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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ محمد العبداهلل ورئيس واعضاء جلنة املناقصات املركزية 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال اسماعيل ولد الشيخ أحمدصاحب السمو األمير خالل استقباله الشيخ صباح اخلالد ورئيس وفد املؤمتر الشعبي عارف الزوكا ورئيس وفد انصار اهلل محمد فليته 

صاحب السمو التقى احملمد ورئيس وأعضاء »املناقصات املركزية« وولد الشيخ والسفير األلباني

األمير استقبل وفود احلكومة اليمنية واملؤمتر الشعبي وأنصاراهلل

املناقص���ات املركزية عبداهلل 
العبدالرزاق ونائب  س���عود 
رئي���س اللجنة فيصل حمود 
املزين واعضاء اللجنة، اللواء 
م.فهد عيد بن فهد، ومشاري 
محمد البليهيس، وعبدالعزيز 
محمد السمحان، وجنان محسن 
بوش���هري وذلك مبناس���بة 
تعيينهم مبناصبهم اجلديدة. 
حض���ر املقابلة نائ���ب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير بقصر بيان ظهر أمس 
سفير البانيا لدى الكويت كوتيم 
مورينا وذلك مبناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 

العام عارف الزوكا ورئيس وفد 
انصار اهلل محمد فليته.

واستقبل س���موه بقصر 
بي���ان ظه���ر أم���س رئي���س 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ورئيس وفد احلكومة اليمنية 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجي���ة عبدامللك 
املخالفي، حضر املقابالت نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح ونائب وزير 

اخلارجية خالد اجلاراهلل.
واس���تقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزارء 
الشيخ محمد العبداهلل، حيث 
قدم لس���موه رئي���س جلنة 

إل���ى رئيس  ببرقي���ة تهنئة 
جمهوري���ة تنزاني���ا املتحدة 
الصديقة جون ماغوفولي عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمني���ا له موف���ور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
وبعث س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى رئيس جمهورية 
تنزانيا املتحدة الصديقة جون 
ماغوفولي ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة 

والعافية. 
كما بع���ث س���مو رئيس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
واس���تقبل صاحب السمو 
األمير بقصر بيان ظهر أمس 
رئيس مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد ومبعوث األمم املتحدة 
إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ 
أحمد وذلك مبناسبة استضافة 
الكويت ملشاورات السالم بني 
األطراف اليمنية برعاية األمم 

املتحدة.
كما استقبل سموه بقصر 
بيان ظهر أمس رئيس مجلس 
ال���وزراء باالناب���ة ووزي���ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ورئيس وفد املؤمتر الشعبي 

 الشيخة الزين الصباح وطارق املزرم مع وكيل وزارة اخلارجية األميركية للديبلوماسية العامة والعالقات العامة ريتشارد 
ستنغل والسفير األميركي دوغالس سيليمان 

وكيل »اإلعالم« أكد أن الكويت تدعم اجلهود الدولية ملكافحة الفكر املتطرف

املزرم بحث تعزيز التعاون الثقافي واإلعالمي مع ستنغل

الصديقني في جميع املجاالت 
الس���يما الثقافية واالعالمية 

والشبابية. 
من ناحيته، أكد املدير العام 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
باإلنابة ورئيس التحرير سعد 
العلي خ���الل اللق���اء التزام 
»كونا« باملسؤولية االعالمية 

من حيث التركيز على اجلهود 
الدولية حملاربة االرهاب والفكر 

املتطرف. 
وقال ان جميع مؤسسات 
الدولة وم���ن ضمنها »كونا« 
ابراز الصورة  حريصة على 
احلقيقية لالسالم امام املجتمع 
الغرب���ي مبا يك���رس مفهوم 
السلمي بني جميع  التعايش 

الشعوب واألديان. 
أك���دت وكيل  من جهتها، 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
الشيخة الزين الصباح حرص 
الوزارة عل���ى تعزيز قدرات 
الش���باب وتنمي���ة قدراتهم 

ودعمهم في كل املجاالت. 
الزين  الش���يخة  وقال���ت 
ال���وزارة  ان اس���تراتيجية 
تسعى لالستماع الى الشباب 
والتحاور معهم من اجل ايجاد 
احللول لكل املش���كالت التي 

يواجهونها. 
العام  اللقاء األمني  حضر 
املساعد لقطاع الفنون باملجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب محمد العسعوسي، 
والسفير األميركي لدى الكويت 

دوغالس سيليمان.

