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صاحب السمو مصافحا الشيخ صباح اخلالد  سمو الشيخ ناصر احملمد مودعا صاحب السمو ويبدو مرزوق الغامنصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى مغادرته وفي وداع سموه مرزوق الغامن

سموه عزّى الرئيس املصري في ضحايا الهجمات اإلرهابية بسيناء.. وهنأ الرئيس النيجيري اجلديد مبناسبة انتخابه.. وتلقى برقيتي تهنئة من املعتوق وسالم العلي بنجاح »املانحني 3«

صاحب السمو غادر إلى أملانيا في زيارة خاصة
بحف����ظ اهلل ورعايته، غادر 
ارض الوطن صباح أمس صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحمد متوجه����ا الى جمهورية 
أملانيا االحتادي����ة الصديقة في 
زيارة خاص����ة. وكان في وداع 
س����موه على أرض املطار سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، ورئيس مجلس 
األمة م����رزوق الغامن، وس����مو 
الش����يخ ناصر احملمد، ووزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صب����اح األحمد، رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد، 
ونائب رئي����س مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الش����يخ محمد 
اخلالد، ونائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد 
اجلراح. رافقت سموه السالمة 

في احلل والترحال.
إلى ذلك بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
الرئي����س عبدالفتاح  الى أخيه 
السيسي رئيس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة أعرب فيها سموه 
عن اس����تنكار الكويت وادانتها 
الشديدة للهجمات اإلرهابية التي 
استهدفت اجلنود املصريني شمال 
سيناء والتي راح ضحيتها عدد 
من اجلنود وأصيب العش����رات 

منهم. 

مؤكدا سموه موقف الكويت 
الرافض لهذه األعمال اإلرهابية 
أرواح  التي تستهدف  الشنيعة 
األبرياء اآلمنني وزعزعة األمن 
واالس����تقرار في البلد الشقيق 
والتي تتنافى مع جميع الشرائع 
واألع����راف والقيم االنس����انية 
الدولي  ووقوفها مع املجتم����ع 
ملكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله 

وصوره. 
كما ضمنها س����موه، حفظه 
اهلل، خال����ص تعازيه وصادق 
مواساته للرئيس املصري وألسر 
الضحايا سائال سموه املولى جل 
وعال ان يتغمدهم بواسع رحمته 
وان مين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية وأن يحفظ مصر 
وش����عبها الشقيق ويدمي عليها 

األمن واالستقرار. 
كما بعث سمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.
هذا، وبعث صاحب الس����مو 
األمير ببرقية تهنئة الى رئيس 
جمهوري����ة نيجيريا االحتادية 
الصديقة محمد بخاري، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
انتخاب����ه رئيس����ا جلمهورية 
نيجيريا االحتادية، متمنيا سموه 
له كل التوفيق والسداد وموفور 

الصحة والعافي����ة وللعالقات 
الطيبة ب����ني البلدين الصديقني 
التطور والنماء. كما  املزيد من 
بعث س����مو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
املب����ارك ببرقيتي تهنئة  جابر 

مماثلتني. 
الى ذلك رفع إلى مقام صاحب 
الس����مو األمير، رئي����س الهيئة 
العاملية  اخليري����ة اإلس����المية 
املستش����ار بالدي����وان األميري 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
للشؤون اإلنس����انية د.عبداهلل 
املعتوق برقية ش����كر لسموه، 
أعرب فيها نياب����ة عن اخوانه 

أعض����اء مجل����س إدارة الهيئة 
العام����ة وموظفيها  وجمعيتها 
واجلمعيات واملؤسسات اخليرية 
املش����اركة في املؤمت����ر الدولي 
الثال����ث للمانحني لدعم الوضع 
اإلنساني في سورية، عن أسمى 
آي����ات التهاني بنج����اح املؤمتر 
التي أس����فر  وبالنتائج املثمرة 
عنها من خالل التبرعات السخية 
التي اعلن عنه����ا للتخفيف من 
معاناة الشعب السوري الشقيق، 
سائال املولى تعالى ان يدمي على 
سموه موفور الصحة والعافية 
وان يحفظ الوطن العزيز ويدمي 
عليه نعمة األم����ن والرخاء في 
القيادة احلكيمة لس����موه.  ظل 

