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»التطبيقي« متفوقي  تكرمي  حفل  وحضوره  برعايته  اليوم  يشمل  األمير 
يتفضل ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد فيشمل 
برعايته وح��ض��وره حفل تكرمي 

امل��ت��ف��وق��ن م���ن خ��ري��ج��ي كليات 
ومعاهد الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 

2018/2017 وذل����ك ف��ي مت��ام 
ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف من 
صباح ال��ي��وم االث��ن��ن، وذل��ك على 

م��س��رح الهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ب��دي��وان عام 

الهيئة اجلديد مبنطقة الشويخ.
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سموه استقبل ولي العهد واملبارك  واملطاوعة والكندري وناصر الصباح

أمير البالد بحث مع مستشار النمسا العالقات الثنائية

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وذلك، بعد أن 
مثل سموه في احلفل اخلتامي ملهرجان امللك 
عبدالعزيز لإلبل الثالث الذي أقيم باململكة 

العربية السعودية الشقيقة.
كما استقبل سموه وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس ال���وزراء و مستشار 
جمهورية النمسا الصديقة سيباستيان 

كورس والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته 
الرسمية للبالد.

ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين والشعبن الصديقن 
وسبل دعمها وتنميتها على كافة األصعدة 
وال��ق��ض��اي��ا ذات االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك وآخ��ر 
امل��س��ت��ج��دات ع��ل��ى ال��س��اح��ت��ن اإلقليمية 
وال��دول��ي��ة، كما مت اس��ت��ع��راض العالقات 
االقتصادية والتجارية والثقافية مبا يسهم 
في دع��م وتعزيز تلك املجاالت بن البلدين 

الصديقن. وحضر املقابلة وزي��ر ش��ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.

كما استقبل سموه رئيس املجلس األعلى 
للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس 
احمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة امل��س��ت��ش��ار يوسف 

املطاوعة.
واستقبل س��م��وه رئ��ي��س مجلس األم��ة 
باالنابة عيسى الكندري. كما استقبل سموه 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.

سمو األمير يستقبل بحضور سمو ولي العهد مستشار النمسا سيباستيان كورس

األمير يعزي رؤساء السودان ومالي والصني
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
الرئيس املشير عمر حسن أحمد البشير 
رئيس جمهورية السودان الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا ح��ادث انفجار قنبلة 
قدمية من مخلفات التدريب العسكري 
في مدينة أم درمان السودانية الذي أسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا واملصابن، 
مبتهال سموه إل��ى ال��ب��اري جل وع��ال أن 
يتغمد ضحايا هذا احلادث األليم بواسع 
رحمته ومغفرته وأن مين على املصابن 

بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس 
املشير عمر حسن أحمد البشير رئيس 
جمهورية ال��س��ودان الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث انفجار قنبلة قدمية من 
مخلفات التدريب العسكري في مدينة أم 
درمان السودانية والذي أسفر عن سقوط 
عدد من الضحايا واملصابن سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع 

رحمته ومغفرته وأن مين على املصابن 
بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د ببرقية تعزية 
إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس 
جمهورية مالي الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
بضحايا الهجوم املسلح الذي استهدف 
قرية )أوجوساجو( بوالية موبتي في 
مالي ال��ذي أسفر عن سقوط العشرات 
من الضحايا واملصابن. راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابن سرعة 

الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د ببرقية ت��ع��زي��ة إل���ى الرئيس 
إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية 
مالي الصديقة ضمنها سموه خالص 
ت��ع��ازي��ه وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
الهجوم املسلح ال���ذي استهدف قرية 
)أوجوساجو( بوالية موبتي في مالي 
وال��ذي أسفر عن سقوط العشرات من 

الضحايا واملصابن.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس شي جن بينغ رئيس جمهورية 
الصن الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
بضحايا ح���ادث االن��ف��ج��ار امل��أس��اوي 
ال��ذي وق��ع ف��ي مجمع صناعي مبدينة 
)يانتشنغ( في مقاطعة )جيانغسو( 
شرقي الصن وال��ذي أسفر عن سقوط 
العشرات من الضحايا واملصابن. راجيا 
سموه للضحايا الرحمة وللمصابن 

سرعة الشفاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي 
ج��ن بينغ رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة الصن 
الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث 
االنفجار املأساوي الذي وقع في مجمع 
صناعي مبدينة )يانتشنغ( في مقاطعة 
)جيانغسو( شرقي الصن الذي أسفر عن 
سقوط العشرات من الضحايا واملصابن.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقيات تعزية 

مماثلة. 

باإلنابة األمة  مجلس  ورئيس  الوزراء  بعض  يستقبل  العهد  ولي 

ستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس النائب 
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير 

الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.

ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي العهد 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح.

واستقبل سمو ول��ي العهد نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
ن���واف األح��م��د رئ��ي��س مجلس األم��ة 

باإلنابة عيسى الكندري.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد

.. وسموه يستقبل املستشار يوسف املطاوعة

أمير البالد يستقبل عيسى الكندري

.. وسموه يستقبل الشيخ صباح اخلالد

النائب األول يترأس اجتماعًا 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

ترأس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع رئيس املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
الشيخ ناصر صباح األحمد أمس األحد االجتماع 
السادس للمجلس خالل دور االنعقاد الثاني لسنة 

.2019
وقالت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية في بيان صحفي ان املجلس ناقش في 
االجتماع مواد مشروع قانون إقليم احلرير كون 
املشروع ركيزة أساسية للمساهمة في حتقيق رؤية 
)كويت جديدة 2035( فضال عن اعتباره بوابة إلى 

منطقة شمال اخلليج.

وأضافت أن املشروع يهدف إلى جذب استثمارات 
القطاع اخلاص بصفته بيئة جاذبة للمستثمرين من 
الشركات احمللية والعاملية إضافة إلى توفير فرص 
عمل للشباب الكويتي واملساهمة في دعم اسلوب 
معيشي جديد يتعلق بالصحة العامة وتوفير بيئة 

عالية اجلودة وإثراء متعدد للثقافات.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع أع��ض��اء امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
للتخطيط والتنمية ووزي���رة ال��دول��ة للشؤون 
االقتصادية مرمي العقيل واألم��ن العام للمجلس 
الدكتور خالد مهدي واألمن العام املساعد لشؤون 
املجلس واستشراف املستقبل باإلنابة بدر الرفاعي.

مساعد وزير اخلارجية يقيم مأدبة 
إفطار على شرف نائب رئيس برملان أملانيا

أق��ام مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية 
السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد أمس 
األحد مأدبة إفطار عمل على شرف نائب رئيس 
ب��رمل��ان جمهورية أملانيا االحت��ادي��ة الصديقة 
توماس أوبرمان وذلك مبناسبة زيارته والوفد 
املرافق إلى دولة الكويت إذ مت مناقشة العالقات 
الثنائية املميزة والوثيقة التي تربط دولة الكويت 
بجمهورية أملانيا االحت��ادي��ة الصديقة وسبل 

تعزيزها واإلرتقاء بها على كافة املستويات وفي 
مختلف املجاالت واألصعدة.

كما بحث اجل��ان��ب��ان آخ��ر املستجدات على 
الساحتن االقليمية والدولية والتطورات التي 

تشهدها املنطقة.
وب��دوره ثمن السفير الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد ال��دور الفاعل جلمهورية أملانيا 
االحت��ادي��ة الصديقة وإسهاماتها الكبيرة في 

تعزيز أواصر األمن واألمان في املنطقة.


