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الشيخ ناصر صباح األحمد يتسلم من السفير اإليطالي والفنان انزو منارة لوحة صاحب السمو األمير

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس وزراء جورجيا نيكا جيالوري

سمو ولي العهد يتسلم رسالة ماجستير من رمي املعلي سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال د.محمد احلويلة

الشيخ فيصل املالك خالل لقائه عبدالرسول سلمان وأميرة أشكناني

الشيخ فيصل املالك يطلع على لوحة للفنانة أميرة أشكناني

العلي التقى مستشار مبعوث اللجنة الرباعية بالشرق األوسط

وزير الديوان التقى سفير إيطاليا

استقبل نائب رئيس جهاز 
االمن الوطني الشيخ ثامر العلي 
الصباح امس مستشار مبعوث 
الش���رق  الرباعية في  اللجنة 

االوسط باتريك ويلسون.
وت���م خ���ال اللق���اء الذي 
حضره س���فير بريطانيا لدى 
الباد فران���ك بيكر بحث اخر 

المستجدات والتطورات على 
الساحتين االقليمي��ة والدولية 
والقضايا المتعلق��ة في الشرق 

االوسط.

استقبل وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناص����ر صباح االحمد بقص����ر بيان صباح امس 
س����فير جمهورية ايطاليا ل����دى الكويت انريكو 

غرانارا والفنان انزو منارة حيث قدم لوحة فنية 
وذلك اهداء الى صاحب الس����مو االمير الش����يخ 

صباح األحمد.

ش����ؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستش����ار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. 
س����الم اجلابر وعدد من الشيوخ 
والوزراء واحملافظني وكبار قادة 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني 
ونائب عميد السلك الديبلوماسي 
س����فير جمهورية الصومال لدى 
الكويت وكبار املسؤولني بديوان 
ال����وزراء  س����مو رئيس مجلس 

وسفيرا البلدين.

الوزراء. وكان في مقدمة مستقبليه 
الدولي  الكويت  على ارض مطار 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
ال����وزراء والنائب االول  مجلس 
لرئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
ال����وزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسامية 
املستشار راشد احلماد ونائب وزير 

استقبل س����مو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء في 
قصر بي����ان أمس رئيس املجلس 
العربي للعاقات العربية والدولية 
رئيس البرملان العربي السابق محمد 
الصقر ورئيس وزراء اجلمهورية 
اللبنانية السابق فؤاد السنيورة 
ورئيس وزراء اجلمهورية العراقية 
السابق د.اياد عاوي ورئيس وزراء 
اململكة االردنية الهاشمية السابق 
طاهر املص����ري ووزير خارجية 
اململكة املغربية السابق محمد بن 
العربي  عيسى واعضاء املجلس 
للعاقات العربية والدولية وذلك 
مبناسبة انعقاد االجتماع الثاني 
للهيئ����ة بالكويت. حضر املقابلة 
وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخة اعتماد اخلالد. 
واستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء أمس رئيس 
جامعة السربون في فرنسا د.كلود 
كوليار والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته للباد.
إلى ذلك، وصل رئيس وزراء 
جمهورية جورجيا نيكا جياوري 
والوفد املرافق له أمس في زيارة 
رسمية تس����تغرق يومني بدعوة 
رس����مية من سمو رئيس مجلس 

اكد وكيل وزارة اإلعام الشيخ فيصل املالك حرص 
الوزارة على االهتمام بالكوادر الوطنية في جميع 

املجاالت والسيما الفنية واإلعامية منها.
جاء ذلك خال اس���تقبال وكيل وزارة اإلعام 
لكل من الفنان عبدالرسول سلمان رئيس جمعية 

الفنون التشكيلية والفنانة أميرة أشكناني والتي 
قدمت له عددا من اللوحات الفنية التي أقامت بها 
معرضها األخير الذي أقي���م حتت رعايته والذي 
أبدى اعجابه الشديد باملستوى الفني الراقي الذي 

يتمتع به الفنانون الكويتيون.

المحمد التقى نظيره الجورجي ورئيس جامعة السربون

المالك: حريصون على االهتمام
بالكوادر الوطنية في جميع المجاالت

سموه التقى الصقر وعالوي والمصري وبن عيسى

محمد الصباح تسلم رسالتينالتقى سلمان وأشكناني
من نظيريه في البحرين ومصر

»اإلعالمية« تستحوذ
على مقاعد نقابة اإلعالم

المغامس لـ »األنباء«: الكويت انتهت 
من إعداد تقرير حقوق اإلنسان

حصلت القائمة االعامية على نصيب االسد من مقاعد نقابة 
العاملني في وزارة االعام في االنتخابات التي جرت امس االول 
في حني حصل مرش���حو القائمة العمالية على ثاثة مقاعد من 

اصل 9 مقاعد مبجلس ادارة النقابة.
وكانت االنتخابات شهدت اقباال كثيفا من موظفي وزارة االعام 
في مبنى االحتاد العام لعمال الكويت، حيث شهدت االنتخابات 
خوض 4 قوائم هي: املس���تقبل االعام���ي، العمالية، االعامية، 

املستقلة، وحمود اخلالدي مرشحا مستقا.
وبعد اقفال باب التصويت في الس���اعة 8 مساء شهدت قاعة 
الفرز العديد من املشادات كانت ابرزها بني رئيس وجلنة الفرز 
ورئيس اللجان االنتخابي���ة في االحتاد الوطني لعمال الكويت 
بدر البريوج واحد اعضاء اجلمعية العمومية استدعت على اثره 
تدخل رجال االمن لفض املش���ادة بينهما، والتي كادت تصل الى 

التشابك بااليدي.
وفيما يلي النتائج النهائية: ياس���ني الفارس���ي 896 صوتا، 
سعود العويهان 755 صوتا، شامخ الرشيدي 727 صوتا، سعد 
العجمي 673 صوتا، مب���ارك البرازي 671 صوتا، فهد املطوطح 
647 صوتا، مش���اري البعيجان 641 صوتا، يوسف جوهر 641 

صوتا، بدر الصواغ 590 صوتا.