كما تلقى صاحب السمو رسالة 
تهنئ����ة من اخيه س����مو رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ سالم 
العلي عبر فيها عن خالص تهانيه 
وتهاني قادة وق����وات احلرس 
الوطني لسموه بنجاح املؤمتر 
الدولي الثال����ث للمانحني لدعم 
الوضع اإلنس����اني في سورية، 
مش����يدا بالدور اإلنساني الرائد 
لس����موه والذي هو محل تقدير 
واعتزاز اجلميع، سائال سموه 
املولى تعالى ان يدمي على سموه 
العافية.  موفور الصحة ودوام 
وقد بعث صاحب السمو برسالة 
شكر جوابية ألخيه سمو رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ سالم 

العل����ي أعرب فيها س����موه عن 
خالص شكره وتقديره على ما 
عبر عنه سموه من طيب املشاعر 
وصادق الدعاء مبناسبة جناح 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
الوض����ع اإلنس����اني في  لدعم 
س����ورية، مثمنا سموه النتائج 
املثمرة التي أسفر عنها املؤمتر من 
خالل التبرعات السخية التي اعلن 
اعنها والتي ستسهم دون شك في 
اعانة ومساعدة الشعب السوري 
الشقيق، مبتهال سموه الى املولى 
تعالى ان ينعم على سموه بدوام 
الصحة ومتام العافية وان يوفق 
اجلميع خلدم����ة الوطن العزيز 

ورفع رايته.

)محمد هاشم(  يوسف العميري وممثل القوات املسلحة البنغالية يتبادالن وثائق االتفاقية 

العميري: ضرورة اليقظة وتعزيز اللحمة الوطنية ملواجهة التحديات

تعاون بني »األعمال الوطنية« والقوات املسلحة البنغالديشية
ندى أبونصر

أك���د رئيس بيت الكويت 
لألعم���ال الوطنية يوس���ف 
العمي���ري ان البي���ت ميثل 
رمزا وطني���ا ويقوم مبهامه 
في توحيد وترسيخ الوحدة 
الوطنية، مشددا على ضرورة 
الكويت دون  التالحم باسم 
متييز او تفريق بني س���ني 
العميري  او شيعي. وناشد 
خالل توقيع اتفاقية تعاون 
وتبادل اجنح���ة مع القوات 
املسلحة البنغالية وجمهورية 
بنغالديش، وجميع س���كان 
الكويت من مواطنني ومقيمني 
الكويت لألعمال  زيارة بيت 
الوطنية ألن���ه رمز للوحدة 
الوطنية، مضيفا انه وفي أقل 
من شهر وقع البيت اتفاقية مع  
ايطاليا، كما مت افتتاح جناح 
تاريخ الكويت وحضارتها في 
التي  جمهورية بنغالديش، 
وقف���ت معنا وق���ت الضيق 
وساهمت في حترير الكويت 

وإزالة األلغام من ارضنا.
وتابع: انتهز هذه املناسبة 
الى الشيخة  ألتقدم بالشكر 
أنيسة س���الم احلمود على 
حضوره���ا ودعمه���ا الدائم 
الكوي���ت لألعم���ال  لبي���ت 

الوطنية وأنش���طته، داعيا 
اجلمي���ع في ه���ذه الظروف 
اللحمة  اليقظة وتعزيز  الى 
الوطني���ة وااللتف���اف حول 
قيادتن���ا الوطنية، الفتا الى 
ان الكوي���ت للجميع ويجب 
ان نعمل جميعا ضد أي خطر 
يحدق به���ا، مؤكدا ان البيت 
يلعب دورا كبيرا في تعزيز 
العربية والدولية  العالقات 
الوطني وروح  وبث احلس 

السالم والتسامح.

