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• سموه مستقبالً سفيرة األرجنتني

• سمو ولي العهد مستقبالً سفير الصومال

ولي العهد استقبل عدداً
من الشخصيات

• سمو أمير البالد خالل استقباله سمو الشيخ ناصر احملمد

سموه يفتتح جسر جابر ...اليوم

األمير يشيد بالممارسة الديمقراطية
الراقية في استجواب الصالح
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمری البالد ال�شیخ �صباح الأحمد،
بق�رص بیان �أم�س� ،سمو ال�شیخ نا�رص املحمد.
من جهة �أخ��رى ،یتف�ضل �صاحب ال�سمو �أمری البالد،
فی�شمل برعایته وح�ضوره حفل افتتاح ج�رس ال�شیخ
جابر الأحمد ،طیب الله ثراه ،وذلك يف متام ال�ساعة
العا�رشة من �صباح الیوم.
�إلى ذلك ،بعث �صاحب ال�سمو بربقية �إلى �أن�س ال�صالح،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س

الوزراء �أعرب فيها �سموه عن خال�ص التهنئة بتجديد
الثقة به من قبل اع�ضاء جمل�س االم��ة خ�لال جل�سة
املجل�س التي عقدت �أم�س ،م�شيدا �سموه مبا متيز به
ادا�ؤه من كفاءة اثناء ردوده على حماور اال�ستجواب
املقدم وباملمار�سة الدميقراطية الراقية التي ج�سدت
الوجه احل�ضاري للوطن العزيز.
�سائال �سموه املولى تعالى ان يوفق اجلميع خلدمة
الوطن العزيز ورفع رايته.

القيادة السياسية عزت بوركينا فاسو
بضحايا الهجوم على كنيسة
بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بربقية تعزية �إل��ى رئي�س بوركينا
فا�سو رو�ش مارك كابوري� ،أعرب فيها �سموه
عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا
حادث الهجوم الذي ا�ستهدف كني�سة يف �إقليم
«�سوم» �شمايل بوركينا فا�سو والذي �أ�سفر عن
�سقوط عدد من ال�ضحايا راجيا �سموه لل�ضحايا
الرحمة م�ؤكدا �سموه ا�ستنكار الكويت و�إدانتها
ال�شديدة لهذا العمل الإجرامي الذي ا�ستهدف
�أرواح الأبرياء الآمنني والذي يتنافى مع كافة

ال�رشائع والقيم الإن�سانية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد،
بربقية تعزية �إلى الرئي�س رو�ش مارك كابوري،
�ضمنها �سموه خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته
ب�ضحايا حادث الهجوم الذي ا�ستهدف كني�سة
مبدينة يف اقليم «�سوم» �شمايل بوركينا فا�سو،
والذي �أ�سفر عن �سقوط عدد من ال�ضحايا راجيا
�سموه لل�ضحايا الرحمة.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س
جمل�س الوزراء ،بربقية تعزية مماثلة.

رئيس األركان يترأس وفد الكويت

في اجتماع اللجنة العسكرية الخليجية
و�صل رئي�س الأركان العامة للجي�ش
الفريق الركن حممد اخل�رض ،الى
العا�صمة العمانية م�سقط �أم�س،
لرت�ؤ�س الوفد الكويتي امل�شارك
ب��االج��ت��م��اع ال��ت�����ش��اوري للجنة
الع�سكرية العليا لر�ؤ�ساء �أركان
ال��ق��وات امل�سلحة ب���دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية

املقرر عقده اليوم.
وك��ان يف ا�ستقبال اخل�رض رئي�س
�أرك���ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
العمانية ال��ف��ري��ق ال��رك��ن احمد
النبهاين و�سفري الكويت لدى عمان
�سليمان احلربي ،ورئي�س املكتب
الع�سكري العميد الركن يعقوب
املجيبل ،وم�ساعده املقدم ركن

في�صل ال�سويط ،وامللحق الع�سكري
املقدم ركن علي اجلربي ،وامللحق
الع�سكري املقدم حممد ال�شتيل.
و�سيناق�ش االجتماع ال��ذي ي�ستمر
ي��وم � ًا واح����د ًا مو�ضوعات تت�صل
بتعزيز م�سرية التعاون القائم بني
دول املجل�س يف خمتلف املجاالت
الع�سكرية.

