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سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال وزير الدولة للشؤون اخلارجية القطري والوفد املرافق له

سمو ولي العهد خالل لقائه الشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد مستقبال روضان الروضان سمو ولي العهد مستقبال الشيخ احمد الفهد

السفير الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه د.عبدالعزيز خوجة
املشاركون في البرنامج التدريبي

خالل لقائه وزير الثقافة واإلعالم السعودي خالل ختام برنامج اللغة اإلنجليزية لـ 25 موظفاً وموظفة

سفيرنا بالرياض: وزارة اإلعالم السعودية
قدمت كل اإلمكانيات الفنية والهندسية لبعثة الحج

الخميس: »األعلى للتخطيط« تهدف لالرتقاء
بأداء الموظفين من خالل البرامج التدريبية

بجه����ود وزير الثقاف����ة واإلعالم 
الس����عودي د.عبدالعزيز خوجة 
وباالنفت����اح اإلعالم����ي مع الدول 
العربية واإلسالمية والتي تعكس 
سياسة خادم احلرمني الشريفني 
املل����ك عب����داهلل ب����ن عبدالعزيز 

بالتواصل مع األشقاء.

الفنية  قد قدم����ت كل االمكانيات 
والهندس����ية لبعثة وزارة اإلعالم 
الكويتية املشاركة باحلج والقنوات 
الكويتية اخلاصة كما س����اهمت 
بنقل االخبار عبر ش����بكة االقمار 

الصناعية.
وأش����اد الش����يخ حمد اجلابر 

في متابعة شؤون احلجاج وتسهيل 
أداء مناسكهم واإلنشاءات اجلديدة 
في منطقة املشاعر املقدسة والنجاح 
الباهر الذي حتقق وذلك رغم أعداد 

احلجيج القياسية لهذا العام.
وبني ان وزارة اإلعالم السعودية 
وبتعليم����ات م����ن الوزير خوجة 

اختتمت األمانة العام����ة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية البرنامج التدريبي »اللغة 
اإلجنليزية )محادث����ة(« والذي نظمته إدارة 
التطوير اإلداري والتدريب بالتعاون مع معهد 
اخلليج الدولي للتدريب األهلي مبشاركة 25 
موظفا وموظفة، وحاضر فيها د.خالد الفضلي 

من جامعة الكويت � مركز اللغات.
وكان قد افتتح البرنامج بحضور األمني العام 

املساعد للشؤون اإلدارية واملالية خالد اخلميس، 
ومدير إدارة التطوير اإلداري والتدريب ألطاف 
القريان. وأشاد اخلميس باجلهود التي تبذلها 
إدارة التدريب باألمانة من أجل االرتقاء بأداء 
املوظفني من خالل إقام����ة البرامج التدريبية 
املتنوعة، طالبا من املتدربني االستفادة العملية 
من جميع ما يطرح أثناء هذه الدورة وجميع 

الدورات املستقبلية.

من ناحيته����ا، بينت ألط����اف القريان ان 
الهدف الع����ام للبرنامج هو تعريف املتدربني 
على القواعد األساس����ية للمحادثة في اللغة 
االجنليزية، وكيفية تطوير ما لديهم من خزائن 
لغوية لتجاوز أي موقف من املواقف العملية 

التي تتطلب استخدام اللغة اإلجنليزية.
البرنامج بتوزيع الش����هادات  وقد اختتم 

والدروع التذكارية على املشاركني.

الرياض � كونا: التقى سفيرنا 
لدى اململكة العربية الس����عودية 
الش����يخ حمد جاب����ر العلي أمس 
الثقافة واإلعالم السعودي  وزير 

د.عبدالعزيز خوجة.
وهنأ الش����يخ حمد اجلابر في 
تصريح ل� »كونا« أمس عقب اللقاء 
الثقافة واإلعالم السعودي  وزير 
د.عبدالعزيز خوجة بنجاح موسم 
احلج 1431ه� والتغطية اإلعالمية 

املميزة لهذه الفريضة.
وقال الش����يخ حمد اجلابر إنه 
نقل للوزير خوجة حتيات وتقدير 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 

