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سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل

م.عبدالعزيز اإلبراهيم مكرما حارس األمن 

نائب األمير استقبل املبارك واخلرينج و5 وزراء

اإلبراهيم كرّم حارس أمن بـ »األشغال«

الكويت تشارك العالم إحياء اليوم العاملي حملو األمية
تشارك الكويت العالم اليوم 
في إحي����اء اليوم العاملي حملو 
األمية الذي يصادف الثامن من 
سبتمبر سنويا وموضوعه هذا 
العام »مح����و األمية والتنمية 
املس����تدامة« في وقت حققت 

البالد جناحا كبيرا في مجال 
محو األمية حت����ى انخفضت 
الى نسبة متدنية جدا مقارنة 
بدول العالم.  وهنأ مدير عام 
املركز الوطني لتطوير التعليم 
الكويت د.رض����ا اخلياط  في 

جميع العاملني والقائمني على 
املؤسسات التربوية والتعليمية 
والثقافي����ة املعني����ة بالقضاء 
على ظاهرة األمية في الكويت 

والعالم. 
وأكد اخلي����اط في لقاء مع 

»كونا« ان القضاء على ظاهرة 
األمية مسؤولية أممية تشمل 
ال����دول ومنظماتها  حكومات 
 وأفراده����ا وال تفصلها حدود

وال تقتصر على مجتمع او دولة 
أو فئة دون أخرى. 

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
أمس سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بالوكال���ة الش���يخ محم���د 

اخلالد.
واستقبل س���موه بقصر 
الس���يف صباح أم���س نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ خالد اجلراح.
كما استقبل س���مو نائب 
األمي���ر وولي العه���د بقصر 
الس���يف صباح أمس رئيس 
مجلس األم���ة باإلنابة مبارك 

بنيه اخلرينج.
واستقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 

ك���ّرم وزي���ر االش���غال 
العامة ووزير الكهرباء واملاء 
م.عبدالعزيز االبراهيم حارس 
امن مخزن وزارة االشغال في 
منطقة امغرة والذي تعرض 
إلى عملية سطو من عدد من 

اللصوص.
وجاء التك���رمي كنوع من 
التحفي���ز والتش���جيع على 
امانته وشجاعته التي جسدها 
في عمله وإفش���اله محاولة 
اللصوص لالس���تيالء على 
املمتلكات اخلاصة بالوزارة 
وتعري���ض حيات���ه للخطر 
والتزامه التام باحلفاظ على 

األمانة.

سلمان احلمود.
واستقبل سموه وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة الشيخ محمد 

العبداهلل.

كما استقبل س���مو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر السيف أمس وزير 
األشغال العامة ووزير الكهرباء 

واملاء عبدالعزيز االبراهيم.

صاحب السمو هنأ رئيسة البرازيل بالعيد الوطني

األمير عزى خادم احلرمني الشريفني
في وفاة والدة األمير فيصل بن مشعل بن سعود

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية الى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل س���عود ملك 
العربية السعودية  اململكة 
الشقيقة، اعرب فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواس���اته في وفاة املغفور 
لها ب���إذن اهلل تعالى والدة 
صاحب السمو امللكي األمير 
فيصل بن مشعل بن سعود 
بن عبدالعزيز آل س���عود 
سائال سموه املولى تعالى 
ان يتغمدها بواسع رحمته 
ورضوانه ويسكنها فسيح 

جناته ويلهم االسرة املالكة 
الكرمية جميل الصبر وحسن 

العزاء. 
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحم���د ببرقية تعزية الى 
أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ضمنها 
س���موه خال���ص تعازي���ه 
وصادق مواساته في وفاة 
املغفور لها بإذن اهلل تعالى 
والدة صاحب السمو امللكي 
األمير فيصل بن مشعل بن 
آل  س���عود بن عبدالعزيز 

سعود، سائال سموه املولى 
تعالى ان يتغمدها بواسع 
رحمته ورضوانه ويسكنها 

فسيح جناته. 
كما بعث س���مو رئيس 
الش���يخ  الوزراء  مجل���س 
جابر املبارك ببرقية تعزية 