•  ...ولدى لقائه محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ نا�رص املحمد.
كما ا�ستقبل �سموه� ،سفري ال�صومال لدى الكويت
ال�سفري عبدالله اودوا ،وذلك مبنا�سبة توليه
مهام من�صبه اجلديد.
وا�ستقبل �سموه� ،سفرية االرجنتني لدى الكويت

وزير الداخلية :عالقاتنا مع السعودية عميقة
في مختلف المجاالت
كتب حم�سن الهيلم:

�أكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح ،عمق
العالقات بني الكويت وال�سعودية
يف خمتلف املجاالت.
ج��اء ذل��ك عقب ا�ستقبال ال�شيخ
خالد اجلراح ،رئي�س جامعة الأمري
ن��اي��ف العربية للعلوم الأمنية
بال�سعودية د.عبد املجيد البنيان،
ال���ذي ي��ق��وم ب��زي��ارة ر�سمية �إلى
البالد لالطالع على �أحدث املناهج
النظرية والعلمية يف املجال الأمني
وال��دورات التدريبية ل�صقل رجال
الأمن.
ومت خ�لال اللقاء التباحث حول
�سبل تعزيز �أوجه التعاون امل�شرتك
وتبادل اخل�برات واملعلومات مع
جامعة نايف العربية «التي تعد
منارة عربية يف الدرا�سات والبحوث
الأمنية».
م���ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���اد د.ال��ب��ن��ي��ان
ب��امل�����س��ت��وى امل��ت��م��ي��ز للمناهج
التعليمية والتدريبية للع�سكريني

خارج البالد في  19دولة
كتب فار�س عبد الرحمن:
�أو���ض��ح م��دي��ر �إدارة الن�شاط
اخل���ارج���ي يف ب��ي��ت ال��زك��اة
ع��ادل اجل��ري �إن م�رشوع والئم
االفطار اخلارجي يعرب عن حب
الكويتيني للخري وحر�صهم على
مد يد العون للم�ستحقني خارج
البالد خا�صة يف �شهر رم�ضان
امل��ب��ارك ،وذل��ك امتداد جلهود
�أه��ل اخل�ير من الآب��اء والأج��داد
الذين كانوا يحر�صون على �إقامة
والئم الإفطار يف بيوت الله.
و�أ�شار اجلري �إلى �أن بيت الزكاة
يخ�ص�ص جزء ًا من ن�شاطه خلدمة
امل�سلمني خ��ارج الكويت وفق

رغ��ب��ة امل��ت�برع�ين ان��ط�لاق � ًا من
تعاليم الإ�سالم العظيمة التي
حتث امل�سلمني على التعاون
والتكافل فيما بينهم ،وذلك من
خالل تنفيذه للعديد من امل�شاريع
اخلريية اخلارجية وعلى ر�أ�سها
م����شروع والئ���م الإف��ط��ار خارج
الكويت والذي ينفذه البيت من
تربعات املح�سنني امل�رشوطة
لهذا امل�رشوع.
و�أ�ضاف اجلري �أنه �سيتم تنفيذ
م�رشوع والئم االفطار اخلارجي
هذا العام يف  19دولة �أفريقية
و�آ�سيوية و�أوروبية بالتعاون مع
 37هيئة خريية مببلغ اجمايل
 105.000دن��ان�ير لتقدمي عدد

• عادل اجلري

«الهالل األحمر» :حملة لمساعدة
األسر المحتاجة في الكويت
�أعلنت جمعية الهالل الأحمر �إطالقها حملة
«���س��اع��د ت�سعد» ال��ي��وم ،مل�ساعدة الأ��سر
املحتاجة داخل الكويت وت�ستمر حتى اخلام�س
من مايو احلايل.
وقالت الأمني العام يف جمعية الهالل الأحمر
مها الربج�س ،ان احلملة تهدف �إلى دعم الأ�رس
املحتاجة وتوفري الأمن الغذائي لهم ا�ضافة
�إلى الأجهزة الكهربائية .و�أ�ضافت �أن حملة

