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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد ووكيل الوزارة والوكالء املساعدين في »الداخلية«

الشيخ ثامر العلي مستقبال دوغالس سي وألن هيج بيرج

صاحب السمو األمير مستقبال رئيس وزراء السنغال بحضور السفير أحمد الفهدصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيز

صاحب السمو التقى رئيس وزراء السنغال

األمير استقبل المحمد ومحافظ »المركزي« والخالد والرجيب والوكالء المساعدين في »الداخلية«
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح أمس محافظ البنك 
املركزي ورئيس فريق العمل املهني املتخصص 
ذي الصفة التنفيذية ملتابعة ومعاجلة انعكاسات 
االزمة االقتصادية العاملي���ة وتداعياتها على 
الوضع االقتصادي واملالي في البالد الش���يخ 

سالم العبدالعزيز.
واس���تقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس وزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلال���د يرافقه وكيل 
وزارة الداخلي���ة الفريق احمد الرجيب، حيث 
قدما لس���موه كال من اللواء مصطفى حس���ن 
الزعابي واللواء عبداحلميد عبدالرحيم العوضي 

واللواء عيد عب���داهلل بوصليب واللواء انور 
الياسن، وذلك مبناسبة تعيينهم  عبدالرزاق 

وكالء مساعدين بوزارة الداخلية.
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري 

باالنابة الشيخ علي اجلراح.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر الس���يف وبحضور س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء يرافقه سليمان 
انديني اجناي رئيس وزراء جمهورية السنغال 
الصديقة والوفد املرافق له، وذلك مبناس���بة 

زيارته الرسمية للبالد.
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري 
باالنابة الشيخ علي اجلراح واملستشار بديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم 

اجلابر.

سموه التقى العبدالعزيز والخالد والعمر وسفيري تركيا وبروناي

ولي العهد: ضرورة استقرار األمن واألمان لوطننا
وتفعيل القانون دون المساس بالحريات

العلي بحث مع مسؤولين أميركيين التعاون الثنائي
استقبل نائب رئيس جهاز 
االمن الوطني الشيخ ثامر العلي 
الوزير املساعد  مبكتبه نائب 
باملكتب االقتص���ادي للطاقة 
وقوانن احلظر واالمداد بوزارة 
اخلارجية االميركية دوغالس 
الوزير املساعد  س���ي ونائب 
لش���ؤون السياس���ة الدولية 
ألن  الطاقة االميركية  بوزارة 

هيج بيرج.
ومت خالل اللقاء استعراض 
الثنائية بن  العالقات  وبحث 
البلدين الصديقن والقضايا 
ذات االهتمام املشترك اضافة 
الى آخر التطورات واملستجدات 
الس���احتن االقليمية  عل���ى 

والدولية.

وزير الديوان باإلنابة التقى أعضاء حفل 
تدشين مشروع الربط الكهربائي

استقبل وزير شؤون الديوان األميري باإلنابة 
الش����يخ علي اجلراح في مكتبه بقصر السيف 
صباح ام����س رئيس مجلس ادارة هيئة الربط 
الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية م.يوس����ف بن احمد جناحي وأعضاء 
اللجنة العليا حلفل تدش����ن مش����روع الربط 

الكهربائي.
كما استقبل في مكتبه بقصر السيف صباح 
امس مبعوث رئيس اجلمهورية الفرنسية السابق 
جاك شيراك البروفيسور كوستانتن فون برلوين 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
واس����تقبل في مكتبه بقصر السيف صباح 
امس األمن العام املساعد ملؤسسة الفكر العربي 
واملدير التنفي����ذي ملؤمترات فكر حمد عبداهلل 
العماري والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.

المالك أشاد بجهود المهتدي في اإلعالم
أشاد وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل 
املالك باجلهود التي بذلتها االعالمية هدى 
املهتدي الريس في بداية حياتها االعالمية 
في كل من االذاعة والتلفزيون الكويتي 
والصحافة وأكد ان هذه اجلهود كان لها 

اثر كبير في مسيرة االعالم الكويتي.
وأعرب الشيخ فيصل عن سعادته 
بهذه الزي����ارة التي تقوم بها االعالمية 
اللبناني����ة هدى املهت����دي الى الكويت 
املهن����ة من االعالمين  لاللتقاء بزمالء 

واالعالميات.
واكد الشيخ فيصل استعداد وزارة 
االعالم ألي تعاون مستقبلي بن الوزارة 
واالعالمية القديرة هدى املهتدي والتي 
الغامرة لزيارة  اعربت عن س����عادتها 
الكوي����ت بعد انقطاع م����ن جانبها دام 

عشرين عاما.

