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رئيس الوزراء تسّلم نسخة من الالئحة 

التنفيذية لقانون سوق المال العام

النائب األول بحث مع سفير سلوڤاكيا
التطورات والمستجدات اإلقليمية والدولية

محمد الصباح يشارك
في االجتماع الوزاري الخليجي

بدء اجتماع القوات البحرية لدول التعاون

عقد صباح أمس في فندق موڤنبيك البدع 
االجتماع االول ملديري عمليات القوات البحرية 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
ويأتي هذا االجتماع ضمن خطة االجتماعات 

العسكرية السنوية الجتماعات جيوش دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ملناقشة 
أهم املس����تجدات واملقترح����ات املدرجة على 
جدول أعمال االجتماع للوصول إلى النتائج 

والتوصيات التي تخدم القوات البحرية بدول 
مجلس التعاون لتحقيق التعاون واالمتزاج 
فيما بينهما لتحقيق العمل العسكري البحري 

املشترك.

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف أمس وزير التجارة 
والصناعة احمد اله���ارون يرافقه رئيس مجلس 

مفوضي هيئة أسواق املال وأعضاء املجلس حيث 
أهدوا لسموه نسخة من الالئحة التنفيذية لقانون 

سوق املال العام.

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك أمس سفير جمهورية 

سلوڤاكيا لدى الكويت ايفان النشارش.
ومت أثن���اء اللقاء تب���ادل األحاديث الودية بني 
اجلانبني ومناقش���ة األمور ذات االهتمام املشترك 
وبحث أوجه التعاون في ش���تى املجاالت وسبل 
تطوير هذه العالقة بني البلدين الصديقني وبحث 

آخر التطورات واملستجدات على الساحتني اإلقليمية 
والدولية.

كما استقبل الشيخ جابر املبارك رئيس مجلة 
»طائر الشمال« محمد عبداملجيد.

حضر اللق���اء رئيس هيئة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق صالح 

احلميضي.

املش����ترك ل����وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون مع وزير اخلارجية 
اليمني. وقد رافق الش����يخ محمد 
وفد رسمي يضم مدير ادارة شؤون 
مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
الروضان  السفير حمود  العربية 
ونائ����ب مدي����ر ادارة مكتب نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
الوزير مفوض صالح  اخلارجية 
اللوغاني وعددا من املس����ؤولني 

بالوزارة.

عبدالسالم حارب وسفيرنا لدى 
العربية املتحدة  االم����ارات  دولة 
صالح البعيج����ان وباقي اعضاء 
السفارة.وكان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح غادر البالد امس 
متوجها الى أبوظبي عاصمة دولة 
االمارات العربية املتحدة للمشاركة 
في اجتماع املجل����س الوزاري ال� 
118 ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي����ة واالجتماع التنس����يقي 

وص����ل نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح الى ابوظبي امس 
للمش����اركة في اجتماع الدورة ال� 
118 لوزراء خارجية دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
ويرأس االجتماع وزير اخلارجية 
االماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهي����ان رئيس الدورة احلالية 

للمجلس الوزاري.
وس����يبحث ال����وزراء خ����الل 
اجتماعات عدة يعقدونها قضايا 
متعلقة بالش����ؤون السياس����ية 
واالقتصادية والبيئية والقانونية 
واالنسانية والعالقات االقتصادية 
الدولية واحلوار االس����تراتيجي 
بني دول مجلس التعاون والدول 
واملجموع����ات االقتصادية وآخر 
املستجدات على الساحتني االقليمية 
والدولية.وكان في استقبال الشيخ 
د.محمد الصباح لدى وصوله املطار 
وزير اخلارجية في دولة االمارات 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
ووكيل وزارة اخلارجية االماراتية 
جمعة اجلنيبي ومدير ادارة املراسم 
في وزارة اخلارجي����ة االماراتية 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم نسخة من الالئحة من الهارون ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق املال

الشيخ جابر املبارك مستقبال سفير سلوڤاكيا

الشيخ د.محمد الصباح لدى وصوله أبوظبي وفي استقباله الشيخ عبداهلل بن زايد

نائب األمير استقبل فيصل السعود وأسرة الشيخ  خالد اليوسف

أحمد الحمود استقبل أعضاء »العاملين بنفط الخليج«

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود في 
مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح امس 
سفير اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 

الشعبية خميسي عريف.
ورحب الشيخ احمد احلمود بضيفه في 
بداية اللقاء، مؤكدا عمق عالقات التعاون 
الكويت  الشقيقني  البلدين  واالخوة بني 

واجلزائر.
ومت خ���الل اللقاء تب���ادل االحاديث 
الودية وعدد من املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.

