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ولي العهد هنأ رئيسة الهند  بذكرى يوم اجلمهورية وحاكم 
أستراليا بالعيد الوطني والرئيسة املنتخبة لـ «ترينيداد وتوباغو»

صدر أمر أميري امس بقبول استقالة سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء وتكليف كل منهم 

بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
وفيما يلي نص األمر األميري:

مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء، ويســتمر كل منهــم في تصريف 
العاجــل من شــؤون منصبه حلني تشــكيل 

الوزارة اجلديدة.
مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس األمة، 
ويعمــل به مــن تاريخ صدوره وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.
من جانب آخر، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
دروبــادي مورمو رئيســة جمهوريــة الهند 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالدها، متمنيا 

سموه لها موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
الهند وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلــى اجلنرال 
ديڤيد هيرلي حاكم عام أســتراليا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وألستراليا وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
وبعث ســموه حفظه اهللا ورعاه، ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيســة املنتخبــة جلمهورية 
«ترينيــداد وتوباغــو» الصديقة كريســتني 
كارال كانغالو، عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة انتخابها رئيسة جلمهورية 
ترينيــداد وتوباغــو، متمنيا ســموه لها كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية 
وللعالقــات الطيبة بني البلديــن الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو 
رئيســة جمهورية الهنــد الصديقة ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناسبة ذكرى يوم 
اجلمهورية لبالدها، راجيا لها وافر الصحة 

والعافية.
 إلى ذلك، بعث ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى اجلنرال ديڤيد 
هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
املنتخبة جلمهوريــة «ترينيداد وتوباغو» 
الصديقــة كريســتني كارال كانغالو ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناســبة انتخابها 
رئيســة جلمهورية «ترينيــداد وتوباغو»، 
متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد ودوام 

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

رئيس الوزراء هنأ رئيسة الهند وحاكم عام أستراليا 
والرئيسة املنتخبة لـ «ترينيداد وتوباغو»

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي 
مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة 
مبناســبة ذكــرى يــوم اجلمهوريــة 

لبالدها. 
كمــا بعث ســموه ببرقيــة تهنئة 
إلى اجلنرال ديڤيد هيرلي حاكم عام 
أســتراليا الصديقة مبناســبة العيد 

الوطني لبالده.
وبعث ســموه ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيسة املنتخبة جلمهورية «ترينيداد 
وتوباغو» الصديقة كريســتني كارال 

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباحكانغالو.

بوقماز بحثت مع «شل الكويت» مبادرة إعادة 
استخدام الكربون في محطات الكهرباء واملاء

اســتقبلت وزيــرة األشــغال ووزيــرة 
الكهرباء واملــاء والطاقة املتجددة د.أماني 
بوقماز رئيس مجموعة «شل الكويت» أنور 
املطلق وفريقه، وذلك بحضور وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة بالتكليف 

م.مطلق أبورقبة وممثلي الوزارة.
ومت اســتعراض مبادرة شــركة «شــل 
الكويت» حلجز وتخزين إعادة اســتخدام 
الكربون في محطات توليد الطاقة الكهربائية 

وتقطير املياه، بالتعاون مع مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، مبا يحقق التزامات الوزارة 
وفقا حملاور برنامج العمل احلكومي، وتعهد 
٢٧ Cop الكويت في مؤمتر شــرم الشــيخ

باحلياد الكربوني ٢٠٦٠.
وأكدت الوزيرة د.بوقماز تقدميها جميع 
التسهيالت والدعم الالزم لتنفيذ املبادرات 
والفرص التي حتقق التزامات الوزارة، والتي 

تصب في محاور برنامج عمل احلكومة.

