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محمد الصباح يرحب بمبادرة خادم الحرمين بدعوة األحزاب العراقية إلى محادثات

رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح باملبادرة التي أطلقها خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز بدعوة األحزاب العراقية الى اجراء محادثات 

في الرياض بهدف التوصل الى تشكيل احلكومة العراقية.
وأعرب الشيخ د.محمد الصباح عن دعم الكويت لهذه الدعوة 
»التي تترجم الدور املس���ؤول الذي تضطل���ع به اململكة العربية 
السعودية جتاه استقرار العراق ووحدته كما تعكس حرص خادم 

احلرمني الشريفني على تعزيز األمن واالستقرار في العراق واملنطقة« 
متمنيا أن يكتب لها النجاح في حتقيق أهدافها املرجوة.

وأضاف ان هذه الدعوة »تأتي تعبيرا عن مش���اعر القلق لدى 
اململكة ودول املنطقة من جمود الوضع السياسي في العراق وما 
قد ينج���م عنه من تداعيات خطيرة على األمن االقليمي كما تأتي 
استجابة آلمال وتطلعات دول اجلوار في مساعدة العراق الشقيق 

للخروج من هذا املأزق«.

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و5 وزراء

الصقر والزلزلة في ضيافة الصالون اإلعالمي اليوم

نائب ورئيس اللجنة املالية في 
مجلس االم���ة مت تعيينه في 9 
فبراير 2006 وزي���را للتجارة 
والصناعة في احلكومة الثانية 
والعشرين، حصل على الدكتوراه 
م���ن جامعة والي���ة كولورادو 
االميركية وماجس���تير جامعة 
والي���ة جورجي���ا االميركي���ة 
وماجس���تير جامعة بيتسبرغ 

االميركية.

من 1969 حتى 1971 وحصل على 
بكالوريوس باالقتصاد من اميركا 

عام 1975.
حاز عضوي���ة مجلس االمة 
اعوام 1999 و2003 و2006 و2008 
وعمل في بنك الكويت الصناعي 
من 1975 حتى عام 1980 وترقى 
فيه حتى وص���ل لدرجة مدير 

االستثمار املباشر.
اما عن د.يوسف الزلزلة فهو 

في مختلف املجاالت.
يذكر ان محمد جاسم الصقر 
سياسي وصحافي واقتصادي 
كويت���ي والده هو السياس���ي 
جاس���م حمد الصقر وجده هو 
حم���د عبداهلل الصق���ر رئيس 
مجلس الش���ورى في الكويت، 
حصل على الثانوية العامة من 
الكويت عام 1969 وانضم بعدها 
الى اجلامعة االميركية في بيروت 

يقيم الصالون االعالمي ندوته 
االسبوعية والتي يستضيف فيها 
رئيس مجلس العالقات العربية 
الدولية والنائب السابق محمد 
الصق���ر وعض���و مجلس االمة 
ورئي���س اللجنة املالية ووزير 
الس���ابق  التج���ارة والصناعة 
د.يوسف الزلزلة وذلك في متام 
الثامنة من مساء اليوم االثنني في 
املقر املؤقت للصالون االعالمي 
باليرموك ق4 � الش���ارع األول 
� منزل رقم 36 باجتاه ش���ارع 

املشاة.
وقال االمني العام لهيئة امللتقى 
االعالمي العربي ماضي اخلميس 
ان ضيفي الصال���ون االعالمي 
شخصيتان ثريتان بالتجارب 
احلياتية والسياسية والصحافية 
واالقتصادية مما سيجعل الندوة 
غنية باالفكار واالستفسارات التي 
سيحاول ضيوف الصالون من 
خاللها االقتراب اكثر من الضيفني 
وتلمس اخلطوات التي قطعاها 
فاوصلتهما الى كل تلك النجاحات 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر بيان صباح 
امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي، كما استقبل سموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، واستقبل سمو ولي 
العهد الش���يخ نواف األحمد بقصر بيان امس النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الش���يخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االس���كان احمد الفهد ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووزير 

النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد العبداهلل.
كما استقبل سموه، حفظه اهلل، سفير اململكة العربية السعودية 

الشقيقة لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز.

سموه التقى السفير السعودي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد

الحمد: دعوة مصر ضيف شرف
على »مهرجان القرين الثقافي«

ديوان الخدمة يعقد 18 برنامجاً تدريبياً
أعلن الوكيل املس����اعد لشؤون التطوير االداري في ديوان اخلدمة 
املدنية زيد النويف ان الديوان سيعقد 18 برنامجا تدريبيا خالل شهري 
نوفمبر وديس����مبر املقبلني. وأوضح النوي����ف ان البرامج التدريبية 
تأتي في إطار مسيرة الديوان احليوية ودوره التنموي الفعال املتمثل 
في تصميم وإعداد وتنفيذ البرام����ج التدريبية والتنموية املتطورة 
التي تس����اهم بفاعلية في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ومتكينها 
من حتقيق مس����تويات متقدمة من التميز في األداء. وأضاف ان هذه 
البرامج ستشمل جميع الفئات الوظيفية، داعيا الراغبني في املشاركة 
بأنش����طة البرامج التدريبية الى مراجعة جهة عملهم إلمتام إجراءات 
التنسيق مع الديوان بشأن املشاركة وفقا لآللية املتبعة للتسجيل أو 

عن طريق املوقع االلكتروني لديوان اخلدمة املدنية.

ابداع���ا وفكرا س���يضفي على 
انش���طة املهرجان زخما فريدا 

وثراء نادرا وتنوعا واسعا«.
واضاف »ان الوجود املصري 
في املهرجان الذي سيقام حتت 
رعاية س���مو رئي���س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
الفترة من 5 الى 26 يناير املقبل 
سيكون مبنزلة جتسيد للعالقات 
الوطيدة التي تربط بني الكويت 
ومصر على املستويني الرسمي 
والشعبي والتي تزداد مع مرور 

االيام متانة وعمقا«.

القاهرة � كونا: أكد سفيرنا 
ل���دى القاهرة د.رش���يد احلمد 
أمس ان الكويت ممثلة باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الى مصر ممثلة  وجهت دعوة 
في وزارة الثقافة لتحل ضيف 
شرف على الدورة ال� 17 ملهرجان 

القرين الثقافي.
وق���ال الس���فير احلمد في 
ان املجلس  ل� »كونا«  تصريح 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وضع تقاليد راسخة ل� »مهرجان 
القرين الثقافي« حيث يستضيف 
في كل دورة من دوراته احدى 
الدول الشقيقة والصديقة لتكون 

ضيف شرف للمهرجان.
واوض���ح »ان دعوة مصر 
لتك���ون ضي���ف ه���ذه الدورة 
ج���اءت للمكان���ة العالية التي 
تتبوأها عل���ى مختلف الصعد 
الثقافية منها واملمتدة  السيما 
عبر مراحل التاريخ« معتبرا ان 
حضورها في املهرجان سيكون 

»اضافة كبيرة النشطته«.
وذكر د.احلمد في الس���ياق 
ذاته »ان متيز الثقافة والفنون 
املصرية في جميع فروعها يعد 

د.رشيد احلمد

ماضي اخلميس محمد الصقر د.يوسف الزلزلة


