الكويت تهنئ رئيس التشيك بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
ببرقية تهنئة إل��ى ال��رئ��ي��س ميلوش زمي���ان رئيس
جمهورية التشيك الصديقة ،عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنياً لفخامته
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موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ببرقية
تهنئة إل��ى الرئيس ميلوش زمي��ان رئيس جمهورية

التشيك الصديقة ،ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة
العيد الوطني لبالده ،راجياً لفخامته موفور الصحة
والعافية .كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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سموه تلقى رسالة تهنئة من بابا الفاتيكان

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واحملمد
استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ن��واف األحمد ،بقصر بيان
صباح أمس ،سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد .كما استقبل سموه
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه ،سمو الشيخ ناصر
احمل��م��د .كما استقبل س��م��وه ،سمو
الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس
الوزراء.
من جهة أخرى ،فقد تلقى صاحب
السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ ن��واف

األح��م��د ،رس��ال��ة تهنئة م��ن قداسة
احل��ب��ر األع��ظ��م ال��ب��اب��ا فرنسيس
بابا الكنيسة الكاثوليكية دول��ة
الفاتيكان ،أع��رب فيها عن خالص
تهانيه لسموه مبناسبة توليه مقاليد
احلكم ،متمنيا لسموه كل التوفيق
وال��س��داد مل��واص��ل��ة مسيرة اخلير
والنماء لدولة الكويت والتطلع إلى
تعزيز أواصر العالقات الطيبة بني
البلدين الصديقني ،متمنيا لسموه
دوام التوفيق والسداد.

وق��د بعث صاحب السمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،برسالة
شكر جوابية لقداسة احلبر األعظم
ال��ب��اب��ا فرنسيس ب��اب��ا الكنيسة
الكاثوليكية دولة الفاتيكان ،ضمنها
سموه بالغ شكره وتقديره لقداسته
على ما عبر عنه من طيب املشاعر
مبناسبة تولي سموه مقاليد احلكم،
مشيدا سموه بالعالقات الوطيدة
بني البلدين الصديقني ومتمنيا له
موفور الصحة ودوام العافية.

سمو األمير يتلقى رسالة تعزية
من سلطان والية كلنتان في ماليزيا
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،رسالة تعزية من صاحب السمو السلطان محمد اخلامس
سلطان والية كلنتان في ماليزيا الصديقة ،أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة املغفور
له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح األحمد “طيب الله ثراه” ،سائال الباري عز
وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ،وأن يلهم سموه والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برسالة شكر جوابية ،ضمنها خالص شكره وتقديره
على ما عبر عنه سموه من دعاء صادق ومواساة بهذا املصاب األليم ،سائال سموه املولى تعالى أن يدمي عليه
موفور الصحة ومتام العافية وأن ال يريه مكروها بعزيز.

ولي العهد يستقبل الغامن
واحملمد واخلالد

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر بيان صباح أم��س ،رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغامن .كما استقبل سمو ول��ي العهد،

سمو الشيخ ناصر احملمد .واستقبل سمو ولي
العهد ،سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس
الوزراء.

