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صاحب السمو عزى 
الرئيس اليمني في 

ضحايا الهجوم اإلرهابي:
نرفض استهداف أرواح 

األبرياء

صاحب السمو يرعى اليوم االفتتاح الرسمي لبنك »وربة«

األمير استقبل املبارك وعمانويل غريب وخالد مشعل

وزير الديوان استقبل سفراء دول رابطة اآلسيان

الدعيج: استئناف حمالت الترشيد مبدارس األحمدي العام املقبل

احلشاش: إدراج البيئة ضمن أولويات مشروع الشباب الوطني 
ثمن���ت عض���و اجلمعية 
الكويتي���ة حلماي���ة البيئ���ة 
وممثل اجلمعية في املشروع 
الوطني للشباب نوف احلشاش 
ادراج البيئ���ة ضمن أولويات 
الوطني  الش���باب  مش���روع 
)الكويت تسمع( الذي دع��ا اليه 
صاحب السمو األمير خ���الل 
دور االنعق���اد االخير الفتتاح 

مجلس االمة.

وقالت احلشاش في تصريح 
صحافي امس ان التوجه الدراج 
البيئة ضمن أولويات العمل في 
خطط املشاريع الشبابية يعكس 
مدى الوعي لدى الشباب بأهمية 

البيئة واحملافظة عليها.
ان املشاركني في  واضافت 
املشروع ميثلون جميع قطاعات 
العالقة  املدن���ي ذات  املجتمع 
الش���باب فضال عن  بأنشطة 

احتاد طلبة اجلامعة والهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب الذين مت ترشيحهم 
من قبل الديوان االميري مبينة 
ان اعمار املشاركني تتراوح بني 
18 و30 عاما مبجموع 40 شابا 

وفتاة.
وأوضحت ان اعضاء املكتب 
التنفيذي للمش���روع برئاسة 
د. جاس���م الربيعان استمعوا 

الى تطلعات ومتطلبات اعضاء 
مشروع الشباب الوطني ومن 
ثم صقلها من خالل ورش عمل 
ومحاضرات وندوات وحلقات 
نقاش���ية اس���همت في تنمية 
الرأي والرأي االخر  واحترام 

بني الشباب.
ان  احلش���اش  وقال���ت 
اجتماعات ومناقشات مجلس 
الشباب التحضيري أسفرت عن 

حتديد عشر أولويات تشمل 
البيئة والثقافة والفنون واالداب 
واالهتمام باملبدعني واصالح 
التعليم والتنمية االقتصادية 
واملشاريع الصغيرة وتعزيز 
املواطنة واألم���ن االجتماعي 
واالصالح االداري والقانوني 
والقض���اء فضال عن االصالح 
الرياضي والتنمية البش���رية 

واالسكان والصحة.

أكد تعميمها على جميع مدارس املنطقة التعليمية في احملافظة

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر امس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان ظهر امس القس عمانويل 

غريب.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس وبحضور سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
رئيس املكتب السياسي حلركة 
املقاوم���ة االس���المية )حماس( 
خالد مشعل والوفد املرافق وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وحض���ر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
هذا ويتفضل صاحب السمو 
األمير  الش���يخ صب���اح األحمد 

استقبل وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح 
البدع امس  األحمد في ديوان 
سفراء الدول األعضاء في رابطة 
جنوب شرق آسيا )اسيان( لدى 
الكويت والس����فراء هم كل من 

رح���ب محاف���ظ االحمدي 
الدعيج  الش���يخ د.ابراهي���م 
باس���تئناف حملة ترش���يد 
اس���تهالك الطاقة الكهربائية 
واملائية في احملافظة مع بداية 
العام الدراسي املقبل على ان 
توجه احلمالت التوعوية لهذا 
الهدف الوطني جلميع مدارس 
التعليمية  منطقة االحم���دي 
مبختل���ف مراحلها، مش���ددا 
على ضرورة غرس قيمة عدم 
هدر الطاقة في نفوس النشء 
للمحافظة على موارد الوطن 

وحسن استغاللها.
واكد الدعيج، في تصريح 
صحافي على هام���ش لقائه 
الوكيل املس���اعد للتنس���يق 
الكهرباء  واملتابعة في وزارة 
واملاء خالد باقر في ديوان عام 
احملافظة، ان احملافظة حترص 
على مد جس���ور التعاون مع 
وزارة الكهرباء واملاء وغيرها 

الشقيق والذي يعد انتهاكا سافرا 
للتعاليم السمحة لديننا االسالمي 
احلنيف وللقيم االنسانية سائال 
س���موه املولى تعالى ان يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
وان مين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تعزية الى 
الرئيس عبدربه منصور هادي 
اليمنية  رئي���س اجلمهوري���ة 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
التعازي وصادق املواساة بضحايا 
الهجوم االرهابي الذي استهدف 
مجموعة من الضباط واجلنود 
اليمنية صنعاء  العاصم���ة  في 
وراح ضحيته العش���رات منهم 
وسقوط املئات باصابات متفرقة 
كما بعث س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جاب���ر املبارك 

ببرقية تعزية مماثلة.