مبا يحقق التزامات الوزارة وفقاً حملاور برنامج العمل احلكومي

د.أماني بوقماز خالل اجتماعها مع أنور املطلق  وفريق شركة شل الكويت

العنزي: الكويت تشارك في معرض القاهرة للكتاب بجناحني
القاهرة ـ هناء السيد

إدارة معارض  أكد مديــر 
الكتاب ومدير معرض الكويت 
الدولي للكتاب سعد العنزي 
أهميــة مشــاركة الكويت في 
معرض القاهرة الدولي للكتاب 
باعتبــاره من أهــم وأضخم 
العربيــة  الكتــاب  معــارض 

والعاملية.
وقال العنزي، في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، إن املجلس 
الوطني يشــارك فــي الدورة 
القاهــرة  ملعــرض   ٥٤ الـــ 
الدولــي للكتاب إلبــراز دور 
الكويــت الثقافي في احملافل 

البحوث والدراســات  بإدارة 
والتخطيط والسلسلة التراثية 
اخلاصة (من التراث العربي). 

ثقافية تضم لقاءات مع مبدعني 
وكتــاب ومفكريــن وفنانني 
ورموز وقامات مصرية عربية 

وعاملية.
أمــا البرنامــج الثقافــي 
لــألردن والتــي حتل ضيف 
شــرف للمعــرض يشــمل 
مشــاركة ٨٥ كاتبا وشاعرا 
وشــاعرة وناقــد وأكادمييا 
وأديبــا مــن األردن ومصر، 
توزعت حضورهم على ٢٧
فعاليــة توزعت مــا بني ٢٣

ندوة ومحاضرة، و٤ عروض 
مسرحية، وقراءات قصصية 
لألطفال، و٣ قراءات قصصية 

و٣ أمسيات شعرية.

إصــدارات  إن  واضــاف 
املجلس الوطنــي تزيد على 
٣٠٠ إصدار مختلف ومتنوع. 
 اجلدير بالذكر أن اململكة 
األردنية حتل ضيف شــرف 
املعــرض، واســم الشــاعر 
الكبير الراحل صالح جاهني 
شــخصية العام، ورائد أدب 
األطفال الكاتب كامل كيالني 

شخصية معرض الطفل.
ويضم املعرض هذا العام 
١٠٤٧ ناشــرا مصريا وعربيا 
وأجنبيا، من ٥٣ دولة، من بينها 
دول جديدة مثــل األرجنتني 
وكولومبيــا والدومينيكان، 
باإلضافة إلى قرابة ٥٠٠ فعالية 

أشار إلى أن إصدارات املجلس الوطني تزيد على ٣٠٠ إصدار مختلف ومتنوع

سعد العنزي

الثقافية وحرصها على دعم 
الثقافة العربية وإفادة القراء 
والباحثني من خالل اإلصدارات 
الثقافية والدراسات العلمية.
املجلــس  أن  وأضــاف 
الوطني يشارك في املعرض 
بجناحني، األول ســيكون في 
القاعة الرئيسية للمعرض، أما 
اآلخر فسيكون لبيع إصدارات 
املجلــس الدورية وهي: «من 
املسرح العاملي» و«عالم الفكر» 
و«عالــم املعرفة» و«إبداعات 
عاملية» و«الثقافــة العاملية» 
ومجلــة «العربــي» وكذلــك 
«العربي الصغير»، باإلضافة 
اخلاصــة  الدراســات  إلــى 

السفير سوايكا: دور مشهود للجالية الهندية في الكويت
احتفلت سفارة الهند لدى الكويت 
الرابــع  باليــوم اجلمهــوري  أمــس 
والســبعني للهند، وذلك فــي مقرها 

باملنطقة الديبلوماسية.
بدأ البرنامج الرسمي من الساعة 
التاسعة صباحا بتكرمي التمثال املهامتا 
غاندي، تاله رفع العلم من قبل سفير 
الهند السفير د.أدارش سوايكا وترديد 

النشيد الوطني الهندي.
وقرأ السفير سوايكا رسالة رئيس 
الهند إلى شعب بالده، كما سلط الضوء 
في كلمته على العالقة الثنائية القوية 
بني الهند والكويت، الفتا إلى أن قيادة 

البلدين تولي أهمية كبيرة لها وكذلك 
العالقات القدمية مع الكويت، والتي 
تنعكــس إيجابا علــى التواصل بني 

الشعبني.
وأكد السفير سوايكا العمل اجلاد 
املشهود للجالية الهندية في الكويت، 
كما أثنى على منظمات اجلالية الهندية 
ألنشــطة الرفاهية التي تقوم بها في 
الهند والكويت، مشيدا بتنظيم مختلف 

الفعاليات الثقافية والرياضية.
وسلط السفير الضوء على جهود 
الســفارة في معاجلــة القضايا التي 

تهم املجتمع. 