للفكر املتطرف واالرهابي في 
جميع وسائل االعالم، وكذلك 
التواصل  من خالل وس���ائل 
احلديثة، مشيرا الى ان محاربة 
الفكر ال تتم خالل مدة قصيرة 
بل تأخذ وقتا طويال نسبيا. 
ودعا س���تنغل الى أهمية 
تعزي���ز التعاون بني البلدين 

بحث وكيل وزارة االعالم 
امل���زرم م���ع وكيل  ط���ارق 
وزارة اخلارجي���ة األميركية 
للديبلوماسية العامة والعالقات 
العامة ريتشارد ستنغل، أمس، 
سبل تعزيز العالقات اإلعالمية 
والثقافي���ة والش���بابية بني 

الكويت والواليات املتحدة. 
وأكد املزرم خالل اللقاء ان 
مثل هذه اللقاءات تعد فرصة 
لتعزيز العالقات االستراتيجية 
بني الكويت والواليات املتحدة 
الصديقة في اجلوانب الثقافية 

اإلعالمية والشبابية. 
وق���ال ان الكوي���ت تدعم 
جميع اجلهود الدولية اخلاصة 
الفك���ر املتطرف  مبكافح���ة 
واالرهابي وتسعى دائما الى 
حتص���ني الش���باب الكويتي 
ثقافيا وعلميا واعالميا ضد 

هذه األفكار الهدامة. 
من جانبه، اشاد ستنغل 
بعم���ق العالقات بني البلدين 
الصديقني، معربا عن الشعور 
بالفخر كأميركي كما الكويتيني 
مبا حتقق بعد مرور 25 سنة 

من حترير الكويت. 
وشدد على ضرورة التصدي 

سموه التقى ناصر احملمد والعبداهلل

ولي العهد استقبل أعضاء »املناقصات املركزية«:  
العمل بروح الفريق الواحد خلدمة الوطن

وزير الديوان استقبل أعضاء »الكويت حتتاجكم« 
ووفداً من احتاد العمال

استقبل وزير شؤون الديوان األميري 
الش���يخ ناصر صباح األحمد أعضاء 
التطوعية  حملة »الكويت حتتاجكم« 
رعد حامد العيسى وثريا حامد العيسى 
وحمد سعود البدر.   كما استقبل رئيس 

االحتاد العام لعمال الكويت م.س���الم 
شبيب العجمي يرافقه نائب الرئيس 
ناصر سهيل العتيبي والسكرتير العام 
فراج عبداهلل العرادة وأمني الصندوق 

فالح جمعان العازمي.

سمو ولي العهد لدى استقباله الشيخ محمد العبداهلل ورئيس واعضاء جلنة املناقصات املركزية

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحم���د بقصر بيان صباح امس س���مو 
الش���يخ ناصر احملمد. كما استقبل سمو 
ولي العهد بقص���ر بيان ظهر أمس وزير 
الوزراء الشيخ  الدولة لش���ؤون مجلس 
محمد العبداهلل حيث قدم لسموه رئيس 
جلنة املناقصات املركزية عبداهلل سعود 
العبدالرزاق ونائب رئيس اللجنة فيصل 
حمود املزين وأعضاء اللجنة كل من اللواء 
متقاعد فهد عيد بن فهد ومش���اري محمد 
البليهيس وعبدالعزيز محمد الس���محان 
وجنان محسن بوشهري وذلك مبناسبة 

تعيينهم في مناصبهم اجلديدة. وقد هنأهم 
سموه متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء 
مهام عملهم، منوها س���موه بدعم القيادة 
السياسية لهم وان يعملوا بروح الفريق 
الواحد وبالتعاون والتكاتف وعلى مراقبة 
اهلل- عز وجل- وعدم التفرقة بني الصغير 
والكبير من اجل خدمة ومصلحة وطننا 
العزيز وحتقيق الغايات املنشودة له، مؤكدا 
سموه على أهمية تطوير هذه اللجنة للربط 
بني متطلبات واحتياجات س���وق العمل 
والتنمية الشاملة للبالد حتت ظل القيادة 

احلكيمة لصاحب السمو األمير.

