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اإلمارات في  للطلبة  دراسية  منح  عن  تعلن  العالي«  »التعليم 
أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية أم��س عن خطة 
املنح الدراسية السادسة للعام ال��دراس��ي 2020/2019 
املقدمة من دولة اإلمارات العربية املتحدة للطلبة الكويتيني 
حملة ال��ش��ه��ادة الثانوية العامة وم��ا يعادلها بقسميها 
االدبي والعلمي. ودعت ال��وزارة في بيان صحفي من يرغب 

بالتسجيل في ه��ذه املنح مراجعة موقع التعليم العالي 
اإللكتروني )www.mohe.edu.kw( مبينة إن الدراسة 
ستبدأ مطلع الفصل الدراسي الثاني. وأوضحت أن خطة املنح 
الدراسية تشمل جامعة اإلمارات لطلبة القسم العلمي فقط في 
تخصصي الهندسة املعمارية بنسبة 95 في املئة والفيزياء 

بنسبة 85 في املئة.
وأفادت بأن كلية اإلدارة واالقتصاد قدمت منحا لتخصص 
التمويل بنسبة 90 في املئة إضافة لكلية العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية تخصص اللغة اإلجنليزية بنسبة 85 في املئة 

لطلبة القسمني األدبي والعلمي.
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سمو نائب األمير يستقبل املستشار يوسف املطاوعة

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الوزير خالد الفاضل وهاشم وتشارلز هوليداي ووليد النادر

.. وسموه يستقبل عودة الرويعي

استقبل سمو نائب 
األم��ي��ر وول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح 
أم���س س��م��و الشيخ 
جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء.
كما استقبل سمو 
ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي 
العهد رئيس املجلس 
األع����ل����ى ل��ل��ق��ض��اء 
ورئ����ي����س م��ح��ك��م��ة 
ال��ت��م��ي��ي��ز ورئ��ي��س 
احملكمة الدستورية 
امل��س��ت��ش��ار ي��وس��ف 
املطاوعة. واستقبل 
س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر 
وول��ي العهد رئيس 
مجلس األمة باإلنابة 
ال����دك����ت����ور ع����ودة 

الرويعي.
واس��ت��ق��ب��ل سمو 
ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي 
العهد النائب األول 
ل���رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال��������وزراء ووزي����ر 
الدفاع الشيخ ناصر 
صباح األح��م��د. كما 
استقبل سمو نائب 
األمير وول��ي العهد 
نائب رئيس مجلس 
ال��������وزراء ووزي����ر 
اخل��ارج��ي��ة الشيخ 
ص���ب���اح اخل���ال���د. 
واستقبل سمو نائب 
األمير وول��ي العهد 
نائب رئيس مجلس 
ال��������وزراء ووزي����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة الشيخ 
خ����ال����د اجل�������راح. 
واستقبل سمو نائب 
األمير وول��ي العهد 
نائب رئيس مجلس 
ال��������وزراء ووزي����ر 
ال����دول����ة ل��ش��ؤون 
مجلس الوزراء أنس 

الصالح.

املبارك يستقبل  األمير  نائب 
الوزراء وبعض  والرويعي  واملطاوعة   

األمير يعزي الرئيس األميركي 
وإمبراطور اليابان بضحايا حرائق غابات 

»كاليفورنيا«.. وإعصار »هاجيبس«
بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس 
دونالد ترامب رئيس الواليات 
املتحدة األمريكية الصديقة 
عبر فيها س��م��وه ع��ن خالص 
ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه 
ب��س��ق��وط ع���دد م��ن الضحايا 
واملصابني إثر حرائق الغابات 
التي اجتاحت ع��ددا من املدن 
في والية كاليفورنيا وأحلقت 
أض�����رارا ك��ب��ي��رة ف��ي امل��راف��ق 
ال��ع��ام��ة واملمتلكات، متمنيا 
س��م��وه ل��ل��ض��ح��اي��ا ال��رح��م��ة 
وللمصابني سرعة الشفاء آما 
سموه أن يتمكن املسؤولون في 
البلد الصديق من جتاوز آثار 

هذه الكارثة.
وب��ع��ث سمو ن��ائ��ب األمير 
وول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األح��م��د ببرقية ت��ع��زي��ة إل��ى 
الرئيس دونالد ترامب رئيس 
ال��والي��ات املتحدة األمريكية 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه 
ب��س��ق��وط ع���دد م��ن الضحايا 
واملصابني إثر حرائق الغابات 
التي اجتاحت ع��ددا م��ن امل��دن 
في والية كاليفورنيا وأحلقت 
أض�����رارا ك��ب��ي��رة ف��ي امل��راف��ق 
العامة واملمتلكات متمنيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء.
كما بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األحمد 
ببرقيتي تعزية إل��ى ك��ل من 

