مساعد وزير اخلارجية بحث مع سفيري
أملانيا وكندا تعزيز التعاون املشترك
استقبل م��س��اع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون
املنظمات الدولية ناصر الهني ،سفير جمهورية
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أملانيا االحتادية لدى دولة الكويت ستيفان موبس،
وسفير كندا لدى دولة الكويت ،لويس بيبر إميون،

ومت خ�لال االجتماع بحث سبل تعزيز التعاون
املشترك في إطار املنظمات الدولية.
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سموه يقبل استقالة احلكومة ويأمرها بتصريف العاجل من األمور

أمير البالد وولي العهد استقبال جابر املبارك

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،بقصر السيف صباح أمس ،سمو
الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،بقصر السيف صباح أمس ،سمو الشيخ
جابر املبارك.
من جهة أخرى ،فقد صدر أمر أميري بقبول
استقالة رئيس مجلس ال���وزراء سمو الشيخ
صباح اخلالد وال��وزراء ،ونص األمر األميري
على مايلي:

بعد االط�ل�اع على ال��دس��ت��ور وع��ل��ى أمرنا
الصادر بتاريخ  23ربيع اآلخر  1442هجري
املوافق  8ديسمبر 2020م بتعيني سمو الشيخ
صباح خالد احلمد الصباح رئيساً ملجلس
الوزراء.وعلى املرسوم رقم  176لسنة 2020
بتشكيل الوزارة.
وعلى كتاب االستقالة امل��رف��وع إلينا من
سمو الشيخ صباح خالد احلمد الصباح رئيس
مجلس الوزراء أمرنا باآلتي:
م���ادة أول���ى :تقبل استقالة سمو الشيخ

ص��ب��اح خ��ال��د احل��م��د الصباح رئ��ي��س مجلس
الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف
العاجل من شؤون منصبه حلني تشكيل الوزارة
اجلديدة.
م���ادة ثانية :يبلغ أم��رن��ا ه��ذا إل��ى مجلس
األمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في
اجلريدة الرسمية.أمير الكويت نواف األحمد
اجلابر الصباح.
ص��در بقصر السيف ف��ي  5ج��م��ادى االخ��ر
 1442هجرية املوافق  18يناير  2021ميالدية.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

محافظ «مبارك الكبير» بحث مع سفيري بنغالديش
وتنزانيا تعزيز العالقات الوثيقة ودفعها إلى آفاق أرحب

محافظ مبارك الكبير يستقبل سفير بنغالديش إم دي عشيق الزمان

استقبل محافظ مبارك الكبير اللواء
م محمود بوشهري في مكتبه يوم أمس
بديوان عام احملافظة ،سفير جمهورية
بنغالديش اجلديد لدى الكويت إم دي
عشيق ال��زم��ان ،وسفيرة جمهورية
تنزانيا ل��دى الكويت عائشة السالم
أم��ور ،وذلك مبناسبة مباشرتها ملهام
عملهما داخل البالد  ،وتبادل احملافظ
وضيفيه األحاديث الودية التي تناولت
العالقات الوثيقة التي تربط قيادتي
وشعبي البلدين الصديقني وسبل
تعزيزها في جميع املجاالت.

وت��ن��اول��ت ال��ل��ق��اءات ف��رص تبادل
اخلبرات على مستوى األنظمة اإلدارية
احمللية واحملافظات واملناطق على وجه
اخلصوص.
وأك����د ب��وش��ه��ري ل��ل��س��ف��راء عمق
العالقات التي جتمع الكويت ودولهم،
متمنيا للسفريني التوفيق والنجاح
في جهوده من أجل الدفع بالعالقات
الصديقة إلى آفاق أرحب.
وأعرب احملافظ عن تطلعه للسفير
عشيق الزمان والسفيرة عائشة السالم
بالتوفيق والنجاح ألجل الدفع بعالقات

 ..ويستقبل سفيرة تنزانيا عائشة السالم أمور

الصداقة بني بلديهما والكويت الى آفاق
أرحب.
وف��ي نهاية ال��ل��ق��اء ،شكر السفير
البنغالديشي وسفيرة تنزانيا محافظ
مبارك الكبير على حسن االستقبال،
مشيدين بالعالقات املتميزة بني الكويت
وبلدانهم والتعاون الكبير بينهم في كل
املجاالت مبا يخدم املصالح املشتركة
آملني تعزيز التعاون املشترك ودفعه
الى مجاالت أرحب ،وتطوير العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف األص��ع��دة
االقتصادية والسياحية والثقافية

وت��ب��ادل ال��زي��ارات ب�ين اجلانبني مبا
ي��خ��دم امل��ص��ال��ح امل��ش��ت��رك��ة للبلدين
وشعبيهما.
من جهته ،عبر السفير عشيق الزمان
عن سعادته وامتنانه حلفاوة استقبال
احملافظ محمود بوشهري ،معرباً عن
التقدير البالغ للرعاية التي يحظى
وحتظى بها البعثة الديبلوماسية
لبالده ومواطنو جمهورية بنغالديش،
وف��ي ختام اللقائني ت��ب��ادل احملافظ
والسفير البنغالديشي وسفيرة تنزانيا
الهدايا تذكارية.

