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رئيس الوزراء استقبل رئيس الجامعة 

األهلية في البحرين

الجراح تسّلم رسالتي دكتوراه وماجستير
إهداء إلى صاحب السمو

محمد الصباح بحث مع وزير الخارجية األسترالي
القضايا المشتركة والعالقات الثنائية

العطية أشاد بجهود صاحب السمو
في تنقية األجواء بين عمان واإلمارات

استقبل سمو الش���يخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس ال���وزراء امس وبحضور عضو مجلس 
االمة د.سلوى اجلسار رئيس اجلامعة االهلية 

الش���قيقة د.عبداهلل احلواج  البحرين  مبملكة 
وممثل اجلامعة بالكويت وائل املطوع مبناسبة 

زيارته للبالد.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال د.سلوى اجلسار ود.عبداهلل احلواج ووائل املطوع سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير االسباني مانويل غوميث

العقيد جون انسور خالل زيارته معسكر كاظمة في احلرس الوطني

الشيخ علي اجلراح يتسلم رسالة دكتوراه من د.عيسى العميري

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه وزير اخلارجية األسترالي

السفير وليد الكندري يقّدم أوراق اعتماده إلى السفيرة فيرجينيا بينا فيديز

الفريق الركن احمد اخلالد مستقبال العقيد مشفيق الرحمن

اس���تقبل نائب وزير شؤون 
الش���يخ علي  الديوان األميري 
اجلراح في مكتبه بقصر السيف 
العميري  ظهر أمس د.عيس���ى 
حيث قّدم رسالة دكتوراه حملت 
عنوان »الدميوقراطية الغربية في 
مجتم���ع مغاير منوذج كويتي« 
وذلك إلهدائها الى صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
كما اس���تقبل بقصر السيف 
ظهر أمس بدر الكندري حيث قّدم 
رسالة ماجستير حملت عنوان 
»االشعاع غير املؤين املنبعث من 
الهواتف النقالة« وذلك إلهدائها 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

أطلع عدد من قيادات احلرس 
الوطن���ي امللح���ق العس���كري 
البريطاني العقيد جون انسور 
على وس���ائل التدريب احلديثة 
في ميدان التدريب التش���بيهي 
مبعسكر كاظمة واملتضمنة آليات 

وخطط تدريب متنوعة.
وقال بيان للحرس الوطني ان 
انسور زار معسكر كاظمة حيث 
كان في اس���تقباله آمر امليادين 
بالوكال���ة ف���ي قي���ادة التعليم 
الركن سالم  املقدم  العس���كري 
ابراهيم املس���يطير وآمر ميدان 
التدريب التشبيهي بالنيابة في 
الرائد  العسكري  التعليم  قيادة 
احمد مطلق جرم���ان وذلك في 
اطار التنسيق والتعاون املشترك 

وتبادل اخلبرات.
وذكر ان انس���ور اطلع على 
التدريب احلديثة في  وس���ائل 
مي���دان التدري���ب التش���بيهي 
مبعسكر كاظمة واملتضمنة آليات 
وخطط تدريب في ميدان تدريب 
الرماية وادارة األزمات وجتربة 
لعبة احلرب وما يتصل بها من 
منشآت تدريبية تواكب أفضل 
النظم املعمول بها في املؤسسات 

من جانبه رحب املقدم الركن 
املس���يطير بامللحق العسكري 
البريطان���ي وق���دم ل���ه إيجازا 

العسكرية املتقدمة والتي تساهم 
في حتقيق األهداف املرجوة من 

خطط التدريب.