والسفير شوالن أو براميافيرا 
سفير جمهورية الفلبني والسفير 
سوراس����اك تشواسوكونثيب 
سفير مملكة تايلند والسفير 
ب����وي ك����ووك ترانغ س����فير 
جمهورية ڤيتنام االشتراكية.

الكهرب���اء ما يدف���ع الحتمال 
املبرم���ج للتيار في  القط���ع 
بعض مناطق البالد، مبينا ان 
التنسيق واالجتماعات الدورية 
مع مختلف اجلهات املعنية في 
احملافظة ستتواصل مع بداية 
املقبل تبعا  العام  احلملة من 

للنظم املتبعة.
من جانبه، اش���ار الوكيل 
املس���اعد للتنسيق واملتابعة 
في وزارة الكهرباء واملاء خالد 
باقر الى ان نطاق عمل احلملة 
للعام املقبل يس���عى لتغطية 
ادارات بعض القطاعات داخل 
محافظة االحمدي، ومنها ادارات 
القط���اع النفطي واجلمعيات 
التعاوني���ة ووزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية، مثمنا 
جه���ود محاف���ظ االحم���دي 
وتعاونه البناء لدعم حمالت 
ترشيد وغيرها من احلمالت 

القيمية في املجتمع.

الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
املب���ارك ببرقي���ة تهنئة  جابر 

مماثلة.
كما بع���ث صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
ببرقية تعزية الى اخيه الرئيس 
عبدربه منص���ور هادي رئيس 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص التعازي 
وصادق املواساة بضحايا الهجوم 
االرهابي الذي اس���تهدف سرية 
من األمن املركزي في العاصمة 
اليمنية )صنعاء( وراح ضحيته 
العشرات من الضباط واجلنود 
واصاب املئات منهم، مؤكدا سموه 
استنكار الكويت وادانتها الشديدة 
لهذا العمل االرهابي الشنيع الذي 
استهدف ارواح األبرياء اآلمنني 
وزعزعة االمن واالستقرار في البلد 

ثونغفاتشان سوناشني سفير 
جمهوري����ة الو الدميوقراطية 
الش����عبية والس����فير دات����و 
عدن����ان حجي عثمان س����فير 
ماليزيا والس����فير نو نو الت 
سفير جمهورية احتاد ميامنار 

استخدام الطاقة خصوصا خالل 
اش���هر الصيف يرفع االحمال 
ويزيد الضغط على محوالت 

فيش���مل برعايت���ه وحضوره 
الرسمي لبنك »وربة«  االفتتاح 
وذلك في متام الساعة العاشرة 
والنصف من صباح اليوم وذلك 
الش���يخة سلوى صباح  بقاعة 

األحمد بفندق املارينا.
الى ذلك بعث صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس اجلمهورية 
اليمنية الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الشقيق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس عبدربه منصور هادي 
اليمنية  رئي���س اجلمهوري���ة 
الش���قيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناس���بة العيد 

السفير لونغ كيم سفير مملكة 
كمبوديا والسفير بينجيران 
حج����ي مصطفى عل����ي الدين 
س����فير بروناي دار الس����الم 
والسفير فيري آدامهار سفير 
جمهورية إندونيسيا والسفير 

من الوزارات لتحقيق مصالح 
الوطن واملواطنني.

واوضح ان االس���راف في 

صاحب السمو خالل لقائه خالد مشعل

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال سفير إندونسيا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه القس عمانويل غريب

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال سفير فيتنام

الشيخ د.إبراهيم الدعيج خالل لقائه خالد باقر

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء 
ووزير الديوان وسالم اجلابر

اس���تقب�����ل س���مو ولي العهد الش���يخ 
ن���واف األحمد بقصر بي���ان صب����اح امس 
سمو الشي�����خ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.

بحث رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع 
وفد من املفوضية العليا لألمم املتحدة لش����ؤون 
الالجئني أمس سبل تعزيز التعاون الثنائي بني 
اجلانبني. وقدم الفضالة خالل االجتماع ش����رحا 
للجهود التي تبذلها الكويت من أجل حل قضية 
املقيمني بصورة غير قانونية من جميع جوانبها 
فضال عن اخلدمات واملميزات التي تقدمها حاليا 
ألبناء هذه الفئة. من جانبه، أعرب عمران رضا 
املمثل اإلقليمي ملكتب املفوضية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ومق����ره الرياض عن خالص 
تقديره للتدابير الت����ي اتخذتها حكومة الكويت 

واجلهاز املركزي ملعاجلة تلك القضية.
وقال رضا الذي ترأس وفد املفوضية العليا 
خالل االجتم����اع في بيان صحافي تلقت »كونا« 

