العدد ( )3542الخميس  1نوفمبر 2018

• صاحب السمو مستقبالً سمو ولي العهد
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• سموه لدى لقائه مرزوق الغامن

•  ..وخالل استقبال سموه سمو الشيخ جابر املبارك

سموه التقى الخالد ووزيرة خارجية الهند

األمير استقبل ولي العهد والمبارك والغانم

• سمو األمير أثناء استقباله وزيرة خارجية الهند

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
بق�رص بيان �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد .كما ا�ستقبل
�سموه ،رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك.
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س الأم��ة م��رزوق الغامن.

محليات

• سموه لدى لقائه سفير افغانستان

ما ا�ستقبل �سمو الأم�ير ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد ،ووزيرة ال�ش�ؤون
اخلارجية يف الهند �سو�شما �سواراج ،والوفد املرافق وذلك
مبنا�سبة زيارتها للبالد.

وا�ستقبل �سموه� ،سفري �أفغان�ستان لدى الكويت منكل
ح�سني ،وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله �سفريا لبالده.
وح�رض املقابلتني وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ
علي اجلراح.

ولي العهد أشاد بأدائه المتميز خالل ردوده
صاحب السمو مهنئ ًا الخرافي عقب

االستجواب :ممارسة ديمقراطية راقیة

بعث �صاحب ال�سمو �أمری البالد ال�شیخ �صباح الأحمد ،بربقیة تهنئة �إلى وزیر الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الأمة عادل اخلرايف ،عرب فیها �سموه عن �إ�شادته مبا متیز به �أدا�ؤه من
كفاءة خالل ردوده على حماور اال�ستجواب وباملمار�سة الدمیقراطیة الراقیة من قبل
�أع�ضاء جمل�س الأمة �أثناء مناق�شته خالل جل�سة جمل�س الأمة �أم�س الأول� ،سائال �سموه
املولى تعالى �أن یوفق اجلمیع وی�سدد اخلطى خلدمة الوطن العزیز ورفع رایته.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شیخ نواف الأحمد ،بربقیة تهنئة �إلى الوزیر عادل اخلرايف،
وذلك مبنا�سبة الثقة الغالیة التي �أكدها له جمل�س الأمة يف جل�سته �أم�س الأول،
م�شیدا �سموه بالأداء املتمیز خالل ردوده على حماور اال�ستجواب املقدم له والذي مت
يف �إطار املنظومة الدمیقراطیة التي تتمتع بها الكویت وفقا ملا یق�ضي د�ستور البالد
�سائال املولى العلي القدیر �أن یوفق اجلمیع ملا فیه خری ورفعة وطننا الغايل و�أن
یدمی علیه نعمة الأمن واملزید من التقدم والرخاء حتت ظل القیادة احلكیمة ل�صاحب
ال�سمو �أمری البالد ال�شیخ �صباح الأحمد ،قائد للعمل الإن�ساين.
كما بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقيتي تهنئة �إلى كل
من وزير الرتبية وزير التعليم العايل حامد العازمي ،والرئي�س التنفيذي ملدار�س
االخال�ص االهلية حممد ال�صايغ ،عرب فيهما �سموه عن خال�ص تهانيه بفوز مدر�سة
االخال�ص االهلية بجائزة املدر�سة املميزة �ضمن الدورة الرابعة ملبادرة «حتدي
القراءة العربي» التي �أقيمت م�ؤخرا يف �إمارة دبي بالإمارات.
وثمن �سموه اجلهود املبذولة التي �أهلت امل�شاركني بتحقيق هذا الفوز ،متمنيا
للجميع دوام التوفيق وال�سداد خلدمة الوطن الغايل ورفع رايته يف املحافل االقليمية
والدولية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،ورئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ
جابر املبارك ،بربقيات تهنئة مماثلة.

الكويت عزّت الفلبين بضحايا إعصار «يوتو»

سموه استقبل سلطان البهرة والوفد المرافق له

ولي العهد التقى المبارك

بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بربقية تعزية الى رئي�س
الفلبني روديغو دوتريتي ،عرب
فيها �سموه عن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته ب�ضحايا �إع�صار
«يوتو» الذي �رضب �شمايل الفلبني
و�أ�سفر عن �سقوط عدد من ال�ضحايا
وامل�صابني وتدمري للمرافق العامة
واملمتلكات ،راجيا �سموه لل�ضحايا

والغانم والجراح

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شیخ نواف الأحمد ،بق�رص بیان �أم�س ،رئی�س
جمل�س الوزراء �سمو ال�شیخ جابر املبارك.
وا�ستقبل �سموه ،رئی�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن ,كما ا�ستقبل �سموه،
نائب رئی�س جمل�س الوزراء وزیر الداخلیة ال�شیخ خالد اجلراح.
وا�ستقبل �سمو ويل العهد �سلطان البهرة مف�ضل �سیف الدین ،والوفد املرافق
له وذلك مبنا�سبة زیارته للبالد.
وح�رض املقابلة رئی�س املرا�سم والت�رشیفات بديوان �سمو ويل العهد ال�شيخ
مبارك ال�صباح.