أشاد بالعالقات القوية بني البلدين خالل احتفال السفارة باليوم اجلمهوري الرابع والسبعني

(محمد هاشم) السفير د.أدارش سوايكا ملقيا كلمته 

أمر أميري بقبول استقالة احلكومة وتكليفها بتصريف العاجل
صاحب السمو هنأ رئيسة الهند بذكرى يوم اجلمهورية وحاكم أستراليا بالعيد الوطني والرئيسة املنتخبة لـ «ترينيداد وتوباغو»

العتيبي بحث مع القائم باألعمال األميركي العالقات بني البلدين

التقى نائب وزير اخلارجية السفير 
منصور العتيبي مع القائم باألعمال باإلنابة 
في سفارة الواليات املتحدة األميركية لدى 
الكويت جيمس هولتسنايدر، ومت خالل 
اللقاء بحث أوجه العالقات املتميزة بني 

البلدين الصديقني.
من جانــب آخر، تــرأس نائب وزير 
اخلارجية السفير منصور عياد العتيبي 
الســلكني  اجتماعــا ملجلــس شــؤون 
الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام 
وزارة اخلارجيــة مبشــاركة مســاعدي 
وزيــر اخلارجية أعضاء املجلس، حيث 
مت خالله بحث املواضيــع الواردة على 

جدول األعمال.

نائب وزير اخلارجية ترأس اجتماعاً ملجلس شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي

السفير منصور العتيبي مترئسا اجتماع مجلس شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي السفير منصور العتيبي مستقبال جيمس هولتسنايدر

وقف استقبال املراجعني لـ ٢٦٢ خدمة متوافرة على «سهل»
أعلن وزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات مازن 
الناهض، وقف استقبال املراجعني 
لـ ٢٦٢ خدمة حكومية متوافرة على 
تطبيق «ســهل» من قبل اجلهات 
احلكومية املشاركة للتطبيق، وذلك 
بناء على جناح التطبيق احلكومي 
املوحد للخدمات احلكومية «سهل» 
في أن يكون اللبنة األساسية في 
حتقيق أهداف التحول الرقمي وفق 
خطة التنميــة الوطنية للكويت 
«رؤية ٢٠٣٥»، حيث جتاوز عدد 
املليــون  التطبيــق  مســتخدمي 

مســتخدم أجنزوا عدد ٨٦٠٩٩٢٧
خدمة وتلقوا ٢٩٢٨٥٣٣٥ إشعارا 

و١٧٦١٥٧٠٠ بيان.
وبني الناهض أن عدد اجلهات 
املشــاركة فــي التطبيق ٢٨ جهة 
تقدم ٢٧٧ خدمة ليتبقى ما يقارب 
٤٠٠ خدمة إلكترونية لدى اجلهات 
املشــاركة في التطبيق ولم يتم 

حتويلها إلى تطبيق «سهل».
وأضــاف الناهــض أن هــذه 
اخلطــوة تأتي اســتكماال لقطف 
ثمار هذا النجــاح ودعما للغاية 
من إطالق هذا التطبيق في إجناز 
املعامــالت دون مراجعة اجلهات 

احلكومية، حيث ســيكون لذلك 
األثر الكبير في توجيه شــرائح 
املجتمــع املختلفة إلــى التعامل 
اإللكتروني في إجناز املعامالت، 
ومن جهة أخرى تخفيف الضغط 
على اجلهــات احلكوميــة ومنع 
هــدر طاقــات العمل فــي إجناز 
املعامالت يدويا بالرغم من توفرها 
اإللكترونــي مــن خــالل تطبيق 
«ســهل»، باإلضافة إلــى الفوائد 
اجلانبية التي سيتم حتقيقها من 
تقليل االزدحام املروري وتوجيه 
طاقات العمل في كل جهة إلى أعمال 

أخرى لالستفادة املثلى منها.