جالة اإلمبراطور ناروهيتو 
إمبراطور اليابان الصديقة و 
شنزو آبي رئيس وزراء اليابان 
الصديقة، عبر فيهما سموه 
ع��ن خ��ال��ص تعازيه وص��ادق 
مواساته لهما وألس��ر ضحايا 
إعصار )هاجيبس( الذي ضرب 
أجزاء من اليابان وأحلق أضرارا 
في املرافق العامة واملمتلكات، 
راجيا سموه للضحايا الرحمة 
وللمصابني سرعة الشفاء، آما 
سموه أن يتمكن املسؤولون في 
البلد الصديق من جت��اوز آثار 

هذه الكارثة الطبيعية.
وب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر 
وول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 

األح��م��د ببرقيتي تعزية إلى 
ك���ل م���ن ج��ال��ة اإلم��ب��راط��ور 
ناروهيتو إمبراطور اليابان 
الصديقة ومعالي شنزو آبي 
رئيس وزراء اليابان الصديقة 
ضمنهما سموه خالص تعازيه 
وص��ادق مواساته لهما وألسر 
ضحايا إع��ص��ار )هاجيبس( 
ال��ذي ضرب أج��زاء من اليابان 
وأحل���ق أض�����رارا ف��ي امل��راف��ق 
العامة واملمتلكات راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقيات تعزية مماثلتني.

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

ب���ح���ث ال��ن��ائ��ب 
ل���رئ���ي���س  األول 
م��ج��ل��س ال������وزراء 
ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد 
وس��ف��ي��ر جمهورية 
اجلزائر الدميقراطية 
الشعبية الشقيقة 
ل����������دى ال�����ب�����اد 
عبداحلميد عبداوي 

التعاون املشترك.
وق���ال���ت وزارة 
ال����دف����اع ف���ي ب��ي��ان 
صحفي أم��س األح��د 
إن اللقاء شهد تبادل 
األح���ادي���ث ال��ودي��ة 
ومناقشة أهم األمور 
وامل��وض��وع��ات ذات 
االه��ت��م��ام املشترك 
وس���ب���ل ت��ع��زي��زه��ا 
وتطويرها. كما أشاد 
الشيخ ناصر صباح 
األحمد خ��ال اللقاء 
ب��ع��م��ق ال��ع��اق��ات 
الثنائية بني البلدين 

الشقيقني.

ناصر الصباح يبحث مع السفير اجلزائري التعاون املشترك

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل سفير اجلزائر عبداحلميد عبداوي

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال��وزراء في قصر السيف أمس وزير 
النفط ووزي��ر الكهرباء وامل��اء الدكتور خالد 
الفاضل يرافقه الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية هاشم سيد هاشم ورئيس 

مجلس إدارة ش��رك��ة )روي����ال دات���ش شل( 
تشارلز هوليداي والرئيس التنفيذي لشركة 
)ش��ل الكويت( وليد ال��ن��ادر وذل��ك مبناسبة 
انعقاد مؤمتر ومعرض الكويت للنفط والغاز 

 .2019

املبارك يستقبل الفاضل وهاشم 
وتشارلز هوليداي ووليد النادر

نائب األمير يستقبل الشيخ صباح اخلالد

الشيخ مبارك الدعيج مستقبا د. سامر حدادين

استقبل رئيس مجلس اإلدارة وامل��دي��ر العام 
لوكالة األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( الشيخ مبارك 
الدعيج في مكتبه أمس األحد رئيس مكتب املفوضية 
السامية ل��أمم املتحدة لشؤون الاجئني بدولة 

الكويت الدكتور سامر حدادين.
وتركز احلديث خ��ال اللقاء ح��ول دور مكتب 
املفوضية بالكويت واجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
ومجاالت التعاون التي تقدمها املؤسسات الكويتية 
لتيسير عمل املفوضية. وأعرب حدادين عن تقدير 
األمم املتحدة للكويت وجهودها املتميزة في دعم 
املفوضية السامية لشؤون الاجئني موضحا أن 
الكويت تعد خامس دولة على مستوى العالم في 

تقدمي املساعدات اإلنسانية لاجئني.

وأشاد باخلدمات اإلعامية التي توفرها وكالة 
األنباء الكويتية للمؤسسات واألفراد في الكويت. 
مشيرا إلى حرص مكتب املفوضية السامية لشؤون 
الاجئني على تعزيز التعاون مع )كونا( ومختلف 
وسائل اإلعام في الكويت.من ناحيته أكد الشيخ 
مبارك الدعيج أن الكويت ال تدخر جهدا من أجل 
تقدمي العون واملساعدة ملختلف شعوب العالم 
وك��ان��ت دائ��م��ا سباقة ف��ي دع��م العمل اإلنساني 
ومساندة جهود األمم املتحدة وبرامجها في هذا 
املجال. وحضر اللقاء نائب املدير العام لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( لقطاع التحرير رئيس 
التحرير سعد العلي ومساعدة مدير العاقات 

العامة باملفوضية لولوة التركيت.

مفوضية  مكتب  رئيس  يستقبل  الدعيج 
الكويت في  لالجئني  املتحدة  األمم 


