزاري األول 
ألجهزة إنفــاذ قوانني مكافحة 
الفساد بدول مجلس التعاون 
اخلليجي والذي يعقد في مدينة 
جــدة بدعوة من هيئة الرقابة 

ومكافحة الفساد السعودية.
وقــال املاجــد إن «الكويت 
تدعم مقترح يعزز املجهودات 
القيمة لدول مجلس التعاون 
في حتقيق الكفاءة في مستوى 
التنسيق بني االجهزة املختصة 
مبكافحــة الفســاد وذلــك من 
خــالل عقــد اجتمــاع وزاري 
ســنوي ألجهزة انفاذ قوانني 
مكافحة الفساد في دول املجلس 

املتحدة ملكافحة الفســاد ومن 
خالل التعاون مع مكتب األمم 
املتحــدة املعنــي باملخــدرات 
اململكة  واجلرميــة ومبــادرة 
العربية السعودية نحو انشاء 
شبكة عاملية لســلطات انفاذ 
القانون حول مكافحة الفساد.
وعلى صعيد متصل، ذكر 
البيان الصــادر عن االجتماع 
الــذي عقــد برئاســة رئيــس 

وقــال البيــان انــه لرفــع 
التنســيق وتعزيز  مســتوى 
قدرة دول املجلس على مالحقة 
مرتكبي جرائم الفساد العابرة 
للحــدود والعائــدات الناجتة 
عن أنشطتهم اإلجرامية وفقا 
الوطنية  لألنظمة والقوانــني 
املعمول بها فــي كل دولة من 
دول املجلــس فقــد مت االتفاق 
على حتديد ضباط اتصال مبا 
يكفل سرعة تبادل املعلومات 
والتحريات ذات الصلة بجرائم 
الفساد العابرة للحدود على أن 
تقوم األمانــة العامة بتعميم 
قائمة أســماء ضباط االتصال 
علــى دول املجلس وحتديثها 

بشكل دوري.
وأضــاف البيان انه بهدف 
تعزيــز التعاون اإلقليمي فان 
املجتمعني اوصوا األمانة العامة 
ملجلــس التعــاون اخلليجــي 
بالتنســيق وفقــا لالجراءات 
املعمــول بها في إطار املجلس 
لعقد اجتماع وزاري ســنوي 
ألجهزة إنفــاذ قوانني مكافحة 

الفساد بدول املجلس.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 
الكهموس  الســعودية مــازن 
ومشاركة األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
د. نايف احلجرف ان االجتماع 
يأتي بهدف تعزيز التعاون بني 
أجهزة إنفــاذ قوانني مكافحة 
الفساد مبا يحقق تطلعات قادة 
دول املجلس ويحقق التكامل 

املنشود.

ترأس وفد الكويت في االجتماع الوزاري األول ألجهزة إنفاذ قوانني مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون اخلليجي

عبدالعزيز املاجد مع املشاركني في االجتماع

ودعــوة األمانــة العامة لدول 
مجلس التعاون للتنسيق في 
هذا الصدد واتخاذ االجراءات 
الالزمة نحو امتام هذا املقترح».
املاجد على أهمية  وشــدد 
االستعانة باآلليات املتخصصة 
للتعــاون الدولي بــني أجهزة 
مكافحة الفساد وسلطات انفاذ 
القانــون خاصة عبــر مؤمتر 
الدول األطراف التفاقية األمم 

الزامل: دعم الفنانني واملبدعني ليتمنكوا من قيادة الصفوف مستقبًال

حنان عبداملعبود

أكــد األمــني العام املســاعد لقطاع 
الفنون في املجلــس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب مســاعد الزامل أن 
املجلــس يهدف الــى خدمــة املبدعني 
ويجب علينــا كقياديني وفنانني رواد 
أن نحتضن الشباب حتى يتمكنوا من 

قيادة الصفوف في املستقبل.
جاء ذلك خالل افتتاح املعرض الذي 
نظمته جمعية الكاريكاتير الكويتية أول 
من أمس بعنوان «باألبيض واألسود» 
والــذي يضم ٧٠ عمــال فنيا للقصص 
املصورة «الكوميكس» و«املاجنا» في 

مقر اجلمعية مبنطقة الدعية.
وأعرب الزامل عن سعادته بالتواجد 
فــي جمعيــة الكاريكاتيــر وحضــور 
املعــرض املميــز لعــدد مــن الفنانني 
الكويتيني املبدعــني، الفتا الى انه من 
الفنــون الرائعــة واللصيقة مبحبيها 
حتــى بني فئــات املجتمع البســيطة، 
فاجلميع يحبون هذا الفن ويطالعون 
بشكل مســتمر الرسومات التي تعبر 

عن يومياتهم أو خياالتهم.
وأضــاف: الكاريكاتيــر فــن ميكن 
اســتخدامه من باب الســخرية أو في 

الكوميديا أو رسم بعض املالمح والرموز 
اخلاصة باألشخاص، وله علم خاص به، 
مبينا ان املعرض يظهر اجلهود املبذولة 
للوصول الى هذا املستوى الرائع من 
العمل واالحترافيــة، متمنيا التوفيق 
واالزدهار جلميع رسامي الكاريكاتير، 
داعيا الى التعاون مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بشكل دائم.

جمعيــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
الكاريكاتيــر الفنــان الزميــل محمــد 

ثالب إن املعرض هو األخير في ٢٠٢٢
ويعد ختام األعمــال الفنية للجمعية 
حيــث قدمنــا مجموعة مــن اللوحات 
لفــن الكوميكس واملاجنــا وهي نوع 
من الرسومات اليابانية وجزء من فن 

الكاريكاتير املنتشر حاليا بالعالم.
وتابع ثالب: «الكوميكس» و«املاجنا» 
رســومات أصولها يابانية وتطورت 
وانتشــرت فــي الكثيــر مــن البلدان 
وخاصة العربية بسبب انتشار مواقع 

التواصل ورسالتها تكون دائما داخل 
القصة األصلية، والفنانون يرسمون 
الشخصيات كمجال ألسلوب فني معني 
قد يغيرون في الشخصيات أحيانا أو 
يأخذونها كما هي ولكن بأسلوب الفنان، 
ودائما مــا تكون بعيــدة عن اجلانب 
السياسي ويغلب عليها الطابع الفني.

ولفت الى أن اجلمعية نظمت معرض 
«باألبيض واألسود» مبشاركة ٢٥ فنان 
كاريكاتير ورســام ماجنا وكوميكس 
وأكثر من ٧٠ لوحــة فنية إضافة الى 
البوسترات، مشيرا إلى انه ميثل نوعا 
من التغيير في أسلوب اجلمعية لدعم 
هذا الفن وهناك مشــاركات من داخل 

الكويت وخارجها.
مــن جهتها، بينت رئيســة قســم 
«الكوميكس» و«املاجنا» في اجلمعية 
الفنانة أمل البقشي ان املعرض يهدف 
الى التركيز في أساسيات رسم «املاجنا» 
و«الكوميكس» بخطوط سوداء بدون 
ألوان إلبراز جمــال العمل، مؤكدة أن 
املعرض تتخلله عدة أنشطة بالتعاون 
مع منصة الفن املعاصر، منها «حوار 
مضمون العمل الفني بني إبداع الفنان 
وإلهام اآلخريــن» وندوات أخرى عن 

اإلبداع واخليال الفني.

خالل افتتاح معرض جمعية الكاريكاتير «باألبيض واألسود» مبشاركة محلية وإقليمية

الزميل محمد ثالب مكرماً مساعد الزاملمساعد الزامل والزميل محمد ثالب خالل جولة في املعرض  (ريليش كومار)

ملشاهدة الڤيديوجانب من األعمال الفنية

بحث عدد مــن أوجه العالقات الثنائية 
بني البلدين. على جدول األعمال.

اإلبراهيم لـ «األنباء»: نقدم ٣٠ خدمة إلكترونية عبر منصة الهيئة 
ونعمل على إضافة خدمات جديدة عبر التطبيق احلكومي املوحد

.. و«اإلعالم» ُتطلق ٣ خدمات عبر «سهل»
أعلنت وزارة اإلعالم إطالقها ثالث خدمات 
خاصة بها عبر التطبيق احلكومي املوحد 
للخدمات اإللكترونية (سهل) ضمن خطة 
أهداف إســتراتيجية الــوزارة في التحول 

الرقمي.
وقالت املتحدثة الرسمية باسم الوزارة 
أنوار مراد لـ «كونا» ان اطالق هذه اخلدمات 
يأتي في اطــار تنفيذ األهداف املســتدامة 
الستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالرقمنة 
وبتوجيهات من وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري.
واضافت مراد ان اخلدمات اإللكترونية 
للوزارة املتاحة حاليا تتعلق بحق االطالع 

من خالل احلصول على القرارات والوثائق 
املرتبطة وخدمــة االطالع على املعلومات 
وخدمة تراخيص النشر اإللكتروني التي 
تشــمل طلبــات اصــدار تراخيــص اعالم 

الكتروني لألفراد.
وأكــدت أن انضمــام خدمــات وزارة 
اإلعالم لتطبيق (سهل) يعد ضمن اهداف 
اســتراتيجية الوزارة وفــق رؤية «كويت 
٢٠٣٥» تنفيــذا لبرنامج «اســتدامة» الذي 
يتكــون من مجموعــة مبــادرات تنفيذية 
واضحة املعالم واألهداف واملؤشرات تسهم 
بالتحــول الرقمي للخدمــات التي تقدمها 
مختلف وزارات الدولة واجلهات احلكومية.