اس����تقبل وكيل وزارة اإلعالم الشيخ سلمان 
احلمود أمس سفيرنا لدى األرجنتني سعود الرومي. 
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان اللقاء تناول 
بحث أوجه التعاون اإلعالمي بني سفارة الكويت 

في األرجنتني ووزارة اإلعالم.
من جانب آخر، بحث الشيخ سلمان مع رئيس 
وأعضاء نقابة العاملني في وزارة اإلعالم مطالب 
ومقترح����ات النقابة فيما يخص رفع مس����توى 
العاملني في الوزارة ووس����ائل التحفيز ومكافأة 

كما اس���تقبل س���موه بقصر بيان امس 
املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ د.سالم اجل��ابر ووزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ ناصر صباح األحمد.

نسخة منه »لقد أعجبت كثيرا باخلطة التي حتدث 
عنها الفضالة النها تدل على عزم احلكومة الكويتية 

على حل هذه القضية العالقة منذ سنني«.
وأكد رضا استعداد املفوضية لتقدمي أي دعم 
أو مساعدة تقنية للجهاز املركزي من أجل اتخاذ 
االجراءات الالزمة حلل هذه القضية مش����ددا في 
الوقت نفسه على أن »هذه القضية مرتبطة ارتباطا 

وثيقا بسيادة دولة الكويت«.
وبحس����ب البيان فقد أوضح الفضالة خالل 
االجتم����اع ان اجلهاز انتهى من وضع خطة عمل 
للمضي قدما في هذه القضية وانه جرى تقسيم 
املقيمني بصورة غير قانونية الى ثالث فئات مبا 
في ذلك أولئك الذين تتوفر لديهم شروط احلصول 
على اجلنسية ومت ادراج أسمائهم للجهات املعنية 

للمتابعة التخاذ االجراءات الالزمة بشأنهم.

املتميزين لرفع مستويات الكفاءة في اداء العمل 
في مختلف قطاعاتها.

وخالل زيارة قام بها الى مقر مجلة »العربي« 
اطلع الشيخ سلمان على االصدارات اجلديدة التي 
تنشرها املجلة الصادرة عن وزارة اإلعالم وتنشر 

على مستوى العالم العربي.
وكان في استقبال وكيل اإلعالم خالل الزيارة 
رئي����س حتري����ر مجل����ة »العربي« د.س����ليمان 

العسكري.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.سالم اجلابر والشيخ ناصر صباح االحمد 

صالح الفضالة خالل لقائه عمران رضا

الشيخ سلمان احلمود مستقبال السفير سعود الرومي

خالل لقائه وفداً من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

الفضالة: تقسيم البدون إلى 3 فئات 
وانتهينا من خطة عمل للمضي في هذه القضية

احلمود التقى الرومي وزار مقر مجلة »العربي«

خلف: تفعيل االتفاقيات املشتركة
بني مجلس األمة والبرملان البوسني

س����راييڤو � كونا: اكد رئيس مجلس النواب 
البوس����ني ميلوراد جيفكوفيتش امس حرصه 
على مواصلة سياس����ة التش����اور والتعاون مع 
املؤسسات الدس����تورية في الكويت ملا في ذلك 
من اهمية في تعزيز عالقات التعاون بني البلدين 
الصديقني. واضاف جيفكوفيتش، في لقاء مشترك 
مع سفيرنا في البوسنة والهرسك محمد خلف 
ف����ي مقر البرملان امس، ان »البرملان البوس����ني 
يع����ول كثيرا على العالقات الرفيعة التي تربط 
البوسنة والهرسك بالكويت« مشيرا الى »اهمية 
الدور الذي أدته دول����ة الكويت في دعم الدولة 

البوسنية ومؤسساتها الدستورية«.
واوضح ان »البرملان البوس����ني سيعمل من 
خالل جلنة خاصة على متابعة عالقات البرملان 
البوس����ني بنظيره الكويتي«، معربا عن فخره 

واعت����زازه بالروابط املتينة التي تربط البرملان 
البوسني بالبرملان الكويتي.

وأك����د جيفكوفيتش انه »يتابع النش����اطات 
الكثيفة التي ميارسها البرملان الكويتي هناك«.

واعرب عن األمل في ان تتمكن املؤسس����ات 
الدميوقراطي����ة في كال البلدين من تقدمي افضل 
ما ميكن تقدميه خلدمة املواطنني الذين وضعوا 
الثقة في كلتا املؤسستني الدميوقراطيتني، مشيدا 
بالنهج الدميوقراطي الذي تنتهجه الكويت منذ 

زمن بعيد.
من جهته، اكد الس����فير خلف »عزم السفارة 
الكويتية العمل على تفعيل االتفاقيات املشتركة 
بني املؤسس����تني الدميوقراطيتني«، واعرب عن 
فخره واعت����زازه بالدميوقراطية العريقة التي 

تنعم بها الكويت.