أشار إلى احلرص على التعاون وتفعيل التوأمة بني اجلمعيتني

العتيبي :املهندسون واملهندسات ينجزون
معامالتهم مبركز خدمة املواطن بجمعية احملامني

العتيبي ومحسني وأبل خالل اجلولة

أعلنت جمعية املهندسني الكويتية أنه
وباالتفاق مع جمعية احملامني ،قد أصبح
بامكان املهندسني واملهندسات الكويتيني
األع��ض��اء باجلمعية إن��ه��اء معامالتهم
مبركز خدمة املواطن مبقر جمعية احملامني
 ،مشيرة الى أن هذا االتفاق تفيعل ملذكرة
التوءمة والتعاون بني اجلانبني.
وق��ام أم�ين سر اجلمعية املهندس فهد

جانب من جولة املهندسني مبركز خدمة املواطن في جمعية احملامني

العتيبي وعضو مجلس اإلدارة املهندس
علي عباس محسني ب��زي��ارة ال��ى مركز
خدمة املواطن ال��ذي مت افتتاحه مؤخرا
بجمعية احملامني  ،حيث استقبلهما رئيس
مجلس إدارة اجلمعية األس��ت��اذ شريان
الشريان وأمني السر األستاذ عدنان أبل
وأم�ي�ن ال��ص��ن��دوق األس��ت��اذ عبد ال���رزاق
العنزي  ،حيث أكد اجلميع احلرص على

نائب رئيس «احلرس الوطني» بحث
مع سفيرة فرنسا التعاون املشترك

تعزيز التعاون القائم بني اجلمعيتيني
وال��س��م��اح ل��ل��م��ه��ن��دس�ين وامل��ه��ن��دس��ات
الكويتيني األعضاء بجمعية املهندسني
إنهاء كافة معامالتهم التي ميكن تقدميها
مبركز خدمة امل��واط��ن ال��ذي مت افتتاحه
مؤخرا مبقر “احملامني”.
وق��د أك��د ال��ش��ري��ان والعتيبي وأب��ل
ح��رص اجلانبني على استفادة أعضاء

اجلمعيتني من اخل��دم��ات التي تقدم في
مقريهما  ،وتناول اللقاء بينهما عددا من
املواضيع ذات االهتمام املشترك  ،ومن
ثم قام احلضور بجولة مبقر املركز حيث
اطلعوا على التجهيزات واالستعدادات
القائمة الستقبال املهندسني واملهندسات
الكويتيني والراغبني بانهاء معامالتهم
في املركز .

الشيخ أحمد النواف يستقبل سفيرة فرنسا آن كلير ليجيندر

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
النواف ،نائب رئيس احل��رس الوطني في
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني
سفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى دولة
الكويت آن كلير ليجيندر ،ومت خالل اللقاء

بحث املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
ورح���ب ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني
بسفيرة اجلمهورية الفرنسية ،مؤكدا ً على
عمق العالقات بني دولة الكويت وجمهورية
فرنسا الصديقة.

مشروع «كفو» يقيم فعالية عرض
األفكار لـ «مجتمع رواد األعمال»
نظم مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية
(كفو) التابع للديوان األميري فعالية عرض
األف��ك��ار ل��ـ (مجتمع رواد األع��م��ال) وه��و أحد
مجتمعات املشروع املتعددة بحضور مجموعة
من اعضاء (كفو) لتبادل األفكار واملبادرات.
وقالت املدير التنفيذي للمشروع الدكتورة
فاطمة املوسوي في بيان صحفي أول أمس ،أن
الفعالية جاءت ضمن النسخة السنوية الرابعة
ملجتمع رواد األع��م��ال بحضور ن��ائ��ب املدير
لقطاع خ��دم��ات ري���ادة األع��م��ال ف��ي الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ف��ارس العنزي وم��ؤس��س ومدير
شركة ( )Trachinvestفهد الشارخ.
وأف���ادت امل��وس��وي أن الهدف األس��اس��ي من
الفعالية مناقشة األفكار التي تساهم في حتقيق
الرؤية التنموية للبالد وتوفير مساحة للتفاعل
وبناء فرص التعاون بني الكفاءات وللمشاركة
في عرض األفكار.
وأوضحت أن الفعالية بدأت بكلمة من سفير
(كفو) في مجتمع رواد األعمال محمد القطان،
حيث ق��ام بعرض تعريفي عن (كفو) وكيفية
التعاون واالنضمام للفعاليات القادمة ودعوة

اجلميع من أف��راد وكفاءات للتسجيل في تعهد
املجتمع الذي يحث على شراء منتج واحد محلي
في اليوم لدعم املنتج الوطني.
وذك��رت أن املشاركني تطرقوا للحديث عن
التحديات ال��ت��ي ت��واج��ه القطاعني احلكومي
واخلاص وتستوجب بناء حلول وفرص اضافة
الى فتح املجال أمام املبادرين للتعاون على طرح
تلك احللول.
وبينت أن املشاركني ش��ددوا على ض��رورة
ت��ع��اون ق��ط��اع��ي احل��ك��وم��ي واخل����اص وذل��ك
بتشجيع القطاع اخل��اص في إنشاء مسرعات
ومراكز ابتكار.
وأش��ارت إلى أنهم أوضحوا أهمية االبتكار
ودع��م امل��واه��ب الشابة وب��األخ��ص ف��ي املجال
التكنولوجي ودعم حديثهم ببعض احللول التي
يستفيد منها القطاع الصناعي.
وقالت :إنه بإمكان جميع األف��راد والكفاءات
التسجيل في منصة (كفو) التي تعتبر املنصة
الوطنية األول���ى لعرض ال��ك��ف��اءات الشبابية
لتسهيل عملية البحث والتواصل والتعاون فيما
بينهم داعية إياهم لالنضمام لفعاليات (كفو)
القادمة.