ومن جانبه قال اجلنرال 
العالقة بني  ان  محمد نسيم 
الكويت وبنغالدش وطيدة 
وليس���ت مجرد توقيع عقد، 
وقلوبنا مع الكويت وأهلها، 
الى  الش���كر  متقدما بجزيل 
يوسف العميري على جهوده 
ف���ي تطوير بي���ت الكويت 
لألعمال الوطنية الذي ميثل 
رمزا مهما لألجيال لتوثيق 
جميع ما متر به الكويت من 

مراحل.

مكتبنا الثقافي في الرياض للطلبة: ضرورة اتباع 
إجراءات ومتطلبات القبول للمنح الدراسية

الرياض � كونا: أكد رئيس 
املكت���ب الثقافي لس���فارتنا 
بالري���اض د.مس���فر مهدي 
اتباع  مس���فر أمس اهمي���ة 
الطلب���ة املرش���حني للمنح 
الدراسية الثابتة أو التنافسية 
ف���ي اجلامعات الس���عودية 

احلكومية اجراءات ومتطلبات 
القبول واس���تيفائها.  وقال 
مسفر في تصريح ل� »كونا« 
انه يتعني على الطالب إيداع 
ملفه في اجلامعة التي يرغب 
في االلتحاق بها عبر موقعها 
االلكتروني ووف���ق مواعيد 

املعلنة من  الطلب���ات  تقدمي 
قبل اجلامعة ومن ثم تقدمي 
ما يفيد ايداعه مللفه باجلامعة 
سواء الكترونيا او يدويا مع 
نس���خة من وثائقه العلمية 
والشخصية للمكتب الثقافي.   
وأض���اف انه من باب حرص 

وزارة التعليم السعودي على 
انتظام الطلبة الكويتيني على 
مقاعد الدراس���ة في االوقات 
احملددة خالل العام الدراسي 
يتم قب���ول الطلب���ة مبدئيا 
من اجلامعة وفقا للش���روط 

االكادميية. 

)احمد علي( الشيخة الزين الصباح متوسطة املكرمات خالل احلفل 

الزين الصباح: فكرة إيجابية ونتمنى أن تنفذها جميع العائالت

تكرمي أول دفعة خلريجي »أكادميية عائلة الشطي للشباب«
حمد العنزي

بحض����ور وكيل����ة وزارة 
الشباب الشيخة الزين الصباح، 
أقامت عائلة الش����طي مس����اء 
أول من امس حفل تكرمي أول 
دفعة خلريجني أكادميية عائلة 
الشطي للشباب، بحضور جمع 
من األهالي والعوائل والشباب 

املشاركني.
في البداية، أعربت الشيخة 
الزين الصب����اح عن اعتزازها 
مبش����اركتها في ه����ذا احلفل 
الوطن����ي ال����ذي يعكس روح 
الش����باب املتطل����ع للنج����اح 
واملستقبل، مش����يدة بالفكرة 
التي قامت بها عائلة الش����طي 
للش����باب املتطلع للمستقبل 
والنجاح، متمنية ان تنتقل تلك 
الفكرة الى جميع العوائل ملا لها 
من إيجابيات واسعة وكبيرة 
على الشباب املتطلع للمستقبل، 
وستظل قريبة وداعمة جلميع 
األفكار والتطلعات املستقبلية 

للشباب.
بدوره، قال صاحب فكرة 
الش����طي  أكادميي����ة عائل����ة 
د.اسماعيل الشطي: ان أكادميية 
عائلة الشطي تعتبر هي أول 
فكرة تنموية شبابية عائلية 
على مستوى املجتمع الكويتي، 
حيث تهدف إلى تنمية شباب 
الوطن من خالل تركيز كل عائلة 
على تنمية شبابها مشاركة منها 
الكويت  في تنمية وتطوي����ر 
من خالل عقد دورات تنموية 