للتقني���ة احلديثة التي وصلت 
اليها منظومة التسليح باحلرس 
الوطني تن���اول من خاللها اهم 

احملاور اخلاص���ة بالتدريب 
والتطوير للنهوض باملستوى 

بحث نائب رئي���س مجلس ورفع وتنمية اخلبرات.
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجي���ة 
الش���يخ د.محمد الصب���اح مع 
وزير اخلارجية االسترالي كيفن 
راد أمس القضايا محل االهتمام 
املشترك وسبل تطوير العالقات 

بني البلدين.
وجاء اجتماع الشيخ د.محمد 
الصب���اح على هامش اجتماعات 
الدورة ال� 118 ل���وزراء خارجية 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 

التي بدأت الليلة املاضية.
وحضر االجتماع سفيرنا لدى 
دولة اإلم���ارات العربية املتحدة 
صالح البعيجان ومدير إدارة دول 
مجلس التعاون اخلليجي في وزارة 
اخلارجية حمود الروضان والوزير 
املفوض صالح اللوغاني من ادارة 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية.

سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
وزير الدفاع والطيران واملفتش 
العام والى صاحب السمو امللكي 
األمي���ر نايف بن عبدالعزيز آل 
س���عود النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
والى الشعب السعودي النبيل 
مبناسبة عودته حفظه اهلل الى 
الوطن ساملا معافى بعد  أرض 

استكمال رحلته العالجية«.
السامية  ب� »القرارات  ونوه 
التي أصدرها خ���ادم احلرمني 
الشريفني لتيسير أمور املواطنني 
في العديد من املجاالت السكنية 
واالجتماعية ورفع مس���توى 
الدخل والتي متثل اس���تمرارا 
للنه���ج الذي اتبع���ه في اتخاذ 
كل ما من ش���أنه رفاه مواطنيه 
وإس���عادهم ومواصلة مسيرة 
التحديث والتطوير في كل مناحي 

احلياة«.
وثمن العطي���ة األمر امللكي 
الكرمي للملك حمد بن عيس���ى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
امللكي  بتكليفه صاحب السمو 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه���د نائب القائد األعلى 
باحل���وار مع جمي���ع األطراف 
والفئات في مملكة البحرين دون 
استثناء من أجل حتقيق اآلمال 
والتطلعات الت���ي يصبو اليها 

املواطنون بجميع أطيافهم«.

أبوظبي � كونا: أشاد األمني 
الع���ام ملجلس التع���اون لدول 
اخلليجية العربية عبدالرحمن 
العطي���ة باجلهود اخليرة التي 
بذله���ا صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد لتنقية 
البلدين الشقيقني  األجواء بني 
اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة 

عمان.
وقال العطية في كلمة له خالل 
ال� 118 لوزراء خارجية  الدورة 
دول مجلس التعاون امس األول 
ان »حكمة ودراية وإميان كل من 
رئيس اإلمارات العربية املتحدة 
رئيس املجلس األعلى ملجلس 
التعاون صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه 
سلطان عمان السلطان قابوس 
بن سعيد قد أسهمت في إجناح 

هذه املساعي«.
واضاف »انني لعلى يقني بأن 
هذا التطور االيجابي سيسهم في 
البيت اخلليجي ويعزز  تهيئة 
التنس���يق والتعاون في إطار 
مجلس التعاون ملا فيه تعزيز 

االستقرار ورخاء الشعوب«.
وذكر انه »ال يفوتني في هذا 
املقام املراسيم واألوامر السلطانية 
التي أصدرها السلطان قابوس 
بن سعيد التي من شأنها حتقيق 
الرفاهي���ة واالزدهار للش���عب 
العماني العزيز ومواصلة مسيرة 
النهضة والتحديث والنماء في 

جميع املجاالت ف���ي ظل العهد 
الزاهر جلاللته«.

