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• صاحب السمو مستقبالً سمو ولي العهد

سموه استقبل ولي العهد والمستشار النمساوي وعدداً من الشخصيات

•  ...وخالل استقباله املستشار النمساوي

األمير يشهد حفل تكريم متفوقي «التطبيقي» ...اليوم
يتف�ضل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،في�شمل
برعايته وح�ضوره حفل تكرمي املتفوقني من خريجي كليات
ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام
الدرا�سي  2017/2018وذلك يف متام ال�ساعة العا�رشة والن�صف من
�صباح اليوم ،وذلك على م�رسح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بديوان عام الهيئة اجلديد مبنطقة ال�شويخ.

�إلى ذلك ،ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ،بق�رص بيان �أم�س،
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،وذلك بعد ان مثل �سموه يف
احلفل اخلتامي ملهرجان امللك عبدالعزيز لالبل الثالث والذي
�أقيم بال�سعودية.
كما ا�ستقبل �سموه ،وبح�ضور �سمو ويل العهد� ،سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وم�ست�شار النم�سا �سيبا�ستيان

• سموه لدى لقائه يوسف املطاوعة

القيادة السياسية عزت

الصين والسودان ومالي
بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية
تعزية �إلى الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ ،عرب فيها �سموه
عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا حادث االنفجار
امل�أ�ساوي الذي وقع يف جممع �صناعي مبدينة «يانت�شنغ» يف
مقاطعة «جيانغ�سو» �رشقي ال�صني وال��ذي �أ�سفر عن �سقوط
الع�رشات من ال�ضحايا وامل�صابني راجيا �سموه لل�ضحايا الرحمة
وللم�صابني �رسعة ال�شفاء.
كما بعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تعزية �إلى الرئي�س ال�سوداين
امل�شري عمر الب�شري ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته ب�ضحايا حادث انفجار قنبلة قدمية من خملفات التدريب
الع�سكري يف مدينة �أم درمان ال�سودانية والذي �أ�سفر عن �سقوط
عدد من ال�ضحايا وامل�صابني ،مبتهال �سموه �إلى الباري جل وعال
�أن يتغمد �ضحايا هذا احلادث الأليم بوا�سع رحمته ومغفرته و�أن
مين على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
وبعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية
تعزية �إلى رئي�س مايل ابراهيم بوبكر كيتا ،عرب فيها �سموه عن
خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا الهجوم امل�سلح الذي
ا�ستهدف قرية «�أوجو�ساجو» بوالية موبتي يف مايل والذي �أ�سفر
عن �سقوط الع�رشات من ال�ضحايا وامل�صابني ،راجيا �سموه
لل�ضحايا الرحمة وللم�صابني �رسعة ال�شفاء والعافية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقيات تعزية مماثلة.

كور�س ،والوفد املرافق وذلك مبنا�سبة زيارته الر�سمية للبالد.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية التي تربط البلدين
وال�شعبني ،و�سبل دعمها وتنميتها على كافة اال�صعدة والق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك و�آخر امل�ستجدات على ال�ساحتني االقليمية
والدولية كما مت ا�ستعرا�ض العالقات االقت�صادية والتجارية
والثقافية مبا ي�سهم يف دعم وتعزيز تلك املجاالت بني البلدين.

•  ...ومستقبالً عيسى الكندري

•  ...وأثناء استقباله الشيخ ناصر الصباح

ناقش مواد مشروع قانون إقليم الحرير

أقام مأدبة إفطار على شرف نائب رئيس برلمانها

النائب األول ترأس اجتماع المجلس

مساعد وزير الخارجية:

أللمانيا إسهامات كبيرة

األعلى للتخطيط والتنمية

في تعزيز األمن بالمنطقة

كتب �أحمد احلربي:

تر�أ�س النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع رئي�س املجل�س
الأعلى للتخطيط والتنمية ال�شيخ
نا�رص ال�صباح� ،أم�����س ،االجتماع
ال�ساد�س للمجل�س خالل دور االنعقاد
الثاين ل�سنة .2019
وقالت الأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط والتنمية يف بيان �صحايف
�إن املجل�س ناق�ش يف االجتماع مواد
م�رشوع قانون �إقليم احلرير كون
امل�رشوع ركيزة �أ�سا�سية للم�ساهمة
يف حتقيق ر�ؤية «كويت جديدة »2035
ف�ض ًال عن اعتباره بوابة �إلى منطقة
�شمال اخلليج.
و�أ�ضافت ان امل�رشوع يهدف �إلى جذب
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص ب�صفته
بيئة جاذبة للم�ستثمرين من ال�رشكات
املحلية والعاملية �إ�ضافة �إلى توفري
فر�ص عمل لل�شباب وامل�ساهمة يف

• الشيخ ناصر الصباح مترئسا ً االجتماع

دع��م �أ�سلوب معي�شي جديد يتعلق
بال�صحة العامة وتوفري بيئة عالية
اجلودة و�إثراء متعدد للثقافات.
وح�رض االجتماع �أع�ضاء املجل�س
الأعلى للتخطيط والتنمية ووزيرة

الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية مرمي
العقيل والأم��ي�ن ال��ع��ام للمجل�س
د.خالد مهدي والأمني العام امل�ساعد
ل�ش�ؤون املجل�س وا�ست�رشاف امل�ستقبل
بالإنابة بدر الرفاعي.