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو رئيس مجلس الوزراء

• سموه خالل لقائه الشيخ خالد اجلراح

•  ...ومستقبالً سلطان البهرة

الرحمة وللم�صابني �رسعة ال�شفاء
وب�أن يتمكن امل�س�ؤولون يف البلد
ال�صديق م��ن جت���اوز �آث���ار هذه
الكارثة الطبيعية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ،ورئي�س جمل�س الوزراء
�سمو ال�شيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك،
بربقيتي تعزية مماثلتني.
كما بعث رئی�س جمل�س الأم��ة

م��رزوق الغامن ،برقیتي تعزية
�إل��ى رئی�س الربملان الفلیبیني
بانتالیون �ألفاریز و�إل��ى رئی�س
جمل�س ال�شیوخ الفلبیني فی�سنتي
�سكوتو الثالث عرب فی عن خال�ص
العزاء و�صادق املوا�ساة ب�ضحایا
�إع�صار «یوتو» والذي �رضب �شمال
الفلبنی و�أ�سفر عن �سقوط الع�رشات
من ال�ضحایا واجلرحى.

رئيس الوزراء استقبل وزيرة خارجية الهند
ا�ستقبل رئی�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شیخ جابر
املبارك ،وبح�ضور نائب رئی�س جمل�س الوزراء
وزیر اخلارجیة ال�شیخ �صباح اخلالد ،يف ق�رص
بیان �أم�س ،وزیرة ال�ش�ؤون اخلارجية حلكومة
الهند �سو�شما �سواراج ،والوفد املرافق لها وذلك

مبنا�سبة زيارتها للبالد.
وح�رض املقابلة رئی�س دی��وان رئی�س جمل�س
الوزراء ال�شیخة اعتماد اخلالد ،وم�ساعد وزیر
اخلارجیة ل�ش�ؤون �آ�سیا علي ال�سعید ،و�سفری
الكويت لدى الهند جا�سم الناجم.

وزير الدفاع هنأ الجزائر بمناسبة
ذكرى ثورة الفاتح
بعث النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح ،بربقية تهنئة
الى نائب وزير الدفاع الوطني
ورئي�س �أرك��ان اجلي�ش الوطني

الدعيج وخوري بحثا سبل تطوير
الخطاب اإلعالمي

 13جامعة أوروبية

• الشيخ مبارك الدعيج مستقبالً راجح خوري

ا�ستقبل رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام
لوكالة االن��ب��اء الكويتية ال�شيخ مبارك
الدعيج ،مبكتبه �أم�س ،الكاتب ال�صحايف
بجريدة النهار اللبنانية راجح خوري.
ومت خالل اللقاء بحث العديد من الق�ضايا
التي تهم االع�ل�ام العربي و�سبل تطوير
اخلطاب الإعالمي و�أهمية التعاون بني خمتلف

سفارتنا في باريس
استضافت مؤتمراً بمشاركة

امل�ؤ�س�سات الإعالمية العربية وكيفية التعامل
الإعالمي مع االحداث الإقليمية والدولية.
و�أ���ش��اد خ��وري ب��الإع�لام الكويتي واج��واء
احلرية التي يتمتع بها والتي توفر له القدرة
على االبداع منوها بالدور املتميز الذي تقوم
به وكالة االنباء الكويتية «كونا» واخلدمات
الإعالمية العديدة التي توفرها.