وتابع قائال: كما أرفع أصدق 
وأسمى آيات التهاني والتبريكات 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبناس���بة العيد 
اخلمسني لالستقالل والذكرى 
العشرين للتحرير واخلامسة 
لتولي س���موه الك���رمي مقاليد 
احلكم في البالد، متمنيا للكويت 
وش���عبها الوف���ي دوام التقدم 

والرقي واالزدهار.
وذكر »وبهذه املناسبة أود ان 
أنتهز هذه الفرصة ألرفع خالص 
التهنئ���ة والتبريكات الى مقام 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
والى صاحب السمو امللكي األمير 

عبدالرحمن العطية

الملحق العسكري البريطاني زار معسكر كاظمة:
خطط التدريب وإدارة األزمات تواكب النظم العالمية

نائب األمير استقبل
3 سفراء

استقبل سمو نائب االمير وولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس سفير مملكة اسبانيا 
لدى الكويت السفير مانويل غوميث دي 
بالنثويال وذلك مبناسبة انتهاء مهام فترة 

عمله سفيرا لبالده لدى البالد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس سفير جمهورية كوريا لدى الكويت 
السفير مون يوجن هان وذلك مبناسبة 
انته���اء مهام عمله س���فيرا لبالده لدى 

البالد.
كما استقبل سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد بقصر السيف 
صب���اح امس س���فير جمهورية ڤيتنام 
االشتراكية لدى الكويت السفير نيجون 
دانة ساو وذلك مبناسبة انتهاء مهام فترة 

عمله سفيرا لبالده لدى البالد.
حضر املقابالت رئيس ديوان س���مو 

ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.

الدعيج سّلم أوراق اعتماده
إلى العاهل األردني

الكندري سفيرًا لدى الفلبين

عّمان � كونا: سّلم سفيرنا لدى 
اململكة األردنية الهاشمية د.حمد 
الدعي����ج أم����س أوراق اعتماده 
سفيرا مفوضا فوق العادة الى 
امللك عبداهلل الثاني بن احلسني. 
ونقل السفير د.الدعيج حتيات 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد والقيادة السياسية 

الى امللك عبداهلل الثاني.
ووصف الس����فير د.الدعيج 
ل����� »كونا« »امللك  في تصريح 
بالنم����وذج  الثان����ي  عب����داهلل 
أمتها  للقيادة احلريص����ة على 
العربية واالسالمية والطموحة 

ملستقبل أفضل لألجيال املقبلة واملؤمنة بأهمية تكامل اجلهود العربية 
ملواجهة حتديات األمة«. وأكد د.الدعيج نقال عن امللك عبداهلل الثاني 
»حرص األردن على املزيد من التواصل بني الكويت واململكة األردنية 
الهاشمية وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني على جميع 
مستوياتها«.وأكد د.الدعيج تقديره واعجابه باالجنازات التي حققها 
األردن على جميع املس����تويات وقال »ان جترب����ة التنمية في األردن 
محل فخر واعتزاز«، مشيرا الى أجواء األمن واألمان واالنفتاح املقرون 

باملسؤولية ملا فيه مصلحة اجلميع.

استقبل رئيس االركان العامة 
للجيش الفريق الركن احمد اخلالد 
مبكتبه صباح امس رئيس البعثة 
البنغالديش����ية العقيد مش����فيق 
الرحمن والوفد املرافق له مبناسبة 
انتهاء فترة عمله في البالد، حيث 
وجه شكره وتقديره له على ما قام 
به من جه����د اثناء فترة عمله في 
البالد، متمنيا له التوفيق والنجاح 
في حياته املقبلة، وفي نهاية اللقاء 
قام رئي����س االركان بتقدمي درع 
رئاس����ة االركان للعقيد مشفيق 
الرحمن. الى ذلك عقدت صباح امس 
جلنة االحتفاالت العسكرية مبنطقة 
العرض العسكري في منطقة كاظمة 
اجتماعا لها برئاسة معاون رئيس 
االركان لهيئة العمليات واخلطط 
رئيس جلنة االحتفاالت العسكرية 
اللواء الركن عبدالرحمن العثمان 
واعضاء اللجنة من مختلف وزارات 
الدولة ومؤسساتها، حيث استهل 
االجتم����اع بكلم����ة لرئيس جلنة 
االحتفاالت العسكرية نقل من خاللها 
شكر وثناء القيادة السياسية ممثلة 
بصاحب السمو االمير القائد االعلى 

للقوات املس����لحة الشيخ صباح 
االحمد وشكر وثناء النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك بعدها مت بحث 
ومناقشة االمور االيجابية والسلبية 
املتعلقة باالحتفاالت العس����كرية 
واس����تخالص الدروس املستفادة 
منها، حيث جسدت هذه االحتفاالت 
مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط 
املشترك بني مختلف صنوف القوات 

والوحدات املش����اركة واجهزة 
ومؤسسات الدولة املختلفة.

