
 بحفظ الله ورعايته ع��اد صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د وال��وف��د 
الرسمي املرافق لسموه إلى أرض الوطن ظهر 
أمس قادما من جمهورية تركيا الصديقة وذلك 

بعد زيارة الدولة الرسمية.
 وق��د ك��ان ف��ي استقبال سموه على أرض 
املطار سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
و الشيخ جابر العبدالله و الشيخ فيصل 
السعود و نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األح��م��د وسمو الشيخ ناصر احملمد 
وسمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى 
الكندري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح ووزير شؤون 
الديوان األميري باإلنابة الفريق م.خالد بودي 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
اإلعام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار 
املسؤولني بالدولة وكبار ال��ق��ادة باجليش 
والشرطة واحلرس الوطني واإلدارة العامة 

لاطفاء.
 ورافق سموه وفد رسمي ضم كا من النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ محمد اخلالد 
ونائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية 
أن��س الصالح ومدير مكتب صاحب السمو 
أمير الباد أحمد الفهد واملستشار بالديوان 
األميري محمد أب��و احلسن ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد العبدالله 
ونائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله ومدير 
عام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية ع��ب��دال��وه��اب أح��م��د ال��ب��در ورئيس 
الشؤون اإلعامية والثقافية بالديوان األميري 

يوسف الرومي ورئيس الشؤون السياسية 
واالقتصادية بالديوان األميري الشيخ فواز 
السعود والعضو املنتدب للهيئة العامة 
لاستثمار بدر السعد ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد  وكبار املسئولني بالديوان 

األميري ووزارة اخلارجية.
 وك��ان صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه 

قد غادر صباح أمس العاصمة أنقرة وذلك بعد 
زيارة الدولة الرسمية.

 وقد كان في وداع سموه على أرض املطار 
الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية 
تركيا الصديقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية رئيس بعثة الشرف محمد شمشك 
ورئيس االركان العامة الفريق اول خلوصي 
اكار ووالي أنقرة أركان توباكا ومحافظ انقرة 
ابراهيم مليح جو جيك وسفير دولة الكويت 
لدى جمهورية تركيا غسان يوسف الزواوي 

وقنصل عام دولة الكويت لدى اسطنبول محمد 
فهد احملمد وأعضاء السفارة.

وق��د أب���رزت الصحف التركية ف��ي عددها 
الصادر أمس األربعاء زيارة سمو أمير دولة 
الباد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح إلى 
العاصمة أنقرة والتي تخللها عددا من اللقاءات 

التي أجراها سموه مع املسؤولني األتراك.
كما أبرزت الصحف املباحثات الرسمية التي 
عقدت بني سمو أمير الباد والرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان الى جانب مراسم توقيع 

االتفاقيات بني البلدين وتبادل األوسمة.
وع��ن��ون��ت صحيفة )خ��ب��ر ت����رك( ص��در 
صفحتها االولى “أمير الكويت يقلد بالوسام 
األرفع في الدولة” مضيفة ان الرئيس التركي 
احتفى بسمو أمير الباد باستقبال رسمي قبل 

ان يجتمعا بشكل منفرد«.
وقالت الصحيفة ان تقدمي الرئيس اردوغان 
الوسام األرف��ع في الدولة لسمو امير دولة 
الكويت يعد ترجمة للروابط األخوية التي 

جتمع بني البلدين الصديقني.

م��ن جانبها ذك��رت صحيفة )ص��ب��اح( ان 
الرئيس التركي استقبل سمو أمير الباد 
بترحيب كبير وقدم لضيفه ارفع وسام معربا 
عن امله بتعزيز التعاون بني البلدين مشيدا 
ب���االدارة احلكيمة لسمو األمير في الكويت 

واملنطقة والعالم.
واضافت الصحيفة ان سمو أمير الباد قدم 
للرئيس التركي قادة مبارك الكبير التي تعد 
أرفع األوسمة في دولة الكويت تقديرا للجهود 

التي يبذلها في تعزيز العاقات بني الدولتني.
وع��ن��ون��ت صحيفة )ملييت( خبرها ب 
)ت��ب��ادل األوس��م��ة ال��ت��ي تعبر ع��ن األخ���وة( 
موضحة ان اردوغ����ان استقبل سمو أمير 
الباد بحفاوة كبيرة ومت التوقيع على ست 

اتفاقيات.
وف��ي خبر آخ��ر تناولت الصحيفة اش��ادة 
رئيس ال��وزراء التركي بن علي يلدرمي أثناء 
لقائه مع سمو أمير الباد مبوقف الكويت 
“العظيم والداعم” للحكومة الشرعية في 
تركيا ض��د م��ح��اول��ة االن��ق��اب ال��ف��اش��ل في 
منتصف يوليو املاضي ورغبة باده الكبيرة 
في تعزيز العاقات بني البلدين على مختلف 
االص��ع��دة. يذكر ان مراسم تبادل األوسمة 
وإلقاء الكلمات قد حظيت بتغطية مباشرة من 
التلفزيون التركي الرسمي ووكالة )اناضول( 
التركية لانباء ووسائل اعام محلية وعربية. 
وكان البلدان وقعا أمس الثاثاء ست اتفاقيات 
ث��اث منها منح لدعم الاجئني السوريني 
في تركيا ومذكرة تفاهم للتعاون في املجال 
العسكري ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
الشؤون االسامية واتفاقية تعاون في املجال 
السياحي قبل ان يتبادل سمو أمير الباد 