واك����دت انه����ا ل����م تن����س الكويت 
طوال هذه الفترة وخاصة ان نش����أتها 
املدرس����ية واالعالمية كانت بن اروقة 
االذاعة والتلفزيون وش����ارع الصحافة 
الكويتية واشادت االعالمية هدى املهتدي 
مبستوى التقدم احلضاري الذي تشهده 
الكويت حاليا وم����دى التقدم االعالمي 
والذي انعكس بشكل ايجابي على ظهور 
العديد من القنوات الفضائية وزيادة عدد 
الصحف اليومية إلشباع رغبة القارئ 
واملتلقي الكويتي وأعربت االعالمية هدى 
املهتدي عن س����عادتها للمسات الوفاء 
واحلب الذي ملسته اثناء زيارتها للكويت 

من جميع االصدقاء.
وقدم الش����يخ فيصل درعا تذكارية 
باسم وزارة االعالم تقديرا لالعالمية هدى 

املهتدي وعرفانا مبسيرتها االعالمية.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر السيف امس 
وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الش���يخ جابر اخلالد يرافقه 
وكي���ل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب حيث قدما لس���موه 
كال من الوكيل املس���اعد لشؤون العمليات اللواء مصطفى الزعابي 
والوكيل املساعد لش���ؤون اجلنسية واجلوازات اللواء عبداحلميد 
العوضي والوكيل املساعد لش���ؤون اخلدمات املساندة اللواء عيد 
ابوصليب والوكيل املساعد لشؤون املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء انور الياسن وذلك مبناسبة تعيينهم وكالء مساعدين 

بوزارة الداخلية.
وقد شّدد سموه على ضرورة استقرار األمن واألمان لهذا الوطن 
وتفعيل القانون دون املساس باحلريات التي نص عليها الدستور، 
مش���يدا س���موه بدورهم في العمل األمني واملسؤولية امللقاة على 
عاتقهم وتقدمي الصورة املثلى لرج���ل االمن، متمنيا لهم التوفيق 

والسداد في عملهم اجلديد.
ومن جانب آخر أعرب وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد عن ان 

توجيهات القيادة السياسية ستكون نبراسا ومنهجا يقتدى به في 
العمل اجلماعي االمني، داعيا اهلل ان يوفقهم في خدمة وطنهم.

حضر املقابلة رئيس ديوان س���مو ولي العهد الش���يخ مبارك 
الفيصل.

واس���تقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد صباح امس 
محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز.

واس���تقبل سموه بقصر السيف صباح امس سفير بروناي دار 
السالم غير املقيم لدى الكويت السفير بنجيران داتو فدوكا حاج جبر 
الدين وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده. كما استقبل 
س���موه بقصر السيف صباح امس سفير اجلمهورية التركية لدى 
الكويت السفير حلمي دادا اغلو وذلك مبناسبة تسلمه مهام عمله 
اجلديد كسفير لبالده. حضر املقابلتن رئيس ديوان سمو ولي العهد 
الشيخ مبارك الفيصل. واستقبل سموه بقصر السيف رئيس جهاز 
األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد. كما استقبل سموه بقصر السيف 

امس الرئيس التنفيذي لبيت التمويل محمد العمر.

سموه التقى وزير الداخلية والوكالء المساعدين

رئيس الوزراء بحث مع نظيره السنغالي
القضايا المشتركة وأوضاع القارة األفريقية

عقد س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
صباح امس في قصر السيف 
جلس���ة مباحثات رسمية مع 
رئيس وزراء جمهورية السنغال 
انديني  الصديق���ة س���ليمان 

اجناي.
ب���ن  املباحث���ات  وج���رت 
اجلانبن وسادتها اجواء ودية 
الثنائية  العالق���ات  ومت بحث 
ف���ي ش���تى املجاالت وس���بل 
تطويرها مب���ا يحقق مصالح 
الشعبن الصديقن، اضافة الى 
االوضاع ف���ي القارة االفريقية 
والقضايا الدولية ذات االهتمام 

املشترك.
حضر املباحثات النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ جاب���ر املبارك 
الوزراء  ونائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير املالية مصطفى 
الشمالي ووزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ووزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ د.سالم 
اجلابر ووكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ووكيل ديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخة اعتماد اخلالد وكبار 
املسؤولن من الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية العربية 
العامة لالس���تثمار  والهيئ���ة 
والطيران املدني وسفيرنا لدى 
جمهورية السنغال د.حمد محمد 

بورحمة.
الوفد  املباحثات  كما حضر 

الرسمي املرافق لرئيس وزراء 
جمهورية السنغال.

وكان رئيس وزراء جمهورية 
الس���نغال الصديقة س���ليمان 
اندين���ي اجناي والوفد املرافق 
له وصل البالد امس في زيارة 

رسمية تستغرق عدة ايام.
وكان في مقدمة مستقبليه 
على ارض مطار الكويت الدولي 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد والنائب 
الوزراء  االول لرئيس مجلس 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ جابر 
املب���ارك ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ورئيس بعثة 
املرافقة املستش���ار  الش���رف 

بديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر 
الوزراء والش���يوخ  وعدد من 
واحملافظ���ن واملستش���ارين 
بديوان س���مو رئيس مجلس 
ق���ادة اجليش  الوزراء وكبار 
الوطني  والش���رطة واحلرس 
الديبلوماسي  الس���لك  وعميد 
سفير جمهورية السنغال لدى 
البالد عبداالحد امباكي وسفيرنا 
لدى جمهورية السنغال د.حمد 

