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• �سمو ويل العهد م�ستقب ً
ال �سمو رئي�س جمل�س الوزراء

• �صاحب ال�سمو م�ستقب ً
ال ال�شيخ جابر املبارك

• �سمو �أمري البالد خالل ا�ستقباله �سمو ويل العهد

صاحب السمو استقبل ولي العهد
ورئيس الوزراء

ا�ستقبل �سمو ام�ير البالد ال�شيخ
�صباح االحمد بق�رص بيان �صباح
ام�س �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
االحمد.
كما ا�ستقبل �سموه بق�رص بيان �سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء.

وزير الدفاع ترأس اجتماع لجنة متابعة البرنامج الحكومي
كتب حم�سن الهيلم:
عقدت اللجنة الوزارية لإعداد ومتابعة برنامج عمل احلكومة �صباح �أم�س
يف ق�رص بيان ،برئا�سة النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح وع�ضوية وزير الرتبية وزيرالتعليم العايل د.حامد
العازمي ووزير العدل وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الأمة امل�ست�شار د.فهد
العفا�سي ووزير املالية د.نايف احلجرف وح�ضور �أع�ضاء املجل�س الأعلى
للتخطيط نا�رص الرو�ضان وفهد الرا�شد و�شيخة البحر.
وقد جرى خالل هذا االجتماع مناق�شة التفا�صيل التنفيذية للدرا�سة اخلا�صة
بتطوير و�إ�صالح الإدارة احلكومية و�سبل اختيار وتكليف امل�ست�شار العاملي
واملعايري التي يتم مبوجبها االختيار ،وكذلك الربنامج التنفيذي والزمني
لهذه الدرا�سة و�ضمانات التنفيذ الكامل مل�ضامني هذه الدرا�سة وحتقيق
�أهدافها وغاياتها وقد ا�ستمعت اللجنة يف هذا ال�صدد الى عر�ض تف�صيلي من
د.عدنان �شهاب الدين مدير عام م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ب�صفتها من
يتولى متويل هذه الدرا�سة.
ويف جانب �آخر فقد ناق�شت اللجنة الوثيقة النهائية اال�سرتاتيجية الوطنية
لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد  2024 – 2019واخلطوات العملية الكفيلة
بو�ضعها مو�ضع التنفيذ حيث ا�ستمعت اللجنة الى �رشح من امل�ست�شار ريا�ض
الهاجري نائب رئي�س الهيئة ول�ؤي ال�صالح ع�ضو جمل�س الأمناء يف الهيئة
وعر�ض فيه املحاور الأ�سا�سية واملبادئ واالهداف واالولويات والأدوات
الكفيلة بتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية وحتقيق �أهدافها.

•  ...وم�ستقب ً
ال وزير الداخلية

ولي العهد استقبل
المبارك والجراح

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بق�رص بيان �أم�س رئي�س
جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك.
كما ا�ستقبل �سموه نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ال�شيخ
خالد اجلراح.

وزير الخارجية إلى بلجيكا
لترؤس وفد الكويت بمؤتمر
بروكسل لدعم سورية

• ال�شيخ نا�رص ال�صباح مرتئ�س ًا االجتماع

من أجل تحقيق األمن والسالم واالستقرار والتنمية للدول والشعوب

العتيبي :نتطلع لتعاون ثالثي بين األمم المتحدة
وجامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي

• من�صور العتيبي يلقي كلمة الكويت

�أك��دت الكويت دعمها ب�شكل كامل
موا�صلة التعاون الثنائي والتن�سيق
بني الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي
وكذلك التعاون الثالثي مع االحتاد
االفريقي فيما يتعلق بالنزاعات يف
افريقيا.
جاء ذلك يف كلمة الكويت يف جل�سة
ملجل�س الأمن حول التعاون ما بني
الأم��م املتحدة واالحت��اد الأوروب��ي
�ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي.
واعرب العتيبي عن تطلعه لر�ؤية
ت��ع��اون ث�لاث��ي مم��اث��ل ب�ين الأم��م
املتحدة وجامعة ال��دول العربية
واالحتاد الأوروب��ي امنيا و�سيا�سيا
واق��ت�����ص��ادي��ا مب���ا ي��ح��ق��ق الأم���ن
وال�سالم واال�ستقرار والتنمية للدول
وال�شعوب.
وقال «نتفق جميعا على �أن عاملنا
ال��ي��وم ي��واج��ه حت��دي��ات ج�سيمة
وغ�ير م�سبوقة وال��ت��ي ي���أت��ي على
ر�أ�سها الإره��اب والتطرف العنيف

والهجرة غري ال�رشعية واالجتار
غري امل�رشوع باملخدرات واجلرمية
املنظمة عابرة للحدود».
و�أ�ضاف ان تلك التحديات تتجاوز
قدرة �أي طرف مبفرده على مواجهتها
وه��و م��ا ي�ستلزم ت�ضافر اجلهود
الإقليمية والدولية من �أجل احلد من
تداعياتها والق�ضاء عليها.
و�أ�ضاف «تقدر الكويت عاليا الدور
الهام ال��ذي ت�ضطلع به املنظمات
الإقليمية ودون الإقليمية يف حفظ
ال�سلم والأم��ن الدوليني مبا فيها
الدور املحوري واملتنامي يف منع
و�إدارة وت�سوية ال��ن��زاع يف كافة
مراحله وتدعو الكويت دوم��ا �إلى
تعزيز وتطوير العالقة وال�رشاكة
بني الأمم املتحدة وتلك املنظمات
الإقليمية ا�ستنادا مليثاق الأم��م
املتحدة».
و�أكد ان الهدف من التعاون الدويل
على النحو املن�صو�ص عليه يف
ميثاق الأمم املتحدة هو حل امل�شاكل

