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األمير اندرو: دور كبير لصاحب السمو في تعزيز 
السالم واالستقرار في املنطقة والعالم اإلسالمي

الكويت تشارك في اجتماع أصدقاء اليمن

العجمي يحاضر عن التراث اإلسالمي في دار اآلثار

صنعاءـ  كونا: قام سفيرنا لدى صنعاء فهد سعد 
امليع أمس بتسليم وزير اخلارجية اليمني د.أبوبكر 
القربي رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين 

وتأكيد مشاركة الكويت في االجتماع الوزاري ألصدقاء 
اليمن املزمع عقده بالرياض. وأكد السفير امليع خالل 
لقائه الوزير القربي دعم الكويت لليمن خالل الفترة 
القادمة ومســــاعدتها على حتقيق األمن واالستقرار 

وتوفير حياة أفضل للشعب اليمني.

يحاضر أستاذ التاريخ بجامعة الكويت د.عبدالهادي 
العجمي عن التراث اإلسالمي ورؤية املستشرقني اليوم 
ضمن موسم دار اآلثار االسالمية الثقافي السابع عشر. 
ويتناول احملاضر ارتباط تاريخ التراث اإلسالمي مبا 
كتبه املســــلمون األوائل، لكن ما كتبه املستشرقون 
الغربيون في هذا املجال، قدم رؤية تاريخية جديدة، 
فنشــــأت صورة جديدة للتراث االســــالمي، متأثرة 

مبناهجهم أثرت على تناول معظم الكتابات واملؤلفات 
لهذا التراث من وجهة النظر الغربية، التي متيل الى 
النقد. وتشرح احملاضرة تدرج تناول املستشرقون 
للتراث االسالمي من مرحلة التعصب الديني الى مرحلة 
الدراسات النقدية وصوال ملرحلة نقد املصادر، ونقد 
التراث، أعقبتها مرحلة الرفض والنظرة التشكيكية 

املطلقة.

لندن ـ كونا: استقبل ممثل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد سمو الشيخ ناصر احملمد امس مبقر اقامته 
في العاصمة البريطانية لندن االمير اندرو دوق يورك. 
حضر اللقاء سفيرنا لدى اململكة املتحدة وعميد السلك 
الديبلوماسي االجنبي لدى بالط السانت جيمس خالد 
الدويسان. وقد طلب االمير اندرو من سموه ان ينقل 
خالص حتياته وتقديره لصاحب السمو االمير املفدى 
مشيدا بدوره في تعزيز السالم واالستقرار في املنطقة 
والعالم االسالمي وكذلك دعم العالقات بني جميع الدول 

النامية. واثنى االمير اندرو في الوقت نفسه على متانة 
العالقات التاريخية بني اململكة املتحدة والكويت والتي 
متتد الكثر من قرنني من الزمان. وبدوره اعرب سمو 
الشيخ ناصر احملمد عن خالص شكره على احلفاوة التي 
استقبل بها كممثل لصاحب السمو االمير في االحتفاالت 
مبرور 60 عاما على تولي امللكة اليزابيث الثانية عرش 
اململكة املتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية. وأكد سمو 
الشيخ ناصر على ان هذه احلفاوة تعكس مدى االحترام 

والتقدير لصاحب السمو االمير.

األمير اندرو خالل لقائه ممثل صاحب السمو األمير بحضور السفير خالد الدويسان

بالتعاون مع الصحافيني واحملامني

املعهد الفرنسي  ينظم ندوات حول اإلعالم احلديث والدميوقراطية

الكويت منحت محسن عبداحلافظ وسام من الدرجة املمتازة

اكد ممثل السفيرة الفرنسية 
واملستشار الثقافي في السفارة 
الفرنسية ومدير املعهد الفرنسي 
جوليان كالش ان هناك خبرات 
فرنسية ستنقلها فرنسا للكويت 
من خالل ندوات سيقيمها املعهد 
الفرنســــي بالتعاون مع جمعية 
الصحافيني واخلريجني واحملامني 

والتي ستبدأ اليوم.
وقــــال جوليان خــــالل ندوة 
تعريفية اقيمــــت امس في مقر 
جمعيــــة الصحافيــــني ان هذه 
النــــدوات تأتــــي انطالقــــا من 
حترير وسائل االعالم التقليدية 
وصوال الى احلديثة واثرها على 
الدميوقراطية، الفتا الى انه ستتم 
استضافة اكادمييني للحديث عن 
هذا املوضوع وستكون الندوات 
فرصــــة جلمع باحثــــني وكتاب 
وصحافيني وناشــــطني، بهدف 
التأمل فــــي العالقــــات الوثيقة 
بني االعالم احلديث والسياســــة 

والدميوقراطية.