محمد بورحمة.
الى ذلك، استقبل سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد امس في قصر الس���يف 
وزي���ر الداخلية الفريق الركن 
متقاع���د الش���يخ جابر اخلالد 

يرافقه وكي���ل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب، حيث قدما 
لسموه الشيخ عذبي فهد االحمد 
مبناسبة تعيينه وكيال جلهاز 
ام���ن الدولة وكال م���ن الوكيل 
املساعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطف���ى الزعابي والوكيل 
املس���اعد لش���ؤون اجلنسية 
اللواء عبداحلميد  واجلوازات 
العوض���ي والوكيل املس���اعد 
لش���ؤون اخلدمات املس���اندة 
اللواء عيد ابوصليب والوكيل 
املساعد لش���ؤون املؤسسات 
االصالحي���ة وتنفي���ذ االحكام 
اللواء انور عبدالرزاق الياسن 
وذلك مبناسبة تعيينهم وكالء 

مساعدين بوزارة الداخلية.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس الوزراء السنغالي لدى وصوله البالد

المجلس اّطلع على دراسة حول تنظيم استقدام العمالة الوافدة

مجلس الوزراء أيد خطوات حل األندية الرياضية لتحقيق 
أهداف الحكومة في احترام القوانين وفرض هيبة الدولة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه مساء أمس األول في قصر 
بيان برئاس���ة س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ف���ي تصريح صحافي عقب االجتماع ان املجلس اطلع على 
الرسالة املوجهة لصاحب السمو األمير من فخامة الرئيس 
فرانسوا بوزيز رئيس جمهورية افريقيا الوسطى املتضمنة 
حرص بالده على تدعيم وتطوير أواصر التعاون مع الكويت 
وفتح باب احلوار بينهما بشكل مستمر لتوسيع أفق التعاون 

املشترك في مختلف املجاالت.
واضاف الروضان ان سمو رئيس مجلس الوزراء شرح 
للمجلس نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية 
افريقيا الوسطى البروفيسور فرستن اركنج تواديرا، وقد 
تناولت املباحثات سبل تعزيز العالقات الثنائية بن البلدين 
الصديقن في ش���تى املجاالت وبحث القضايا ذات االهتمام 
املشترك، باالضافة الى استعراض اجلهود الدولية املبذولة 

لتحقيق السالم في قارة افريقيا.
وأوضح ان وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي اطلع املجلس على نتائج اجتماع وزراء الشؤون 
في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي عقد 
اخيرا في مس���قط، وقد متت مناقشة كل البنود املتمثلة في 
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورات السابقة وتقرير 
متابعة تنفيذ العقد العربي لالشخاص ذوي االعاقة للفترة من 
2004 الى 2013 ودراسة أنظمة الضمان االجتماعي واملساعدات 
االجتماعية في دول مجلس التعاون، كما مت بحث مشروع 
القانون االسترشادي املوحد حلقوق األشخاص ذوي االعاقة 
بدول املجلس، كما مت خالل االجتماع النظر بشأن التنسيق 
حول املسائل املطروحة في االجتماعات العربية والدولية.

كما أطلع وزير الشؤون االجتماعية والعمل املجلس على 
نتائج اجتماع وزراء العمل بدول مجلس التعاون والتوصيات 
املقدمة في شأن الدليل العربي اخلليجي املوحد للتصنيف 
املهني، وكذلك التوصيات في ش���أن الدراس���ة حول تنظيم 
استقدام العمالة الوافدة ودراسة مقارنة لنظم وتشريعات 
العمل في ضوء املستجدات واملتغيرات وعرض جتربة مملكة 
البحرين ح���ول التأمن ضد التعطل وجتربة الكويت حول 

بدل البطالة للباحثن عن العمل.
وذكر الروضان ان املجلس استعرض أيضا في ضوء تقرير 
قدمه وزير الشؤون االجتماعية والعمل القرار الذي اتخذه 
مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي حلت 
مبوجبه أندية القادسية واليرموك والتضامن وخيطان والنصر 
والس���احل والفحيحيل واجلهراء والصليبخات والشباب، 
واستمع في هذا الصدد الى مالحظات الوزراء، وأكد املجلس 
شكره للجهود التي يبذلها وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
وتأييده للخط���وات التي يتخذها لتحقيق أهداف احلكومة 

في احترام القوانن وفرض هيبة الدولة.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس األمة، واطلع بهذا الصدد 
على املوضوعات املدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس 

األمة املقبلة.
كما بحث املجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية 

على الصعيدين العربي والدولي.
ومبناسبة اعالن تشكيل احلكومة اللبنانية، أعرب املجلس 
عن خالص تهانيه للرئيس س���عد احلريري رئيس الوزراء 
اللبناني، متمنيا له كل التوفيق والسداد لتحمل أعباء هذه 
املس���ؤولية الوطنية وحتقيق طموحات وتطلعات الشعب 

اللبناني الشقيق.