املؤمتر األفريقي الـ 11 لصاحبات 
األعمال واملبادرات كرم حصة السعد

جلنة حقوق اإلنسان العربية تزور الكويت 3 مايو
القاهرة ـ هناء السيد 

يقوم وفد من جلنة حقوق اإلنسان العربية 
»جلن����ة امليثاق« برئاس����ة د.هادي بن علي 
اليامي بزي����ارة الكويت يوم 3 مايو املقبل، 

تلبية لدعوة من احلكومة الكويتية.
ويتضمن برنامج زيارة اللجنة سلسلة من 
االجتماعات واملناقشات مع عدد من الهيئات 
واملؤسسات في الكويت. وافاد بيان للجنة بأن 

هذه الزيارة تأتي في سياق التنسيق والتشاور 
مع الكويت التي تس����تعد لتقدمي تقريرها 
األول أم����ام جلنة حقوق اإلنس����ان العربية 
إعماال ألحكام امليثاق العربي حلقوق اإلنسان، 
حيث ستعقد اللجنة لقاء مع مسؤولي حقوق 
اإلنسان بوزارة اخلارجية، باإلضافة للقاء 
مع ممثلي الهيئات احلكومية املعنية بحقوق 
اإلنسان، واجتماع مع جلنة حقوق اإلنسان 

البرملانية مبجلس األمة.

)ناصر عبد السيد( د. أماني عصفور تكرم الشيخة حصة السعد 

القاهرة ـ هناء السيد 

أعربت رئيس����ة مجلس سيدات األعمال 
العرب ورئيسة االحتاد الكويتي لصاحبات 
املهن الشيخة حصة س����عد العبد اهلل عن 
سعادتها لوجودها في مصر ومشاركتها في 
أعمال املؤمتر األفريقي احلادي عشر لصاحبات 
األعمال واملبادرات واملؤمتر العربي األفريقي 
اخلامس عشر لس����يدات األعمال مبشاركة 
ش����خصيات عاملية ووفود من دول العالم 
حتت ش����عار »التمكني االقتصادي وريادة 
األعمال للمرأة والشباب ودعم املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة«. 
وقالت الس����عد في كلمتها خالل املؤمتر: 
يدفعنا شوقنا لزيارة الشقيقة مصر وإنني 
باألصالة عن نفس����ي ونيابة عن عضوات 
مجلس سيدات األعمال العرب نتوجه للجمعية 
املصرية لس����يدات األعمال ومجلس إدارتها 
بخالص الشكر وبالغ التقدير على منحنا هذه 
الفرصة الطيبة إللقاء كلمتنا مع هذه الكوكبة 
من سيدات األعمال ليس في املنطقة العربية 

وأفريقيا فحسب بل والعالم أجمع.
وأضاف����ت: أن عملية الترابط اجلغرافي 
الطبيعي منذ نشأة األرض جعلت إقامة تعاون 
عربي أفريقي يعد من املس����لمات البديهية 
فالطبيعة اجلغرافية املتقاربة وتنوع عوامل 
البيئة الطبيعية الت����ي أدت إلى تكامل بني 
اإلقليمني جعلت من الس����هل التحدث حول 
التعاون بني اجلانبني، مش����يرة إلى تاريخ 
التجارة الذي يعود إلى قوافل التجارة البحرية 
والبرية متر من أقصى الش����رق إلى أقصى 
الغرب عبر املنطقة العربية والقارة األفريقية 
وقبل شق قناة السويس كان االعتماد على 
طريق رأس الرجاء الصالح. وأعلنت الشيخة 
حصة أنه بإرادة 22 دولة عربية هم أعضاء 
مجلس سيدات األعمال العرب وعدد من دول 
افريقيا قد أعلنا البيان األول لتأسيس االحتاد 
العربي األفريقي لسيدات األعمال برعاية من 
البنك العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 
»بادية« وذلك بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
ونستعد لعقد أول جمعية عمومية في شهر 

نوفمبر 2016 املقبل.

صاحب السمو هنأ 
رئيس تنزانيا بالعيد 

الوطني لبالده


