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اس���تقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
الوزراء  امس سمو رئيس مجلس 

الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس رئي���س غرفة تجارة 
وصناع���ة الك��ويت عل���ي الغانم 
ورئيس���ة مركز العمل الت��طوعي 
الشيخة أمثال األحمد ورؤساء اتحاد 
الشركات االقتص��ادية والم��الية، 
حيث قدموا لسم��وه ش��رحا ألهداف 
مش���روع حمل���ة »أعينوني لجعل 
الكويت مرك���زا م��اليا وتج��اريا«، 
وذل���ك لخلق منظوم���ة اقتصادية 

وتجارية تعم���ل بصورة جماعية 
متكامل���ة وإيجاد فرص عمل لدعم 
الشباب في القطاع الخاص وابتكار 
ثقافة جديدة لدى أطياف المجتمع 
تحقيقا للرغبة الس���امية في جعل 
الكوي���ت مرك���زا مالي���ا وتجاريا 

مرموقا.
بالقائمين  هذا وقد أشاد سموه 

على هذا المشروع.
منوها في الوقت ذاته باألهداف 
النبيلة التي يسعى لتحقيقها والتي 
ترتكز على تحف��يز الش���باب على 
العمل التطوعي والمشاركة بصورة 
فاعلة ف���ي تحقيق الرؤى الطموح 
بارتقاء العملية التنموية وتعزيز 
الوطن  رواف���د االقتصاد ليتب���وأ 
المنتظرة كمركز  العزيز مكانت���ه 

مالي وتجاري.

األمير أشاد بحملة مشروع »أعينوني لجعل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا«:
تحّفز الشباب على العمل التطوعي وتعّزز روافد االقتصاد الوطني

صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه علي الغامن والشيخة أمثال األحمد ورؤساء احتاد الشركات االقتصادية واملالية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال محمد الصقر وخالد املطيري الشيخ ناصر صباح األحمد وروضان الروضان خالل اجتماع اللجنة

الشيخ حمد جابر العلي خالل زيارته ووفد سفارتنا في الرياض محافظ اإلحساء

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء ومحمد الصباح 
والخالد والصقر والمطيري والصبيح

وزير الديوان استقبل لجنة اإلعداد  للقمة الخليجية

العهد  استقبل س����مو ولي 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل س����موه نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجي����ة الش����يخ د.محم����د 

الصباح.
كما اس����تقبل سموه رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ محمد 

اخلالد.
واستقبل سموه محمد الصقر 
ورئيس حترير جريدة »اجلريدة« 

خالد املطيري.
كما استقبل سموه د.عادل 

الصبيح.

التق���ى وزير 
ش���ؤون الديوان 
الشيخ  األميري 
ناص���ر صب���اح 
األحمد ظهر أمس 
بقصر بيان رئيس 
اللجنة  واعضاء 
اخلاص���ة إلعداد 
الدورة 30 ملؤمتر 
القم���ة ملجل���س 
لدول  التع���اون 
العربية  اخلليج 
للتباح���ث حول 
االستعداد للقمة 
املزمع  اخلليجية 
عقدها في الكويت 
ديس���مبر  ف���ي 

املقبل.

ش����رم الش����يخ � كونا: اعتبر 
الش����يخ  الفريق  الداخلية  وزير 
جابر اخلال����د ان اجتماع وزراء 
داخلية جوار الع����راق يأتي في 
ظ����روف دقيق����ة تتطل����ب دعم 
امنه  العراق لتعزيز  ومس����اندة 
على جميع اراضيه، وقال الشيخ 
جابر اخلالد في كلمة القاها ظهر 
امس في االجتماع السادس لوزراء 
داخلية جوار العراق املنعقد في 
منتجع شرم الشيخ مبصر ان دعم 
وتعزيز امن العراق س����تكون له 