ا�ست�ضافت �سفارة الكويت لدى فرن�سا
م�ؤمتر «باري�س� :صالون القرن الواحد
والع�رشين» مب�شاركة  13جامعة �أوروبية.
وق��ال �سفري الكويت يف باري�س �سامي
ال�سليمان ،يف كلمته خالل امل�ؤمتر ،ان
ا�ست�ضافة ورعاية ال�سفارة لهذا امل�ؤمتر
ت�أتيان تعبريا عن التوجهات الكويتية
يف دعم التفاعل الثقايف بني امل�ؤ�س�سات
واملراكز العلمية والأكادميية.
وا���ض��اف ان ع��امل ال��ي��وم ال��ذي يواجه
حت���دي���ات ج��م��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة وثقافية
واقت�صادية واجتماعية �أ�شد ما يكون �إلى
توفري امل�ؤمترات واملنتديات واملحافل
التي تتيح ت��ب��ادل ال���ر�ؤى واملعارف
واخلربات.
و�أك��د �أن تلك املحافل من �ش�أنها خلق
�أر���ض��ي��ات م�شرتكة للتبادل العلمي
وامل��ع��ريف واحل�����ض��اري ب�ين الثقافات
واحل�ضارات املختلفة.
وذك��ر �أن الكويت التي تتميز ب�أ�سقف
ع��ال��ي��ة م��ن احل���ري���ات امل�����ص��ان��ة يف
د�ستورها وبتمازج فكري وت�سامح ديني
وتنوع ثقايف وتعدد يف اجلن�سيات وفرت
املراكز واملن�صات الفاعلة من �أجل مد
ج�سور التوا�صل الثقايف واحل�ضاري مع
العامل.

ال�شعبي باجلزائر الفريق �أحمد
�صالح ،مبنا�سبة االحتفاالت
بالذكرى ال��ـ  64الن��دالع ثورة
الفاحت.
و�أك���د ال�شيخ نا�رص على عمق

الروابط والعالقات بني البلدين،
داعي ًا املولى عز وجل ان يعيد
هذه املنا�سبة عليكم وعلى �شعبكم
باخلري واالزدهار ،وعلى قواتكم
امل�سلحة بالرفعة والعزة.

تبدأ من «الفروانية» يوم  7الحالي

المطيري :حلقات نقاشية بالمحافظات
للتعريف بالمجلس الشبابي
قال املدير العام للهيئة العامة
لل�شباب عبدالرحمن املطريي،
ان الهيئة �ستقيم بالفرتة املقبلة
حلقات نقا�شية مع ال�شباب لتعريفهم
مببادئ و�أهداف املجل�س ال�شبابي
متهيدا لإطالقه ليكون من�صة لهم
للتعبري عن ق�ضاياهم وتطلعاتهم
يف العمل ال�شبابي بالبالد.
وقال عقب تر�ؤ�سه اجتماع اللجنة
العليا للمجل�س ان��ه تقرر �إقامة
�أولى هذه احللقات مببنى حمافظة
الفروانية ي��وم  7ال�شهر احلايل
بالفرتة امل�سائية ،ثم تقام حلقة
نقا�شية �أخرى يف حمافظة الأحمدي
بعد ذلك بخم�سة ايام على �أن تتوالى
هذه امللتقيات يف املحافظات ال�ست
تباعا.
و�أ�ضاف ان اللجنة �أقرت �إقامة حلقات
تعريفية للمجل�س بالتن�سيق مع كل
من ديوان اخلدمة املدنية والأمانة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
وج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت واجل��ام��ع��ات
اخلا�صة والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي ملا ت�ضمه هذه امل�ؤ�س�سات

• جانب من االجتماع

م��ن �شباب الفئة العمرية التي
�سيت�ألف منها املجل�س وه��ي بني
عمر  18الى .34
ول��ف��ت ال��ى ان الهيئة مل تغفل
ال�شباب الدار�سني خ��ارج البالد
�إذ �أقامت اخ�يرا ن��دوات وحلقات
نقا�شية مع طلبة الواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة وامل��م��ل��ك��ة املتحدة
وفرن�سا بالتن�سيق مع احتادات
الطلبة الكويتيني يف هذه الدول
و�سط ح�ضور �شبابي جيد.

و�أو�ضح املطريي ان الهيئة تتعاون
بهذا ال�ش�أن م��ع القطاع اخلا�ص
للو�صول لل�شباب العامل هناك،
داعيا جميع ال�شباب الى االن�ضمام
�إلى هذه املن�صة ال�شبابية من خالل
ح�ضور ه��ذه امللتقيات ال�شبابية
لإت��اح��ة الفر�صة لأك�ب�ر ع��دد من
ال�شباب للتعرف على م�ساعي
و�أهداف املجل�س والتقدم لالن�ضمام
�إل��ي��ه والعمل م��ن خالله لتطوير
ذواتهم وتنمية وطنهم وجمتمعهم.