القاهرة ـ كونا: سلم سفيرنا 
لدى القاهرة د.رشيد احلمد امس 
جنلي اخلبير الدستوري الراحل 
محسن عبداحلافظ وسام الكويت 
ذي الرصيعة من الدرجة املمتازة 
تقديرا جلهوده ومســــاهمته في 
املجلس التأسيســــي للدستور 
الكويتي. وقال احلمد في تصريح لـ 
»كونا« عقب اللقاء ان منح الوسام 
للخبير الدستوري الراحل جاء بناء 
على مرسوم أميري من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

صدر في هذا الشأن.
وأعرب عن اعتــــزاز الكويت 
بكل من ساهم في وضع الدستور 
الكويتي عام 1962 مؤكدا أن الوسام 
يشــــكل تعبيرا عن هذا االعتزاز 
واالعتراف مــــن جانب الكويت 
بفضل وجهد اخلبير الدستوري 
للمجلــــس التأسيســــي الراحل 
محســــن عبداحلافظ. وأشار في 
هذا السياق الى العالقات التاريخية 

الندوات من اجل حشد اجلمهور 
وزيادة وعيهم.وحتدث القناعي 
عن مواعيد الندوات واالماكن التي 
ستقام فيها، موضحا انه ستقام 
اليوم ندوة في جمعية احملامني 
حول حتديات وحــــدود تنظيم 
وسائل االعالم احلديثة. اضاف: 
اما يوم الثالثاء فســــتقام ندوة 
ثانية بجمعية اخلريجني حول 
املواطنة واملشاركة السياسية، 
وستختتم الندوات االربعاء بندوة 
تستضيفها جمعية الصحافيني 
بعنوان »وسائل االعالم احلديثة 
والربيــــع العربي«. وقال رئيس 
جمعيــــة احملامني خالد الكندري 
انه من خالل املعترك السياسي 
وما شهدته الكويت، هناك حاجة 
الى تشريعات توائم التطور، الفتا 
الى ضرورة االستعانة باخلبرات 
الفرنسية خصوصا مع التوجه 
لتغليظ العقوبة في قانون املرئي 

واملسموع.
بيان عاكوم  ٭

بعد تعذر مشاركة أبنائه في حفل 
التكرمي الذي أقيــــم في الكويت 
حتــــت رعاية وحضور ســــمو 
األمير ألعضاء املجلس التأسيسي 
للدستور مبناسبة مرور 50 عاما 
على وضع الدستور. وقال احلمد 
ان الدستور الكويتي وضع بصورة 
محكمة ومتفردة حيث نظم العالقة 
بني احلاكم واحملكوم مشيدا في 
الوقت ذاته مبتانة وعراقة الدستور 
الكويتي وما يحويه من مواد األمر 
الذي جعله أحد أبرز الدســــاتير 

في املنطقة.
مـــن جانبه أعـــرب النجل 
األكبر للخبير الدستوري هاني 
محسن عبداحلافظ عن خالص 
شكره وتقديره لدولة الكويت 
ممثلة بصاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على هذه 
املبادرة الكرمية التي تعبر عن 
أميرا وحكومة  الكويت  أصالة 

وشعبا.

على ضمان حرية التعبير والوعي 
لدى املواطنني. من جهته اكد امني 
سر جمعية الصحافيني فيصل 
القناعي ان دور االعالم والصحافة 
مهم جدا في نشــــر الوعي لهذه 

منها. وأوضح احلمد أن تسليم 
جنلي عبداحلافظ الوسام في مقر 
السفارة يأتي من حرص الكويت 
على تكرمي اخلبير الدســــتوري 
الراحل تقديرا جلهوده واسهاماته 

وخلــــص الى ان املشــــاركني 
سيتباحثون حول اآلليات القانونية 
والفنية التي ميكن ان تشكل االطار 
املناسب لوسائل االعالم احلديثة 
في ظل نظام دميوقراطي حريص 

التي جتمع الكويت ومصر معتبرا 
أن مشاركة خبراء دستوريني في 
وضع الدستور الكويتي ميثل داللة 
على التعاون القائم بني البلدين في 
مختلف املجاالت السيما القانونية 