األنصاري :صرف دعم العاملين

بالجهات غير الحكومية بأثر رجعي
بحد أقصى  3أشهر سابقة
كتب �أحمد احلربي:
اك��دت نائب املدير العام ل�ش�ؤون
العمالة الوطنية بالهيئة العامة
للقوى العاملة اميان الأن�صاري � أنه
ن��ف��اذا ل��ق��رار جمل�س ال����وزراء رقم
 1148ل�سنة  2018ل��ن يتم �رصف
دعم العمالة الوطنية للعاملني يف
اجلهات غري احلكومية ب�أثر رجعي
�إال بحد �أق�صى ثالثة �أ�شهر �سابقة على
تاريخ تقدمي طلب ال�رصف للهيئة
العامة للقوى العاملة م�ستوفيا
كافة ال�رشوط املقررة� ،أو من تاريخ
• إميان األنصاري
ا�ستيفاء �رشوط ال�رصف �أيهما كان
�أقرب لتاريخ تقدمي الطلب .و�أ�ضافت الأن�صاري �أن القرار امل�شار �إليه
جاء تعديال لقرار جمل�س الوزراء رقم  1148ل�سنة  2018والذي كان ين�ص
على �رصف الدعم للمواطنني اعتبار ًا من تاريخ تقدمي الطلب وهو ما ي�ؤكد
حر�ص الدولة على م�صلحة املواطنني واعطائهم مهلة ثالثة �أ�شهر ال�ستيفاء
امل�ستندات الالزمة لل�رصف وحتى تنه�ض جهة العمل باتخاذ الإجراءات
الالزمة ل�رصف دعم العمالة الوطنية للعاملني لديها ومنع تراخي البع�ض
منهم يف مبا�رشة تلك الإجراءات .و�أ�شارت الأن�صاري �إلى �أن القرار جاء
حتقيقا ًلر�ؤية الدولة الرامية �إلى �إعادة هيكلة القوى العاملة وزيادة ن�سبة
العمالة الوطنية يف القطاع اخلا�ص من خالل حث املواطنني وحتفيزهم
على االلتحاق بالعمل يف اجلهات غري احلكومية ،وهو ما يتما�شى �أي�ض ًا
مع �سيا�سة الهيئة الداعمة للعمالة الوطنية.
واختتمت الأن�صاري ت�رصيحها م�ؤكدة حر�ص الهيئة على م�صلحة املواطنني
و�أال ي�ضار م�ستحق للدعم من عدم علمه بالقرارات املنظمة لل�رصف.

وح�رض املقابلة وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ورئي�س حمكمة
التمييز ورئي�س املحكمة الد�ستورية امل�ست�شار يو�سف املطاوعة.
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س الأمة بالإنابة عي�سى الكندري.
كما ا�ستقبل �سموه ،النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح.

المستشار
النمساوي
ووزير الدفاع
بحثا تعزيز
التعاون
كتب حم�سن الهيلم:

ال��ت��ق��ى م�ست�شار النم�سا
�سيبا�ستيان ك��ور���س ،يف
ق�رص بيان �أم�����س ،النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح.
وجرى خالل اللقاء بحث �سبل
التعاون يف �شتى املجاالت
�إ�ضافة ال��ى الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سفري الكويت
لدى النم�سا وممثلها الدائم
ل��دى املنظمات الدولية
�صادق معريف.

• جانب من اللقاء

�أقام م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ال�سفري ال�شيخ د�.أحمد نا�رص املحمد� ،أم�س ،م�أدبة
�إفطار عمل على �رشف نائب رئي�س برملان �أملانيا توما�س �أوبرمان،
وذلك مبنا�سبة زيارته والوفد املرافق �إلى الكويت اذ متت مناق�شة
العالقات الثنائية املميزة والوثيقة التي تربط الكويت ب�أملانيا،
و�سبل تعزيزها واالرتقاء بها على كافة امل�ستويات ويف خمتلف
املجاالت والأ�صعدة.
كما بحث اجلانبان �آخ��ر امل�ستجدات على ال�ساحتني االقليمية
والدولية والتطورات التي ت�شهدها املنطقة.
وبدوره ثمن ال�سفري ال�شيخ د�.أحمد نا�رص املحمد ،الدور الفاعل
لأملانيا و�إ�سهاماتها الكبرية يف تعزيز �أوا�رص الأمن والأم��ان يف
املنطقة.
و�أ�شاد مب�ستوى التعاون والتن�سيق الكبريين بني البلدين ال�سيما يف
�إطار ع�ضوية البلدين غري الدائمة يف جمل�س الأمن التي تتزامن خالل
العام  2019ومبدى متانة العمل امل�شرتك بني وفدي البلدين لدى
الأمم املتحدة خا�صة فيما يتعلق بق�ضايا املنطقة وحتدياتها.
وح�رض امل�أدبة �سفري �أملانيا لدى الكويت كارلفريد بريغنز،
ونائب م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون املنظمات الدولية امل�ست�شار
عبدالعزيز اجلارالله وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