مماثلة.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تهنئة ال���ى ديلما 
روسيف رئيسة جمهورية 
البرازيل االحتادية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص 
العيد  تهاني���ه مبناس���بة 
الوطني لبالدها، متمنيا لها 

موفور الصح���ة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار. 
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد ببرقي���ة تهنئة الى 
ديلما روس���يف رئيس���ة 
جمهورية البرازيل االحتادية 
الصديق���ة ضمنها س���موه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها، متمنيا لها 

موفور الصحة والعافية. 
كما بعث س���مو رئيس 
الش���يخ  الوزراء  مجل���س 
جابر املبارك ببرقية تهنئة 

مماثلة.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

ال����وزراء  عق����د مجلس 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
الوزراء  امس بقاعة مجلس 
الس����يف برئاسة  في قصر 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك وبعد 
االجتماع صرح وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة الشيخ محمد 

العبداهلل مبا يلي:
اس����تهل املجلس أعماله 
باالطالع على الرسالة املوجهة 
لصاحب الس����مو األمير من 
رئيس مجل����س الوزراء في 
اجلمهوري����ة اللبنانية متام 
سالم والتي تناولت العالقات 
الطيبة التي تربط بني الكويت 
اللبناني����ة  واجلمهوري����ة 
الشقيقة وسبل تعزيزها في 

مختلف امليادين.
ثم أحيط مجلس الوزراء 
املرافق  الوفد  علما بتشكيل 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
ف����ي زيارته الرس����مية إلى 
الواليات املتحدة األميركية 
واململكة املتحدة التي ستبدأ 
اليوم ضمن إط����ار عالقات 
القائمة بني  املتينة  الصداقة 
الكوي����ت وكل م����ن البلدين 
الصديقني ويضم الوفد كال من 

النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير العدل بالوكالة الشيخ 
العب����داهلل وعدد من  محمد 
املس����ؤولني في ديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء 
على توصيات جلنة الشؤون 
القانونية املتضمنة مشروع 
قانون بشأن األحداث ومذكرته 
اإليضاحية والذي مت إعداده 
في ض����وء الواقع التطبيقي 
للقان����ون على مدى 3 عقود 
من صدوره، حيث استهدف 
مش����روع القان����ون املقترح 
تطوير النظ����ر إلى املعاملة 
اجلنائية لألح����داث ليكون 
األساس هو العالج االجتماعي 
والتربوي لهم قبل النظر في 
التدابير أو اجلزاءات العقابية، 
وذلك على النحو الذي يؤهلهم 
للعودة إلى الطريق السوي 
واالنخ����راط ف����ي مجتمعهم 
كأفراد عاديني لهم دور إيجابي 
فاعل في تقدمه والنهوض به، 
املوافقة على  وقرر املجلس 
مشروع القانون ورفعه لسمو 
نائب األمير متهيدا إلحالته 

ملجلس األمة.
كما اطلع مجلس الوزراء 
على التقرير املقدم من األمانة 
العام����ة للمجل����س األعلى 
للتخطيط والتنمية بش����أن 
املوقف التش����ريعي جلدول 
أولويات السلطتني التشريعية 
والتنفيذية املتضمن القوانني 
ذات األولوي����ة الت����ي يجب 
االنتهاء منه����ا وإحالتها إلى 
مجل����س األم����ة ووردت في 
اخلطتني األول����ى والثانية 
التي وردت  القوانني  وكذلك 
فق����ط في اخلط����ة اإلمنائية 
الثانية )2016/2015 - 2019-
2020( والقوان����ني التي تتم 
دراس����تها في جلان مجلس 

األمة.
وقد اعتمد مجلس الوزراء 
مش����روع مرس����وم بتعيني 
م.محمد عبداهلل صنيدح سالم 
نائبا ملدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بدرجة وكيل 

وزارة مساعد.
كما بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
التقاري����ر املتعلق����ة مبجمل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياسية على الصعيدين 

العربي والدولي.