متخصصة ف����ي عدة مجاالت 
على ي����د مدربني متخصصني، 
وذلك إلعداد جيل شبابي واعد 
إدارة حياته  ف����ي  متخصص 
ووطنه بجودة شاملة وفق نظام 
جودة التنمية العاملية. وأضاف 
الشطي: انه قام بتأسيس فكرة 
األكادميية ووضع حجر أساسها 
ورسالتها وأهدافها ضمن رؤية 
وطنية تنموية للشباب، مبينا 
انه مت تدريب شباب العائلة على 
9 دورات تنموية في مختلف 
علوم التنمية البش����رية على 
يد مدربني متخصصني، الفتا 
الى انها بدأت في شهر أكتوبر 
لع����ام 2014، وتنتهي بحفلها 
اخلتام����ي التكرميي في أبريل 
اجلاري، وسيشمل احلفل عدة 
فقرات منها عرض مصور ملا مت 

إجنازه في األكادميية إضافة 
لعرض ڤيديو آلراء املشاركني 
باألكادميي����ة إضاف����ة لتكرمي 
احملتفى بهم مع عرض لفكرة 
األكادميية وأهدافها ورؤيتها 

املستقبلية.
وتابع: ان من األهداف أيضا 
تطوير شباب الكويت وإعداد 
جيل واعد تعتمد عليه البالد 
ف����ي خطة تنميته����ا القادمة، 
تخل����ل احلفل عرض تقدميي 
لدورات األكادميية وردود أفعال 
املشاركني وتكرميهم باإلضافة 
الى تكرمي د.أحمد الشطي الذي 
مت منحه لقب سفير التسامح 
والسالم، وذلك تقديرا جلهوده 
املمي����زة ف����ي إرس����اء قواعد 
التسامح والسالم على أرض 

الكويت.

وزير شؤون االعالم البحريني عيسى احلمادي مستقبال السفير الشيخ عزام الصباح 

ً احلمادي: العالقات البحرينية ـ الكويتية تشهد تنامياً مستمرا
� كونا: اشاد وزير  املنامة 
شؤون االعالم البحريني عيسى 
احلمادي بعمق العالقات األخوية 
التاريخية بني مملكة البحرين 
والكويت وما يجمع هذه العالقة 
من روابط سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثيقة ومتنامية.  
وقال احلمادي خالل استقباله 
الديبلوماسي  الس���لك  عميد 
سفيرنا لدى البحرين الشيخ 
عزام الصباح أمس ان العالقات 
الثنائية تشهد تناميا مستمرا 
في ظل حرص قيادتي البلدين 
على تعزيز التعاون املشترك 
على املستوى الثنائي وفي اطار 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية. 

واكد اهمية دور وس���ائل 
االعالم واالتص���ال مبختلف 
اشكالها املقروءة واملسموعة 
واملرئي���ة وااللكتروني���ة في 

املواطن���ة واالخوة  تعمي���ق 
اخلليجية واحلفاظ على امن 
واستقرار دول مجلس التعاون 
واب���راز منجزاته���ا التنموية 
واحلضارية وتدعيم مسيرتها 
ف���ي االنتقال نحو  التكاملية 

االحتاد اخلليجي. 
من جانبه، اكد السفير عزام 
الصباح اهمية تفعيل التعاون 
البلدين، مشيدا  اإلعالمي بني 
في الوقت نفس���ه باالجنازات 
الدميوقراطي���ة واالقتصادية 
التي تش���هدها  واالجتماعية 
مملك���ة البحري���ن ف���ي اطار 
املش���روع االصالحي للعاهل 
البحريني امللك حمد بن عيسى 

آل خليفة. 

إسماعيل الشطي: 
األكادميية أول 

فكرة تنموية شبابية 
عائلية على مستوى 

الكويت

تأجيل حتصيل 
قيمة القسط 

الشهري ألصحاب 
القسائم في 

منطقة شمال غرب 
الصليبخات

صالح املضف

تسهيالً للمواطنات الكويتيات في سبيل توفير رعاية سكنية مناسبة لهن

»االئتمان«: تقليص املساحة املطلوبة حلصول املرأة 
على القرض اإلسكاني إلى 100 متر مربع