ثم التقى الشيخ احمد احلمود السفير 
البوليڤارية  اجلديد جلمهورية ڤنزويال 
ل���دى البالد ه���ادل مصطف���ى باوليني 
مبناسبة بدء مهام عمله متمنيا له التوفيق 
البلدين  العالقات بني  والنجاح وتعزيز 

الصديقني.
كما اس���تقبل اعضاء نقابة العاملني 
بالش���ركة الكويتية لنفط اخلليج الذين 
تقدموا له بعدد من املقترحات واملطالبات 
وقد وعدهم بدراس���تها وبحث امكانيات 

تنفيذها.
من جانب آخر، استقبل الوزير العقيد 

د.حامد اخلال���دي بوزارة الداخلية الذي 
اهداه نسخة من رسالته التي نال عليها 
الدكتوراه وه���ي بعنوان »الدور  درجة 

الرقابي للبرملان في املجال املالي«.
وقد اثنى على اجلهد الكبير املبذول في 
اعداد الرسالة، مؤكدا انها اضافة حقيقية 
ومهمة للمكتب���ة الكويتية، موضحا ان 
مواصلة البحث العلمي ضرورة لتطوير 

العمل االمني.
كما التقى الشيخ احمد احلمود العقيد 
ناصر احلوطي من كلية االمن الوطني الذي 
قدم له نس���خة من دراسة بعنوان »دور 

الشراكة املجتمعية في مواجهة اجلرمية 
واحلد من آثارها«.

واع���رب ع���ن اهمي���ة الدراس���ة في 
التصدي للجرمية ودعم قواعد االمن في 

املجتمع.
واختتم الشيخ احمد احلمود استقباالته 
بلقاء عبدالعزيز ثنيان املشاري مختار 
منطقة اليرموك وبدر العناز رئيس مجلس 
ادارة جمعية اليرموك التعاونية وفيصل 
االنصاري عضو مجلس ادارة اجلمعية، 
حيث مت خالل اللقاء طرح عدد من املواضيع 

واهدوه درعا تذكارية.

سموه التقى الهارون ورئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق المال

التقى سفيرين ومختار اليرموك ووفداً من تعاونية اليرموك

االميري الشيخ علي اجلراح.
كما استقبل سمو نائب األمير 
وولي العه����د رئيس جهاز األمن 

الوطني الشيخ محمد اخلالد.

االدارة، حيث قدموا لسموه نسخة 
من الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء 
أسواق املال )دولة الكويت(. حضر 
املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 

رئيس مجلس إدارة مفوضي هيئة 
اسواق املال صالح الفالح ونائب 
رئيس مجل����س االدارة د.مهدي 
إسماعيل اجلزاف واعضاء مجلس 

وأس����رة املغفور له الشيخ خالد 
اليوسف. واستقبل سموه بقصر 
السيف صباح امس وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون وبرفقته 

اس����تقبل س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
الس����عود  الش����يخ فيصل  امس 

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ فيصل السعود وأسرة الشيخ خالد اليوسف

الشيخ أحمد احلمود مستقبال السفير اجلزائري

السفير الشيخ عزام الصباح يقدم درعا تذكارية إلى املشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

الشيخ أحمد احلمود خالل لقائه عبدالعزيز املشاري وبدر العناز وفيصل األنصاري

القائد العام لقوة دفاع البحرين:
استقرار أمن دول التعاون كل ال يتجزأ

املنامة � كونا: أكد القائد العام لقوة 
دفاع البحرين املشير الركن الشيخ خليفة 
بن احمد آل خليفة ان استقرار وامن دول 

مجلس التعاون كل ال يتجزأ.
جاء ذلك مبناسبة تقدمي سفيرنا لدى 
البحرين الشيخ عزام الصباح  مملكة 
امس درعا تذكارية الى الشيخ خليفة 
ضمن اطار احتفاالت الكويت بذكرى ال� 
50 لالستقالل والذكرى ال� 20 للتحرير 
والذكرى اخلامسة لتولي صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح االحمد مقاليد 

احلكم.
وقال الش���يخ خليف���ة ان العالقات 
البحرينية � الكويتية التاريخية تؤكد 

املصير املش���ترك وحتقي���ق األمن في 
كال البلدين، مش���يدا مبتانة العالقات 
واحلرص الدائم على حتقيق االستقرار 

واألمن.
من جهته اكد السفير عزام ان تقدمي 
الدرع التذكارية يأتي تكرميا للقائد العام 
املشير الركن الش���يخ خليفة وململكة 
البحرين على ما ساهمت به من جهود 
لتحرير الكويت من االحتالل العراقي 
ونصرة احلق الكويتي عبر مشاركتها 

العسكرية عام 1990.
حضر مناسبة التكرمي نائب امللحق 
العسكري في مملكة البحرين مقدم ركن 

طارق الطرموم.

الموسوي مديرًا 
للبحوث والترجمة

بـ »اإلعالم«
أص���در الوكي���ل املس���اعد 
للشؤون املالية واإلدارية الوكيل 
املساعد للصحافة واملطبوعات 
باالنابة بوزارة اإلعالم إبراهيم 
النوح قرارا جاء فيه بعد االطالع 
على املرسوم بالقانون رقم 15 
لس���نة 1979 في شأن اخلدمة 
املدنية والقوانني املعدلة له وعلى 
املرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 
في ش���أن نظام اخلدمة املدنية 

واملراسيم املعدلة له.
فقد تقرر ندب فضيلة محمد 
السيد املوس���وي � الكويتية 
اجلنس���ية بالدرج���ة أ عامة 
من وظيفته���ا احلالية للعمل 
البحوث  إدارة  بوظيفة مدير 
والترجمة بقط���اع الصحافة 

واملطبوعات.

املشاركون في االجتماع