ايجابية على حتقيق  انعكاسات 
االم����ن واالس����تقرار لكافة دول 
املنطقة. واضاف ان التعاطي مع 
الش����أن االمني له انعكاس على 
جميع االصعدة السياسية منها 
واالقتصادية وغيرها سواء كان 
داخل اقليم الدولة او في عالقاتها 
مع الغير. واوضح الوزير اخلالد ان 
الكويت ومن خالل اميانها الراسخ 
مبفه����وم االمن الش����امل اقليميا 
ودوليا والتزامها التام باملقررات 
واآلليات املنص����وص عليها في 

بروتوكول التع����اون االمني بني 
حكوم����ات دول ج����وار الع����راق 
وجمهورية العراق تؤكد السعي 
لبناء أسس حسن اجلوار وتعزيز 
التعاون املشترك في شتى املجاالت 
وتقدمي كل ما من شأنه دعم االخوة 
في الع����راق. واكد حرص وزارة 
الداخلية ب����كل قطاعاتها االمنية 
على احكام السيطرة على احلدود 
مع العراق من خالل تزويد املراكز 
التقنية  الوسائل  احلدودية بكل 

الالزمة لذلك.

اإلحساء )شرق اململكة( � كونا: قال محافظ منطقة 
االحساء االمير بدر بن محمد بن عبداهلل بن جلوي آل 
سعود ان التاريخ قد اثبت مدى قوة ومتانة وصالبة 
العالقات السعودية � الكويتية. واضاف االمير بدر، 
لدى استقباله سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي والوفد املرافق له في مكتبه 
مبقر احملافظة بالهفوف، »ان عالقتنا استمدت قوتها 
من االخوة الثابتة والراسخة بني القيادتني والشعبني 
الشقيقني«. من جانبه، هنأ سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ حمد جابر العلي االمير بدر على 
التجديد له ف����ي منصبه احلالي والثقة امللكية التي 
حصل عليها من لدن خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز. ونقل س����فيرنا الشيخ حمد 
جابر العلي لالمير بدر حتيات وتقدير صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. وشكر الشيخ حمد جابر العلي االمير 

بدر على م����ا يقوم به من خدمات ومس����اعدة الهل 
الكويت في محافظة االحس����اء، مشيرا الى الروابط 
التاريخية واالجتماعية الكبيرة التي تربط الكويت 
باالحساء. وس����جل اعجابه بالتطور والتقدم الذي 
تشهده محافظة االحساء ومدنها واملشاريع احلالية 
واملستقبلية للمحافظة بجهود ودعم االمير بن جلوي 
واخوانه في احملافظة واجهزتها. ونقل الشيخ حمد جابر 
العلي لالمير بدر بن جلوي دعوة رسمية من سمو 
الشيخ ناصر احملمد لزيارة الكويت في القريب العاجل 
ليلتقي باخوانه ومحبيه في الكويت. وفي نهاية اللقاء، 
قدم سفيرنا الشيخ حمد جابر العلي هدية تذكارية 
لالمير بدر بن جلوي. ورافق الشيخ حمد جابر العلي 
في زيارته لالحساء كل من املستشار بسفارتنا لدى 
اململكة العربية السعودية ذياب الرشيدي والسكرتير 
الثالث بالسفارة فهد العجمي وامللحق الديبلوماسي 
بالسفارة مشعل املطيري ومدير مكتب وكالة االنباء 

الكويتية في اململكة عبدالرزاق احلزامي.

