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الجاراهلل استقبل السفير اإليراني

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل صباح امس س���فير اجلمهورية 
اإليراني���ة اإلس���امية ل���دى الكويت علي 

جنتي.
ومت خ���ال اللقاء بحث ع���دد من أوجه 
العاقات الثنائية بني البلدين، اضافة الى 

تطورات األوضاع في املنطقة.

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك ووزير الدفاع التركي

األمير استقبل مديرة اليونسكو وأعضاء فريق منطاد اإلمارات

األمير عزى العراق: الكويت تستنكر
األعمال اإلرهابية المشينة ضد األبرياء

صاحب السمو يصدر توجيهات بنقل المصابين العراقيين للعالج في الكويت

بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيتي تعزية الى كل من الرئيس جال طالباني رئيس 
جمهورية العراق الشقيق ونوري املالكي رئيس مجلس 
الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجمات 
اإلرهابية التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد صباح 
امس األول وأودت بحياة العشرات من الضحايا واملصابني، 
مؤكدا سموه اس���تنكار الكويت لهذه االعمال اإلرهابية 
املشينة التي استهدفت أرواح األبرياء اآلمنني وزعزعة 
امن واستقرار البلد الشقيق والتي تتنافى مع األعراف 
والقيم اإلنسانية، سائا سموه املولى تعالى ان يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته 

وان مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 

رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد حفظهما اهلل ببرقيات 
تعاز مماثلة.

هذا وأصدر صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد توجيهات س���امية ملجلس ال���وزراء أمس بنقل 
اجلرحى واملصابني العراقيني اث���ر الهجمات اإلرهابية 
البغيضة الت���ي تعرضت لها بغداد مؤخرا إلى الكويت 
لتلقي العاج الازم. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ل� »كونا« إن »سموه أمر بتقدمي 
جميع التسهيات الطبية وتوفير الرعاية الصحية لهؤالء 
اجلرحى إلى حني استكمال ش���فائهم واالطمئنان على 
أوضاعهم الصحية«. وأكد الروضان أن »مبادرة صاحب 
السمو األمير بنقل اجلرحى وعاجهم في املستشفيات 
احلكومية املتخصصة تأتي إس���هاما م���ن الكويت في 

تخفيف معاناة األشقاء أبناء الشعب العراقي.

اس���تقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس س���مو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل بقصر بيان صباح امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
واس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
يرافقه وزير دفاع اجلمهورية التركية وجدي غونول 

والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للباد.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح. إلى ذلك استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر بيان ظهر امس 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اعضاء 
فريق منطاد االمارات والذي سيجول دول مجلس 
التعاون اخلليجي وال���دول األوروبية انطاقا من 
الكويت 11 اجلاري وذلك مبناسبة انعقاد اجتماعات 
القمة الثاث���ني للمجلس األعلى لقادة دول مجلس 
التعاون ل���دول اخلليج العربية واملزمع عقدها في 
الكويت الشهر اجلاري. وحضر املقابلة نائب وزير 

شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
إلى ذلك اس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح االحمد بقصر بيان ظه���ر امس وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وزيرة التربية 
وزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ووفد منظمة 
االمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 
لتوزيع جائزة الشيخ جابر االحمد لذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري 

الشيخ علي اجلراح.
وعقب انتهاء اجتماع الوفد مع صاحب الس���مو 
األمير قالت مديرة )اليونس���كو( ارينا بوكوفا في 
تصريح صحافي »اشعر بالشرف الكبير والسعادة 
بلقاء صاحب السمو األمير وهذه اول زيارة رسمية 
لي للكويت كمدي���رة ملنظمة االمم املتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة )اليونسكو(«.
وذكرت بوكوفا »انها فرصة جيدة لتقدمي )جائزة 
يونسكو � الكويت( املشتركة لاطفال ذوي االحتياجات 

اخلاصة والتي ستقدم كل عامني«.
واضافت »لقد الحظ���ت تقدير واهتمام صاحب 
الس���مو األمي���ر بالتعليم، الس���يما لاطفال ذوي 

االحتياجات اخلاصة«.
واوضحت بوكوفا »لقد تلقيت الدعم من سموه 

ملا تقوم به منظمة )اليونسكو( من انشطة«.
وقالت »لقد بحثت مع سموه تعاون )اليونسكو( 

مع الكويت الس���يما في املجال التعليمي وقطاعات 
اخرى«.