بيان عاكوم
اعلن مدير ادارة املتابعة 
وزارة  ف���ي  والتنس���يق 
الس���فير خالد  اخلارجي���ة 
املغامس عن انتهاء الكويت 
من اع���داد التقرير اخلاص 
بحقوق االنسان، مشيرا الى 
انه مت تسليمه ملجلس حقوق 

االنسان في االمم املتحدة.
ف���ي  املغام���س  ولف���ت 
ل� »األنباء«  تصريح خاص 
الى ان الكويت مستعدة للرد 
ولس���ماع جميع املاحظات 
والتي ستأخذها بعني االعتبار 

للسعي نحو األفضل والكمال بهذا األمر.
وقال املغامس: لقد مت تشكيل جلنة برئاستي ومبشاركة، الى 
جانب وزارة اخلارجية، جميع اجلهات املعنية كوزارات الشؤون 
والداخلية والع���دل والصحة واإلعام، اضافة الى مؤسس���ات 
املجتم���ع املدني حيث عقدنا عدة اجتماعات متواصلة على مدى 
ثاثة اش���هر إلعداد التقرير، الفتا الى ان التقرير سينشر على 
موق���ع وزارة اخلارجية في اليوم���ني املقبلني وكذلك في املوقع 

التابع ملجلس حقوق االنسان.
وع���ن مضمون التقري���ر قال املغامس س���يتضمن كل ما له 
عاق���ة مبوضوع حقوق االنس���ان واالج���راءات التي قامت بها 
الدولة لتحسني وضع حقوق االنسان، الفتا الى ان القوانني هنا 
في الكوي���ت تتضمن الكثير من املواد التي حتفظ هذه احلقوق 
ويكفي صدور قانون العمل وقانون ذوي االحتياجات اخلاصة 

الذي اعتمده مجلس االمة مؤخرا.
وقال املغامس: الكويت ال تنتظر من احد ان يحثها على هذه 
املسألة ألن هذا األمر موجود من منطلقات دينية وانسانية، مؤكدا 

حرص الباد على حفظ هذه احلقوق وصيانتها.

 استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح س���فير مملكة البحرين لدى الكويت الس���فير 
الش���يخ خليفة بن حمد آل خليفة الذي سلمه رسالة خطية من 
وزير خارجية مملكة البحرين تتعلق بالتطورات السياسية على 
الساحتني االقليمية والدولية والقضايا محل االهتمام املشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة اخلارجية باالنابة الس���فير فيصل 
املشعان والوزير املفوض صالح اللوغاني من ادارة مكتب نائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية.
كما اس���تقبل الشيخ د.محمد الصباح سفير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت الس���فير طاهر فرحات الذي قام بتسليمه 
رسالة خطية من وزير خارجية جمهورية مصر العربية تتعلق 
بالتطورات السياسية على الساحتني االقليمية والدولية والقضايا 
محل االهتمام املشترك. حضر اللقاء وكيل وزارة اخلارجية باالنابة 
السفير فيصل املشعان ومدير ادارة الوطن العربي السفير جاسم 
املباركي والوزير املفوض صالح اللوغاني من ادارة مكتب نائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية.

السفير خالد املغامس

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء والخالد و4 نواب

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في ديوانه بقصر بيان صباح امس 
سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس 

الوزراء.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح 
امس رئيس المجل���س العربي للعاقات 
العربية والدولية ورئيس البرلمان العربي 

الس���ابق محمد الصقر ورئي���س وزراء 
الجمهورية اللبنانية السابق فؤاد السنيورة 
ورئيس وزراء الجمهورية العراقية السابق 
د.اياد عاوي ورئيس وزراء المملكة االردنية 
الهاشمية السابق طاهر المصري ووزير 
خارجية المملكة المغربية السابق محمد بن 
عيسى واعضاء المجلس العربي للعاقات 

العربية والدولية وذلك بمناس���بة انعقاد 
االجتماع الثاني للمجلس في الكويت.

واستقبل س���موه رئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد الخالد . كما استقبل 
سموه اعضاء مجلس االمة كا من النائب 
س���عد الخنفور والنائب س���عدون حماد 
الع���دوة والنائب د.محمد  والنائب خالد 

الحويلة. واس���تقبل س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف االحمد بقص���ر بيان امس 
ريم المعلي حيث اهدت سموه نسخة من 
رسالة الماجستير بعنوان »دور التسويق 
السياحي في استخدام معايير جودة القرار 
الحكومي بالكويت« وقد ش���كرها سموه 

متمنيا لها التوفيق والنجاح.

سموه التقى رئيس وأعضاء المجلس العربي للعالقات العربية والدولية وريم المعلي

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

�سائلني املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

وي�سكنها الفردو�س الأعلى ويلهم اهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

�سعادة �سفري اجلمهورية العربية ال�سورية 

لدى دولة الكـويت

والـدتــــه

يتقدم

اأديــب الـرمــــال وعائـلـتـه

بـ�سـام علــي عـبـد املجـيــد