وبن���اء عل���ى توجيه���ات 
رئيس االركان العامة للجيش 
الفري���ق الركن احمد اخلالد مت 
تكرمي اعضاء اللجان املشاركة 
باالحتف���االت العس���كرية من 
قبل رئيس جلن���ة االحتفاالت 
الرك���ن  الل���واء  العس���كرية 

عبدالرحمن العثمان.

كواالملبور � كونا: قّدم سفيرنا في مانيال وليد الكندري نسخة 
من أوراق اعتماده الى مساعد وزير اخلارجية لشؤون املراسم في 

وزارة اخلارجية الفلبينية السفيرة فيرجينيا بينا فيديز.
وأكد السفير الكندري ل� »كونا« امس حرصه على تعزيز وتطوير 

العالقات الثنائية بني الكويت والفلبني في جميع املجاالت.
ونقل حتيات نائب رئيس مجل���س الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح الى وزير اخلارجية الفلبيني البيرت ديل 
روساريو. من جهتها، رحبت الس���فيرة فيديز بالسفير الكويتي 
اجلديد، متمنية له النجاح والتوفيق في الدفع الى األمام بالعالقات 

الطيبة القائمة بني البلدين.

د.حمد الدعيج

لجنة االحتفاالت العسكرية تبحث إيجابيات 
وسلبيات االحتفاالت والدروس المستفادة

التنيب: صحافة هونغ كونغ تبرز
النهضة االقتصادية والتنموية للكويت

كواالملب����ور � كونا: اب����رزت الصحافة في هونغ 
كونغ جانبا من النهضة االقتصادية والتنموية التي 
تش����هدها الكويت بالتزامن مع االحتفاالت باالعياد 

الوطنية.
وقال قنص����ل عام الكويت لدى هونغ كونغ بدر 
التنيب ل� »كونا« ان صحيفة »ساوث شاينا مورنينغ« 
التي تعتبر اهم الصحف الصادرة في هونغ كونغ 
باللغة االجنليزية كتبت ملحقا حتت عنوان »عمالق 
نفطي يجزل العطاء« ذكرت فيه »أن الكويت دولة 
عربية صغيرة في عدد س����كانها اال أنها عظيمة في 

تأثيرها العاملي«.
واش����ار التنيب الى ان الصحيفة اوضحت اقامة 
الكويت للعديد من املشاريع التنموية التي تساعد 
بها ال����دول النامية حول العالم منها دول نامية في 
آسيا، مبينا انه بعث خالل لقائه مع الصحيفة برسالة 

واضحة مفادها أن ما حدث في الكويت خالل نصف 
ق����رن مضى ميثل تنمية ش����املة في جميع مناحي 

احلياة.
وذكر ان صحيفة »شاينا ديلي« واسعة االنتشار 
نش����رت خبرا عن احتفاالت الكويت واش����ارت الى 
اخلطوات االيجابية التي اتخذتها الكويت جتاه التنمية 
الش����املة في مجاالت عدة مثل االقتصاد والتعليم 
والصحة ومختلف القطاعات الثقافية واالجتماعية 

منذ استقاللها في عام 1961.
وأشاد القنصل العام في معرض تصريحه ل� »كونا« 
مبا تش����هده العالقات بني الكويت وهونغ كونغ من 
تعاون بناء ومثمر نتج عنه حضور رئيس السلطة 
التنفيذية في احلفل الذي أقامته القنصلية حيث ألقى 
كلمة أشار فيها الى أهمية توثيق العالقات االقتصادية 

واالستثمارية والثقافية بني البلدين.

رئيس األركان وّدع رئيس البعثة البنغالديشية