سفيرنا لدى القاهرة: يعزز التعاون بني جمعيتي 
الضباط املتقاعدين واحملاربني القدماء املصرية

القاهــرة - كونــا: قام رئيــس وأعضاء 
مجلس ادارة جمعيــة الضباط املتقاعدين 
بزيــارة جمعية احملاربني القدماء وضحايا 
احلرب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
وذلك تلبية لدعوة من مدير جمعية احملاربني 

القدماء اللواء الركن أشرف أحمد شريف.
واطلــع الوفد الكويتي برئاســة رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية اللواء متقاعد فيصل 
اجلزاف على أوجه الرعاية واخلدمات التي 
تقدم للمحاربني وأسرهم والشهداء ومصابي 

العمليات احلربية.
وأشــاد اللــواء اجلزاف فــي تصريح لـ 
«كونا» مبــا تقدمه اجلمعيــة املصرية من 
خدمــات وبرامــج تأهيليــة وتشــجيعية 
وترفيهية للمنتسبني وأسرهم من العاملني 
واملتقاعدين بعــد ان فقد بعضهم األمل في 
احلياة نتيجة للتعرض لإلصابات أو املرض.
وأشــار الى انه جــرى الترتيب لتوقيع 
بروتوكول تعاون مشــترك بني اجلمعيتني 
لالستفادة من اخلبرات والتجارب املطبقة 

منذ سنوات طويلة.
واكــد اللــواء اجلــزاف عمــق العالقات 

الكويتيــة - املصرية املتجــذرة منذ القدم 
بني البلدين الشقيقني وتعاونهما في مختلف 
املجاالت، مثنيا في الوقت ذاته على ما حظي 
به الوفد الكويتي خالل الزيارة من حفاوة 

في االستقبال وكرم الضيافة.
وعلى صعيد متصل، استقبل سفيرنا لدى 
جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية غامن الغامن في مكتبه 
وفد مجلس ادارة جمعية الضباط املتقاعدين 
بحضور امللحق العسكري وامللحق األمني.

وأعرب الســفير الغامن عــن دعمه لهذه 
املبادرات التي من شأنها ان تعزز التعاون 
مع األشــقاء في مصر، ومبا ينعكس ايضا 
باإليجاب على الضباط املتقاعدين ومنتسبي 
اجلمعيتني لتحقيق جميع الغايات واالستفادة 

من التجارب واخلبرات.
وضم وفد اجلمعية الزائر نائب رئيس 
مجلــس االدارة اللــواء ركــن متقاعد نادر 
شــعبان، وأمني الســر املقدم الركن متقاعد 
ركاد الظفيري، ومستشار اجلمعية العقيد 
أحمد الدريع، ورئيس اللجنة االعالمية الرائد 

متقاعد رضا السلمان.

الترتيب لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بني اجلمعيتني

السفير غامن الغامن خالل استقبال وفد مجلس ادارة جمعية الضباط املتقاعدين بحضور امللحق العسكري وامللحق األمني

الكويت تدين وتستنكر العدوان الوحشي
لقوات االحتالل اإلسرائيلي على مدينة جنني

أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة واستنكار الكويت 
الشديدين للعدوان الوحشــي الذي شرعت به قوات 
االحتالل االسرائيلي على مدينة جنني في الضفة الغربية 
احملتلة والذي أســفر عن استشــهاد وإصابة أبرياء. 
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا العدوان يعد انتهاكا 
صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، داعية 

املجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه 
االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة وتوفير احلماية الكاملة 
للشعب الفلسطيني الشقيق. وحذرت «اخلارجية» من 
مغبة هذه االنتهــاكات التي تنذر باملزيد من التصعيد 
محملة سلطات االحتالل االسرائيلي املسؤولية كاملة 

لتداعيات هذه االعتداءات املتكررة.