أعل���ن املدير العام لبنك 
االئتمان )التسليف واالدخار 
س���ابقا( صالح املضف عن 
تقليص املساحة املطلوبة 
للحصول على قرض املراة 
االسكاني الى 100 متر مربع 
مقابل قرض بقيمة 70 الف 
دينار، وذلك تيسيرا وتسهيال 
الكويتيات في  للمواطنات 
سبيل توفير رعاية سكنية 

مناسبة لهن.
وقال املضف في تصريح 
ل�»كون���ا« امس بعد انعقاد 
مجلس ادارة البنك برئاسة 
وزيرالدولة لشؤون االسكان 
ياسر ابل في مقر البنك امس: 
ان البنك قرر تأجيل حتصيل 
قيم���ة القس���ط الش���هري 
الصحاب القسائم في منطقة 
ش���مال غرب الصليبخات 
للمقترضني املستفيدين من 
قروض البناء، حيث يستحق 
القس���ط االول عند ايصال 

التيار الكهربائي.
واضاف املضف ان القرار 
املقترضني  يس���ري عل���ى 
املتعاقدين حاليا مع البنك 
الذين يحل عليهم أول قسط 
قبل املوعد املشار اليه فقط 

ودون غيرهم.
وأوضح ان القرار األخير 
يأتي في اط���ار تفهم البنك 
املواطنني أصحاب  لظروف 

القس���ائم في منطقة شمال 
غرب الصليبخات ومدينة 
جابر األحم���د قطاعي )ان 
1 وان3( الت���ي ل���م يصلها 
التيار الكهربائي حتى اآلن 
خصوصا ان تأجيل س���داد 
األقساط يعكس تفهم البنك 
لألعباء والضغوط املتزايدة 
التي يواجهه���ا املواطنون 
عادة خالل بن���اء وجتهيز 

منازلهم.
البنك  ق���رار  وب���ني ان 
اعتاد  اذ  لي���س االول،  هذا 
اتخ���اذ خطوات مش���ابهة 
ضم���ن سياس���ته لتقدمي 
الدعم واملساندة للمواطنني 
والتخفيف عن كاهلهم وسبق 
له اصدار قرارات مش���ابهة 
لتأجيل سداد أقساط املواطنني 
القسائم في ثالثة  أصحاب 
قطاع���ات في مدينة صباح 
األحمد ومنطقتي الفنيطيس 
وأبو فطيرة، مبينا ان البنك 
اتخذ اخلطوة ذاتها ألصحاب 
القطاع )ج(  القس���ائم في 

باملشروع نفسه.
وذكر املضف ان تأجيل 
السداد في مثل هذه احلاالت 
يس���تهدف متكني أصحاب 
القسائم من استكمال  هذه 
بيوتهم من دون إرهاق لهم 
أو ضغ���ط عليهم الس���يما 
الكثيرة  االلتزامات  في ظل 

الت���ي تقتضيه���ا عمليات 
البناء والتشطيب والتجهيز 

وغيرها.
وأك���د أن القرار يعكس 
البن���ك ومرونته في  تفهم 
التعامل مع املواطنني الذين 
يواجه���ون إش���كاالت في 
توصيل الكهرباء تعوقهم عن 
استمرار األعمال االنشائية 
في القسائم املخصصة لهم 
إلى  انتقالهم  وتاليا تأخير 

مساكنهم اجلديدة.
وطمأن املضف أصحاب 
إل���ى أن تأجيل  القس���ائم 
سداد األقس���اط لن يترتب 
عليه التزامات أو أعباء على 
املواطنني الذين سيستفيدون 
من القرار، مش���يرا إلى أن 
بإمكانهم االستفادة من مبالغ 
األقساط في استكمال بناء 
القسائم وتشطيبها من دون 
أن يشكل القرض وأقساطه 

عبئا عليهم.
وأش���ار الى ان القرار ال 
مينع املواطنني الراغبني في 
الس���داد من دفع األقساط 
ك���ون القرار في األس���اس 
مينحه���م )مهلة( للتأجيل، 
مش���يرا ال���ى ان االجتماع 
املنعق���د اليوم اعتمد ايضا 
الئحة القروض االجتماعية 
)الزواج( اجلديدة بعد تدشني 

اخلدمة الكترونيا.