من جانبها قالت د.موضي احلمود في تصريح 
صحافي »احتفلنا أول من امس بجائزة األمير الراحل 
املغفور له الشيخ جابر األحمد لذوي القدرات العقلية 
اخلاصة وهذه اجلائزة عبارة عن دعم من حكومة 
الكويت وهي مبادرة أطلقها الش���يخ جابر األحمد 
بالتعاون مع اليونس���كو وهي جائزة سنوية تقام 
ألفضل الباحثني في مجال التعليم والقدرات وذوي 

االحتياجات اخلاصة«.
واضافت »في هذه الس���نة احتفلنا على مسرح 
امل���دارس اخلاصة بفوز باحثتني واحدة من جنوب 
افريقيا واألخرى أخت من فلسطني كانت بحوثهما في 
مجال التعليم وذوي القدرات احملدودة«. واوضحت 
»ال شك أن هذه املبادرة مبادرة انسانية جليلة من 
الكويت ومن رأس القيادة آنذاك واستمرت وهلل احلمد 
هذه اجلائزة، هذه الفئات يجب أن حتظى بالتعليم 

والدعم من قبل املجتمعات االنسانية«.
واختتمت تصريحها »احلفل كان برعاية صاحب 
السمو األمير وتشرفنا وتشرف وفد )اليونسكو( 
مبقابلة صاحب السمو وسم��و ولي العهد وتناقشنا 
في كيفية دعم األنشطة لبعض الدول احملتاج��ة أو 
بالتعاون بني )اليونسكو( والكويت وهذه املبادرة 
حتمس لها صاحب السمو األمير وسيكون بيننا وبني 

اليونسكو مستقبا نقاش حول هذه القضية«.

المحمد استقبل وزير الدفاع التركي وأولم على شرف أمير مكة
استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان 
امس وبحضور النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك وزير دفاع اجلمهورية 
التركية وجدي غونول والوفد املرافق 
له مبناس���بة زيارته للباد، حضر 
املقابلة الوكيل املساعد بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ فهد 

جابر املبارك.
إلى ذلك أقام سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في ديوان 
أسرة آل الصباح مساء أمس مأدبة عشاء 
على شرف صاحب السمو امللكي األمير 
خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
أمير منطقة مكة املكرمة والوفد املرافق 
مبناسبة انعقاد مؤمتر الفكر العربي 

الثامن الذي تستضيفه الكويت.

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
صباح امس بقصر بيان رئيس مجلس االمة جاسم 

اخلرافي، كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير الدفاع التركي بحضور الشيخ جابر املبارك

قيادات احلرس الوطني في مقدمة احلضورد. خالد القحص خالل احملاضرة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

صاحب السمو األمير مستقبال د.موضي احلمود ومديرة اليونسكو والوفد املرافق لهاصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه أعضاء فريق منطاد اإلمارات بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد واملستشار محمد أبو احلسن

خالل محاضرة أقامتها مديرية التوجيه المعنوي

الحرس الوطني نظم »فن التعامل مع الجمهور« لـ »قوة الواجب«
نظمت مديري����ة التوجيه املعن����وي باحلرس الوطني 
محاضرة بعنوان »فن التعامل مع اجلمهور«، وذلك ضمن 
استعدادات احلرس الوطني للقيام باملهام املكلفة بها »قوة 
الواج����ب« في حماية وتأمني املواقع احليوية خال مؤمتر 

القمة اخلليجي واملقرر عقده في الكويت الشهر اجلاري.
وألقى استاذ االعام في جامعة الكويت د.خالد القحص 
احملاضرة والتي تطرق خالها لقواعد وفنون التعامل مع 
اآلخرين خاصة فيما يتعلق مبهام »قوة الواجب« التابعة 
للحرس الوطن����ي والذي يقع على عاتق����ه دور كبير في 
التعامل مع ضيوف الكويت خال املشاركة في تأمني مؤمتر 
القمة اخلليجي، مشيرا الى االسس والضوابط التي يجب 
ان يتحلى بها منتس����بو احلرس الوطني في تعاملهم مع 
الوفود املشاركة في القمة واظهار الوجه احلضاري املشرق 

للكويت واحلرس الوطني.
وفي ختام احملاضرة قام املقدم سالم علي الوقيت نيابة 
عن مدي���ر مديرية التوجيه املعنوي بتقدمي درع تذكارية 

باسم احلرس الوطني للمحاضر د.خالد القحص.
ش���هد احملاضرة قادة وضباط وضب���اط صف وافراد 
الوح���دات املختلفة من »قوة الواجب« املعنية بتأمني قمة 

مجلس التعاون اخلليجي.