التربعات ت�أتي بالتعاون مع وزارة االعالم
والتن�سيق م��ع املجمعات التجارية حيث
�ستتواجد يف جممع االفنيوز وجممع الكوت
وجممع �سليل اجلهراء وجممع  360مو�ضحة ب�أن
احلملة �ستتواجد �أي�ضا يف مقر اجلمعية مبنطقة
ال�شويخ .و�أ�شارت �إلى �أن حملة «�ساعد ت�سعد»
ج��اءت لوجود خم�سة �آالف �أ��سرة م�سجلني
بك�شوفات اجلمعية تعاين من ق�سوة احلياة

ال�سفرية كالوديا زامبيريي ،وذل��ك مبنا�سبة
توليها مهام من�صبها اجلديد �سفرية لبالدها.
كما ا�ستقبل �سمو ويل العهد ،حمافظ العا�صمة
ال�شيخ طالل اخلالد.
وا�ستقبل �سموه ،ال�شيخة د� .سعاد ال�صباح،
حيث �أهدت �سموه كتابا بعنوان «الكويت يف عهد

عبدالله بن �صباح ال�صباح احلاكم اخلام�س 1866
 ،»1892والذي يوثق ويو�ضح العالقة الوثيقةالتي جمعت بني �أهل الكويت حكاما وحمكومني
يف تلك الفرتة وحكم الكويت الذي متيز تاريخيا
وات�سم بروح الت�شاور والت�سامح وقد �شكرها
�سموه متمنيا لها التوفيق والنجاح.

بحث ورئيس جامعة األمير نايف للعلوم األمنية سبل التعاون

«بيت الزكاة» :تنفيذ مشروع والئم اإلفطار
� 140ألف وجبة.
ودع������ا اجل������ري املح�سنني
وامل��ح�����س��ن��ات م��ن املواطنني
واملقيمني �إلى التربع للم�رشوع
ملن لديهم الرغبة بتوفري طعام
الإفطار لل�صائم طوال �شهر كامل،
حيث �إن بيت الزكاة على ا�ستعداد
لت�سلم التربعات من خالل املوقع
الإلكرتوين لبيت الزكاة وتطبيقه
على الأندرويد و�أبل �ستور�،أو من
خالل مراجعة املراكز الإيرادية
املنت�رشة بالقرب من اجلمعيات
التعاونية و�صاالت املتربعني
يف �أف��رع املحافظات بالإ�ضافة
�إل��ى بوث البيت يف جممع 360
والأفنيوز.

• سمو ولي العهد يتلقى هدية من الشيخة سعاد الصباح

ومن عدم مقدرتها على توفري احتياجاتها
الأ�سا�سية م�ؤكدة �أن من واجب اجلمعية مد يد
امل�ساعدة لهذه الأ�رس داخل الكويت.
ودعت الربج�س كافة فئات املجتمع واملهتمني
بالعمل اخلريي والإن�ساين �إلى امل�شاركة يف
حملة التربعات �سواء عن طريق زيارة املوقع
الإلكرتوين للجمعية �أو عن طريق �أجهزه «الكي
نت» يف املجمعات التجارية.

• الشيخ خالد اجلراح مع الوفد السعودي

واملدنيني يف الكويت م�ؤكدا حر�ص
ال�سعودية على تبادل اخلربات
واملعلومات مع وزارة الداخلية

الكويتية بغية تر�سيخ الأمن.
ح�رض اللقاء وكيل وزارة الداخلية
الفريق ع�صام النهام والوكيل

امل�����س��اع��د ل��ل�����ش ��ؤون القانونية
والبحوث والدرا�سات اللواء ماجد
املاجد والوفد املرافق لل�ضيف.