أحمد العبداهلل.
وتوج����ه بالش����كر للوزي����ر 
خوجة ووزارة اإلعالم السعودية 
والتلفزيون السعودي على ما قاموا 
به من دعم ومس����اندة وتس����هيل 
ملهام عمل تلفزيون دولة الكويت 
والقن����وات الكويتية اخلاصة من 

اجل تغطية مناسك احلج.
وأش����اد الش����يخ حمد اجلابر 
بحجم اجله����ود املبذولة من قبل 
حكومة خادم احلرمني الشريفني 

ولي العهد تسلم رسالة من أمير قطر إلى صاحب السمو 
حول تعزيز العالقات الثنائية في جميع المجاالت

استقبل س���مو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم 

الخرافي.
واستقبل سموه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناص���ر المحمد، كما 
استقبل س���موه النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر المبارك.

واس���تقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بقصر السيف صباح امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي���ة ووزير الدولة لش���ؤون 
التنمية واالسكان الشيخ احمد الفهد 
ووزير النفط ووزير االعالم الش���يخ 
احمد العبداهلل وزير الدولة لش���ؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد بقصر السيف صباح امس 
نائب رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الخارجية الشيخ د.محمد الصباح يرافقه 
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو 
مجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة احمد 
بن عبداهلل المحمود والوفد المرافق له 
حامال رسالة خطية الى صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد من اخيه 
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة تتعلق 
بتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين وسبل توسيع اطر التعاون 

بينهما في جميع المجاالت.
حض���ر المقابلة الوكيل المس���اعد 
للشؤون االعالمية بديوان سمو ولي 
العهد الشيخ مبارك الحمود السلمان 
الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد 

د.فهد المصيريع.

سموه التقى الخرافي والمحمد و5 وزراء

الحزب االشتراكي اليمني: التحقيق 
مع أحد قياديينا بسبب موقفه
من االحتالل العراقي للكويت

صنعاء � يو.بي.آي: أرجع احلزب االشتراكي اليمني املعارض 
حتقيق النيابة العامة مع احد قياداته إلى موقف احلزب من 

االحتالل العراقي الغاشم للكويت.
وقال رئيس الكتلة البرملانية للحزب االشتراكي د.عيدروس 
النقيب في تصريح ان استدعاء النيابة لعضو املكتب السياسي 
محمد احمد غالب يكش���ف عن رغبة رسمية في االنتقام منه 
على خلفية مواقفه السياس���ية خاصة رفضه التهام احلزب 
االش���تراكي بأنه يقف وراء دعم املقبور صدام حس���ني أثناء 

احتالله الكويت.
واتهم الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح احلزب االشتراكي 
بتبني دعم املقبور صدام الحتالل الكويت وانهم كانوا يهتفون 

في الشوارع مساندين لصدام في عملية االحتالل.
وكان غالب رد على اتهام صالح انه »أثناء إحدى جلسات 
مجلس النواب خالل احتالل الكويت حضرت شخصيات )رفيعة( 
من السلطة واحلزب احلاكم ومعهم خارطة العراق وقام احدهم 
وهو قيادي كبير في السلطة واحلزب احلاكم بالتأشير على 
موقع الكويت في اخلارطة مقدما شرحا تاريخيا يؤكد فيه ان 
الكويت هي إحدى محافظات العراق وان ما يجري ليس احتالال 

بل عودة الكويت إلى حضن الوطن العراقي األم«.
وقال غالب الذي كان حينها عضوا في مجلس النواب »لقد 
اس���تغربت حينها إصرار ذلك املسؤول على أن الكويت جزء 
من العراق وعندما وجهت له س���ؤاال ح���ول مصير أكثر من 
مليون مغترب في دول اخلليج كان جوابه غريبا أيضا وهو: 

سننقلهم إلى احملافظة السابعة عشرة.. الكويت«.
وب���دأت النيابة العامة بصنعاء ام���س التحقيق مع غالب 
مسؤول العالقات اخلارجية باحلزب االشتراكي على خلفية 
التصريح���ات التي أدلى بها طاهر طم���اح حول قيام أحزاب 
املشترك بدفع 10 ماليني ريال )50 ألف دوالر( لتمويل عمليات 

تخريبية من أجل عرقلة »خليجي 20«.