الخالد: تزويد مراكزنا الحدودية بالوسائل التقنية 
إلحكام السيطرة على الحدود مع العراق

»التعليمية الوزارية« تبحث التعليم اإللزامي اليوم

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيره الكولومبي

مريم بندق
تبحث اللجنة التعليمية الوزارية صباح اليوم مشروع قانون التعليم 
اإللزامي الذي يقضي بأن يكون التعليم إلزاميا ومجانيا جلميع الكويتيني 
من بداية املرحلة االبتدائية وحتى نهاية املتوس����طة كحد أدنى. وينص 
مشروع القانون املرفوع من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود والذي وافقت عليه اللجنة التعليمية البرملانية األسبوع املاضي 
على أن تلتزم الدولة بتوفير املباني املدرسية والكتب واملعلمني وكل ما 
يضمن جناح التعليم اإللزامي من قوى بش����رية ومادية وعلى اجلهات 
املختصة بوزارة التربية إخطار والد الطفل أو ولي أمره باس����م املدرسة 
التي تقرر إحلاق الطفل بها ويعتبر األول مخالفا ألحكام هذا القانون إذا 
لم ينتظم الطفل بالدراسة خالل أسبوعني من تاريخ تسلم الكتاب املوصى 

عليه أو عاود الغياب من املدرسة مرة أخرى دون عذر مقبول.

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رس����الة خطية من وزير خارجية جمهورية كولومبيا جاميي 
برمودز ميريزالدي تتصل بالعالق����ات الثنائية بني البلدين الصديقني 

والقضايا محل االهتمام املشترك.

محافظ اإلحساء:  التاريخ أثبت 
قوة العالقات الكويتية ـ السعودية

التقى سفيرنا بالرياض وتلقى دعوة لزيارة الكويت السامرائي: بحث مقترح 
تحويل التعويضات 

العراقية الستثمارات 

العتيبي: الكويت حريصة على 
التعاون مع المجتمع الدولي 

لتعزيز األمن اإلقليمي

بغ����داد � أ.ش.أ: اوضح رئيس 
مجل����س النواب العراق����ي د.اياد 
الس����امرائي ان مقت����رح حتويل 
التعويضات الكويتية املترتبة على 
العراق الى استثمارات مطروح أمام 
احلكومة لتبني القرار املناس����ب 
بشأنه بعد تهيئة البرملان العراقي 

األرضية املناسبة له.
وأضاف السامرائي في تصريح 
امس ان »القيادة الكويتية رحبت 
بالفكرة التي طرحت ملعاجلة مسألة 
التعويضات عبر إنشاء صندوق 
إلعمار العراق يضم هيئة إدارية 
ومستشارين من اجلانب العراقي، 
وان تذه����ب أم����وال التعويضات 
اخلاصة بالكويت للصندوق لتنفيذ 
اس����تثمارات كويتية مباشرة أو 
إقراض مستثمرين عراقيني لتنفيذ 
مشاريع أو تقدمي مساعدات ملشاريع 

البنى التحتية في البلد«.

روما � كونا: أك����د مدير ادارة 
املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية 
العتيبي حرص  السفير منصور 
الكويت على التع����اون االيجابي 
لتعزيز األمن االقليمي والعاملي، 
العتيبي في  جاءت تصريح����ات 
محاضرة ألقاها أمام دورة حللف 
شمال االطلس����ي )ناتو( في اطار 
مبادرة اسطنبول للتعاون مبناسبة 
زيارته لكلي����ة الدفاع التابعة لل� 
»ناتو« بالعاصمة االيطالية روما. 
وقال السفير العتيبي في تصريح 
خاص ل� »كونا« ان حضوره للدورة 
احلالية تلبية لدعوة عميد الكلية 
الذي زار الكويت في ش����هر مايو 
املاضي يأتي في اطار دور الكويت 
الفاعل في املنطقة وحرصها على 
استتباب األمن واالستقرار فيها. 
وأضاف أن حكومة الكويت تعمل 
من هذا املنطلق على التواصل مع 
جميع األطراف الفاعلة في املجتمع 
الدولي والتي لها مصالح في املنطقة 
بالتعاون والتنسيق معها في اطار 
الشراكات واالتفاقيات التي تساهم 
في حفظ أمن واس����تقرار منطقة 
اخلليج املهمة مل����ا تتمتع به من 
موقع وموارد حيث ميثل استقرارها 
عنصرا أساسيا في األمن والسالم 

العامليني.