الدولية ذات الطابع االقت�صادي �أو
االجتماعي �أو الثقايف �أو الإن�ساين
وذل��ك من خالل تعددية الأط��راف.
و�أ���ش��ار العتيبي ال��ى ان االحت��اد
الأوروب���ي ميثل مبا لديه من ثقل
�سيا�سي واقت�صادي كبري على ال�صعيد
الدويل ولكون دوله �أكرب م�ساهم يف
ميزانية الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم
بواقع  %30من �إجمايل امل�ساهمات
�أحد �أهم الأط��راف الدولية القادرة
على اال�سهام ب�شكل فعال يف �إيجاد
حلول للعديد من تلك التحديات
التي تواجه العامل اليوم.
واعرب عن تقديره للجهود والتعاون
امل�شرتك لكل م��ن االم��م املتحدة
واالحتاد الأوروب��ي معا يف افريقيا
خا�صة يف عمليات حفظ ال�سالم
يف مايل وافريقيا الو�سطى �إ�ضافة
�إلى تقدمي الدعم اللوج�ستي وبناء
ال��ق��درات وتدريب القوات الأمنية
يف القوة الع�سكرية الوطنية ملايل
وقوة ال�ساحل امل�شرتكة.

توجه ال�شيخ �صباح اخلالد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية �إلى
بروك�سل عا�صمة بلجيكا لرت�ؤ�س وفد الكويت امل�شارك يف م�ؤمتر بروك�سل
الثالث حول دعم م�ستقبل �سورية واملنطقة املقرر عقده اليوم وغد ًا.
وي�ضم وفد الكويت امل�شارك يف �أعمال امل�ؤمتر ك ً
ال من نائب م�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�سفري
�صالح اللوغاين و�سفري الكويت لدى بلجيكا ورئي�س بعثتيها لدى االحتاد
الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي الوزير املفو�ض جا�سم البديوي وم�ساعد
وزير اخلارجية ل�ش�ؤون املنظمات الدولية الوزير املفو�ض نا�رص الهني,
وعدد ًا من كبار امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية.
وكان يف وداع ال�شيخ �صباح اخلالد على �أر�ض املطار م�ساعد وزير اخلارجية
ل�ش�ؤون املرا�سم ال�سفري �ضاري العجران وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

جولة لـ«النجاة الخيرية»

اللنقاوي :جاهزون لتوصيل
المياه لـ 796قسيمة
«في توسعة الوفرة»

في تركيا لتقديم مساعدات
لالجئين السوريين
كتب �ضاحي العلي:

كتب فار�س عبدالرحمن:
�أعلن الوكيل امل�ساعد لقطاع ت�شغيل و�صيانة املياه بوزارة الكهرباء واملاء
م.جا�سم اللنقاوي عن االنتهاء من جاهزية �شبكة املياه العذبة لعدد 796
ق�سيمة مبنطقة تو�سعة الوفرة ال�سكنية قطعة « ،»7وذلك بعد انتهاء الوزارة
من الإ�رشاف على تعقيم ال�شبكة اخلا�صة بها يف �إطار التعاون بني وزارة
الكهرباء واملاء والهيئة العامة للرعاية ال�سكنية يف امل�شاريع التابعة
لها.
و�أفاد اللنقاوي �أن الوزارة حري�صة على اي�صال خدمة املياه للم�ستهلكني
يف املناطق ال�سكنية اجلديدة  ،ودعا الراغبني يف اي�صال اخلدمة للمنطقة
املذكورة مراجعة مكتب طلبات الإي�صال مبنطقة ال�شويخ ال�سكنية  -ق�سم
اي�صال املياه� ،أو مكتب �ش�ؤون امل�ستهلكني مبنطقة الفحيحيل ال�ستكمال
�إجراءاتهم  ،وذلك ابتداء من يوم الأحد املقبل.

• ال�شيخ �صباح اخلالد لدى مغادرته البالد

• �أبناء �شهداء الكويت قدموا امل�ساعدات لالجئني ال�سوريني

توا�صل جمعية النجاة اخلريية دورها الريادي لدعم التعليم
واالرتقاء باملجتمعات وال�شعوب يف خمتلف دول العامل ،ويف
هذا ال�صدد �أعلن مدير ادارة التعليم اخلارجي ابراهيم البدر خالل
زيارة وفد من مكتب ال�شهيد بالكويت برفقة جمموعة كبرية من
�أبناء ال�شهداء ،ملناطق الالجئني ال�سوريني� ،أعلن عن افتتاح
مدر�ستني يف  15ابريل املقبل �سعة املدر�سة « 1000طالب»،
وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية الرتكية ،وتتولى النجاة
الإ��شراف على �إدارتها بالكامل ،وتعمل حتت مظلة اجلمعية،
وكذلك افتتاح املركز املهني بدار الأيوب للأيتام.
وبني البدر �أن��ه متت زي��ارة مدير الرتبية الرتكية يف مدينة
�شانلي اورفا للتن�سيق ،كما مت زيارة وايل مدينة اورفا �أ.عبدالله
ارين والذي جدد ال�شكر والثناء للكويت �أمري ًا وحكومة و�شعب ًا
على الوقفة امل�شهودة عامليا .وكذلك تفقد املدار�س الإن�شائية
جلمعية النجاة.