اطلع على تشكيل الوفد املرافق لرئيس الوزراء في زيارته الرسمية إلى أميركا وبريطانيا

مجلس الوزراء: املوافقة على مشروع قانون 
املعاملة اجلنائية لألحداث

 األذينة خالل جولة في املركز

افتتحت وزارة األوقاف 
والش����ؤون االسالمية مركز 
تقنية املعلومات في مكتبة 
الكوي����ت بجامع����ة فطاني 
مبملكة تايلند صباح أمس 
بحض����ور الوكيل املس����اعد 
للتنس����يق الفني والعالقات 
اخلارجية واحلج في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
خليف األذينة وسفيرنا لدى 
مملكة تايلند عبداهلل الشرهان 
ورئيس مجلس أمناء جامعة 
فطاني وان محمد نور ورئيس 
جامعة فطاني االستاذ املساعد 
د.إسماعيل لطفي ومدير ادارة 
العالق����ات اخلارجية وليد 
العم����ار ومدير إدارة االعالم 
في وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية احمد القراوي.
الوكيل  ق����ال  من جانبه 
الفني  املس����اعد للتنس����يق 
والعالقات اخلارجية واحلج 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية خليف األذينة: باسم 
الكوي����ت ممثلة ف����ي وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
أحييكم بتحية من عند اهلل 
مباركة، حتية التآخي واحملبة، 
وال يس����عني ونحن نحتفل 
جميعا بافتتاح مركز تقنية 
املعلوم����ات امللحق مبكتبة 
الكوي����ت في ح����رم جامعة 
فطاني جنوب مملكة تايلند 
اال ان أعبر لكم عن احساسي 

العميق بتلك الروح األخوية 
التي جتمع بني شعبي الكويت 
وتايلند الصديقني على البر 

واخلير.
وأضاف االذينة ان تأسيس 
مركز تقني����ة املعلومات في 
مكتبة الكويت بجامعة فطاني 
مبملك����ة تايلند يعكس قدرا 
من االلت����زام األدبي للكويت 
جتاه أصدقائها وعمال ملبادئ 
الشراكة احلضارية والتبادل 
الثقافي عل����ى صعيد تقنية 
املعلومات وإتاحة خدماتها 
العلم  لراغبي املعرفة واهل 

في كل مكان.
وق����ال ان مبن����ى مركز 
تقنية املعلومات يعتبر من 
املشاريع التطورية احلضارية 
والتنموية، وتبرع سخي من 
مجلس وزراء املوقر وبأشراف 
من وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية وس����فارتنا لدى 
مملكة تايلند.

وأوضح ان هذه املناسبة 
الطيبة جتعلني  األخوي���ة 
انتهزه���ا ألحي���ي وأبارك 
البيضاء  الكويتية  األيادي 
ممثلة بجهود القائد االنساني 
الس���مو األمي���ر  صاح���ب 
العهد وسمو  وس���مو ولي 
رئيس مجلس الوزراء، تلك 
األي���ادي التي التزال آثارها 
ممتدة باخلير في كل بقعة 
ورقعة من هذا العالم املترامي 
األطراف، كما أحيي كال من 
محافظ���ة فطاني ومحافظة 
أمناء جامعة  جاال ومجلس 
فطاني عل���ى جتاوبهم مع 
الكويتية اخليرية  املبادرة 
بروح وهمة وتعاون وإخالص 
وتفاني وعرفان، متمنيا املزيد 
من التقدم واالزدهار للشعب 

التايلندي الصديق.
من جانبه، قال سفيرنا لدى 
مملكة تايلند عبداهلل الشرهان 
الكويت وبتوجيهات من  ان 
صاحب السمو االمير أصبحت 
متد يد اخلير لكل أش����قائها 
وأصدقائها من خالل املشاريع 
واملساعدات التي كان من بينها 
افتتاح مركز تقنية املعلومات 
في مكتبة الكويت في جامعة 
فطاني ليخدم شريحة كبيرة 
من الطلبة وفق أسلوب علمي 

متطور.

األذينة: االفتتاح يعكس التزام الكويت األدبي جتاه أصدقائها

»األوقاف« افتتحت مركز تقنية املعلومات
في مكتبة الكويت بجامعة فطاني مبملكة تايلند

الشرهان: الكويت 
متد يد اخلير
لكل األشقاء 

واألصدقاء

تعيني م.محمد 
صنيدح نائبًا ملدير 

عام »السكنية«  
بدرجة وكيل وزارة 

مساعد