العماني مبناسبة َت ُ
استقبل السفير ُ
سلمه مهام منصبه اجلديد

محافظ العاصمة :العالقات الكويتية
 -العُمانية متميزة ومتتد عبر التاريخ

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

اجتمع مع أربع فرق متخصصة مبعاجلة امللفات احليوية

صباح اخلالد يتسلم من رئيس ديوان احملاسبة
نسخة من تقرير السنة املالية 2020/2019

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء
ف��ي قصر السيف أم���س ،رئ��ي��س دي���وان احملاسبة فيصل
الشايع ،حيث سلم سموه نسخة من التقرير السنوي لديوان
احملاسبة عن السنة املالية .2020/2019
من جهة أخ��رى ،وف��ي إط��ار اهتمام سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس الوزراء ،مبتابعة املضامني الرئيسية
التي وردت في الكلمة األبوية التي ألقاها صاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد (إب��ان توليه منصب نائب
األمير وولي للعهد) في  23أغسطس املاضي وما تناولته من
تأكيد على أهمية بعض امللفات احليوية وما اتخذه مجلس
ال��وزراء من ق��رارات بتشكيل فرق متخصصة ملعاجلة تلك
امللفات ،فقد اجتمع سموه في قصر السيف أول أم��س مع
كل من فريق االص�لاح االقتصادي وفريق تنظيم وسائل
التواصل االجتماعي وفريق تعديل التركيبة السكانية
وفريق استراتيجية التعليم .حيث استمع سمو رئيس
مجلس الوزراء الى عرض تفصيلي من رئيس وأعضاء فريق
اإلص�لاح االقتصادي بشأن تنسيقهم مع اجلهات املعنية
في القطاعني العام واخل��اص الستقراء مستجدات الوضع
االقتصادي احلالي وتأثيراته على امل��وارد املالية للدولة
واملرئيات العملية واخلطوات التنفيذية التي من شأنها
املساهمة في تعزيز اجلهود الرامية للنهوض االقتصادي
واملالي .ثم استمع سموه أيضا من رئيس وأعضاء فريق
تنظيم وسائل التواصل االجتماعي عن تصوراتهم املتعلقة
مبعاجلة اجلوانب السلبية في هذه الوسائل والتوصيات
العملية الالزمة للحد من هذه االنحرافات وذلك ضمن إطار
القانون ودون املساس بأجواء حرية ال��رأي التي يكفلها
الدستور واحلرص على تكريسها واحملافظة عليها.
واستمع سمو رئيس مجلس ال��وزراء كذلك من رئيس
وأعضاء فريق تعديل التركيبة السكانية بشأن احللول
املقترحة إلعادة هيكلة العمالة الوافدة في جميع القطاعات
احلكومية واألهلية بكافة أبعادها األمنية واالجتماعية
واالقتصادية ووضع الضوابط للحد من العمالة الهامشية
وحتديد الثغرات اإلدارية والعملية والقانونية التي تؤدي
ال��ى تزايد أع��داد العمالة ال��واف��دة والتشريعات الالزمة
حملاسبة املتسببني بهذا اخللل.
وفي ذات السياق استمع سمو الشيخ صباح خالد احلمد
الصباح من رئيس وأع��ض��اء فريق استراتيجية التعليم
الى حتليل وتقييم للوضع الراهن بشأن خطط املؤسسات

محافظ العاصمة مستقبالً السفير العُ ماني

أك��د محافظ العاصمة الشيخ ط�لال اخلالد،
“قوة ومتيز العالقات الكويتية – العُ مانية،
والتي متتد جذورها عبر التاريخ” ،آمالً “التوفيق
والسداد لسعادة السفير العُ ماني لدى الكويت
الدكتور صالح بن عامر اخلروصي ،في مهام
منصبه اجلديد في البالد”.
جاء ذلك في تصريحٍ صحفي للمحافظ اخلالد،
على هامش استقباله ،اليوم األربعاء  28أكتوبر
 ،2020في مكتبه بديوان عام احملافظة ،سعادة
سفير سلطنة عُ مان الشقيقة لدى الكويت الدكتور
صالح ب��ن عامر اخل��روص��ي ،وذل��ك مبناسبة

َسلُمه مل��ه��ام منصبه اجل��دي��د سفيرا ً لبالده
ت َ
لدى دول��ة الكويت .ورح��ب اخلالد “بدفع أ ُطر
التعاون الثنائي مع اجلانب العُ ماني على كافة
املستويات” ،آمالً “املزيد من التقدم واإلزده��ار
لسلطنة عُ مان الشقيقة حتت قيادة السلطان
املعظم هيثم بن طارق آل سعيد”.
من جهته ،متنى السفير اخلروصي أن حتظى
املرحلة املقبلة مب��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون املشترك
بني اجلانبني العُ ماني والكويتي” ،معرباً عن
“خالص شكره وتقديره حلفاوة االستقبال التي
ملسها من محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد.

اخلالد خالل اجتماعه مع فريق التركيبة السكانية

سمو الشيخ صباح اخلالد يتسلم من الشايع التقرير السنوي

التعليمية بجميع مجاالتها وتخصصاتها على مستوى
التعليم العام احلكومي واخل��اص وكذلك التعليم العالي
وإب��داء ال��رأي بخصوص اخلطط املوضوعة من قبل وزارة
التربية واملؤسسات التعليمية واإلج���راءات االحترازية
للتعامل مع وباء فيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19لبدء
العام الدراسي القادم.

وقد عبر سمو رئيس مجلس ال��وزراء عن خالص شكره
وتقديره للجهود الطيبة التي بذلتها الفرق األرب��ع املشار
اليها في اعداد هذه التقارير القيمة مؤكدا على ضرورة بحثها
ومناقشتها بشكل تفصيلي في اجتماعات مجلس ال��وزراء
وص��وال ال��ى أفضل احللول الكفيلة مبعاجلة ه��ذه امللفات
احليوية وتطبيق أفضل احللول لها