)أسامة ابو عطية( جوليان كالش وخالد الكندري وفيصل القناعي خالل اللقاء  

د.رشيد احلمد خالل لقائه جنلي اخلبير الدستوري الراحل محسن عبداحلافظ

الدعيج: تعاون بني »كونا« وكلية مبارك العبداهلل لألركان
قام وفــــد من كليــــة مبارك 
العبــــداهلل للقيــــادة واألركان 
املشتركة في رئاسة األركان العامة 
للجيش من منتسبي الدورة رقم 
)17( التمهيدية لدراسات القيادة 
واألركان بزيارة ميدانية لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( صباح 
امس وذلك للتعرف على طبيعة 
ســــير العمل في جميع ادارات 

الوكالة.
الزيارة  الوفد خالل  والتقى 
رئيس مجلس االدارة ومدير عام 
الكويتية )كونا(  وكالة األنباء 
الشيخ مبارك الدعيج، حيث متت 
مناقشة عدد من القضايا االعالمية 
احمللية وطبيعة العمل الصحافي 

بالوكالة وتبادل األسئلة.
الدعيج  وأكد الشيخ مبارك 

اهمية التعاون بني مؤسســــات 
الدولــــة، معربا عن ســــعادته 
بالتواصل والتنسيق القائم بني 
»كونا« وكلية مبارك العبداهلل 

للقيادة واألركان املشتركة.
هــــذا وأعــــرب رئيــــس وفد 
الكلية  الدارســــني في  الضباط 
املقدم نوار العتيبي عن اعتزازه 
وافتخاره بهذه الزيارة الى وكالة 
الكويتية )كونا( والتي  األنباء 
تعتبر احد الصروح االعالمية في 
الكويت ومصدرا مهما ورئيسيا 
لألخبار احمللية والدولية والتي 
تتمتع مبصداقية وحيادية بكل 
ما تتناولــــه من قضايا اعالمية 
فــــي التعامــــل مــــع األحــــداث 
ومتابعتهــــا وتغطية مجرياتها 

بكل حيادية. الشيخ مبارك الدعيج خالل لقائه الوفد الزائر

صاحب السمو التقى ولي العهد والسعدون واملبارك واحلمود

األمير تلقى دعوة من جناد حلضور قمة دول حركة عدم االنحياز

استقبل صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صبــــاح األحمد بقصر 
الســــيف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل ســــموه بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس 

األمة أحمد السعدون.
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل ســــموه بقصر 
السيف صباح امس النائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 

الداخلية الشيخ أحمد احلمود.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صبــــاح األحمد 
بقصر السيف صباح امس وزير 
الشؤون اخلارجية في اجلمهورية 

الى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صبــــاح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس بول 
بيا رئيس جمهورية الكاميرون 
الصديقة عبر فيها ســــموه عن 
خالص تهانيه مبناســــبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس بول بيا رئيس جمهورية 
الكاميــــرون الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له 

موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيــــس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

الوزراء ووزير اخلارجية ووزير 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
الشــــيخ صباح اخلالــــد مأدبة 
غداء على شرف وزير الشؤون 
فــــي اجلمهوريــــة  اخلارجيــــة 
اإلسالمية اإليرانية د.علي اكبر 
صاحلي والوفد الرسمي املرافق 
له. حضر مأدبة الغداء وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل وعدد 
من كبار املسؤولني في الوزارة. 
من جهــــة اخرى، تلقــــى نائب 
رئيس مجلــــس الوزراء ووزير 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشــــيخ صباح 
اخلالد رســــالة خطية من وزير 
خارجية اململكة األردنية الهاشمية 
ناصر جودة تتعلق بالعالقات 
البلدين والقضايا  الثنائية بني 

محل االهتمام املشترك.

اإلسالمية اإليرانية د.علي اكبر 
املرافق حيث  صاحلي والوفــــد 
سلم سموه رســــالة خطية من 
الرئيس محمــــود أحمدي جناد 
رئيس اجلمهورية اإلســــالمية 
اإليرانية تضمنت دعوة سموه 
حلضور اجتماعات القمة السادسة 
عشرة ملؤمتر قادة الدول األعضاء 
في حركة عدم االنحياز واملزمع 
عقدها في العاصمة طهران خالل 

شهر أغسطس املقبل.
وقد أعرب سموه عن سعادته 
بتلبية دعوته. حضر املقابلة نائب 
رئيس مجلــــس الوزراء ووزير 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشــــيخ صباح 
اخلالد ونائب وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح.
هذا وأقام نائب رئيس مجلس 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال أحمد السعدون

ولي العهد استقبل السعدون واملبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف امس رئيس مجلس األمة 

احمد السعدون. كما استقبل سموه بقصر السيف 
امس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك.

صاحب السمو األمير مستقبال د.علي أكبر صاحليسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك
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