والرئيس التركي األوسمة.                            
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سمو األمير يبعث برقية شكر إلى الرئيس التركي 
بعث صاحب السمو أمير ال��ب��اد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية شكر للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية 
التركية الصديقة عقب انتهاء الزيارة الدولة الرسمية التي قام 
بها سموه للجمهورية التركية الصديقة أعرب فيها سموه عن 
خالص الشكر والتقدير على احلفاوة البالغة وكرم الضيافة 
اللتني حظي بهما سموه والوفد املرافق له واللذين عكسا عمق 

العاقات الطيبة بني البلدين والشعبني الصديقني.
 كما عبر سموه عن عميق شكره وبالغ س��روره بتقليد 
فخامته لسموه )وسام الدولة جلمهورية تركيا( وبإعتزاز 
سموه بتقليد فخامته ق��ادة )مبارك الكبير( تقديرا لدور 
فخامته البارز في قيادة البلد الصديق والسعي نحو حتقيق 
كافة طموحاته وتطلعاته معربا سموه عن بالغ سعادته 

بهذه الزيارة التي قام بها سموه للبلد الصديق والتي ستسهم 
في دعم أواصر العاقات والتعاون بني البلدين الصديقني ملا 
فيه مصلحتهما املشتركة متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة 
والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق املزيد من 
التقدم واالزده��ار وللعاقات الوطيدة بني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.

ولي العهد يستقبل املبارك واجلراح والعبدالله

الصحف التركية تبرز زيارة سموه إلى أنقرة 

أمير البالد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى تركيا 

 استقبل سمو  ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.  

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ خالد اجلراح.

 واستقبل سمو ول��ي العهد وزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير االعام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

سمو ولي العهد مستقبا جابر املبارك

الدعيج يتفقد مكتب »كونا« 
في العاصمة اللبنانية بيروت 

  قام رئيس مجلس االدارة املدير العام 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( الشيخ 
م��ب��ارك ال��دع��ي��ج أم��س االرب��ع��اء ب��زي��ارة 
تفقدية ملكتب الوكالة في بيروت وذلك في 

إطار زيارته احلالية للبنان.
واطلع الشيخ مبارك الدعيج والوفد 
امل��راف��ق ل��ه م��ن مدير املكتب ف��رح الفرج 
وكبير املراسلني في املكتب مبارك الهاجري 
على سير العمل واالحتياجات الازمة 
لتسهيل مهام املكتب واداء رسالته على 

أكمل وجه.
وأكد خال لقائه العاملني في املكتب على 
أهمية الدور اإلعامي الذي تقوم به وكالة 
)كونا( السيما عبر مكاتبها ومراسليها في 

دول العالم املختلفة.
ودع���ا إل��ى العمل على تعزيز مكانة 

)كونا( عربيا وإقليميا ودوليا من خال 
مضاعفة اجلهود وتغطية األح��داث أوال 
ب��أول اضافة إل��ى تقدمي كل ما من شأنه 

خدمة مصالح وطننا الغالي الكويت.
واشاد باجلهود املبذولة من العاملني في 
مكاتب الوكالة اخلارجية وحرصهم على 

نقل اخلبر مبهنية ومصداقية وشفافية.
كما بحث الشيخ م��ب��ارك الدعيج مع 
العاملني كيفية تطوير العمل ف��ي ظل 
التطورات التقنية التي طرأت على العمل 
اإلع��ام��ي وسبل ت��زوي��د الوكالة باملواد 
اإلخ��ب��اري��ة التي تسهم ف��ي إث���راء نشرة 

)كونا(.
ورافق الشيخ مبارك الدعيج في زيارته 
إلى لبنان مدير ادارة التسويق والعاقات 

الدولية في )كونا( عصام الرويح.

الشيخ مبارك الدعيج أثناء زيارته التفقدية ملكتب الوكالة في بيروت

الرئيس رجب طيب أردوغان مودعاً سمو األميرسمو األمير لدى عودته إلى أرض الوطن

 قام الوفد الكويتي ملجلس الشؤون االدارية للقضاء 
أمس االربعاء برئاسة وكيل محكمة التمييز املستشار 
علي بورسلي بزيارة ملجمع محاكم مسقط في اطار 

زيارة الوفد لسلطنة عمان.
 واطلع الوفد في مجمع احملاكم على آلية العمل 
وإج�����راءات التقاضي واس��ت��ع��رض أه��م منجزات 
وإحصائيات احملاكم وتوصياتها باإلضافة الى سير 
العمل وأفضل طرق توفير البيئة األكثر ماءمة إلجناز 

قضايا املواطنني والبت فيها على وجه السرعة.
 واستمع الوفد الى عدد من املوضوعات املتعلقة 
بالعمل القضائي والسبل الكفيلة بتطوير آلية العمل 
وسرعة إجناز الدعاوى بيسر وسهولة وشاهد كذلك 

عرضا مرئيا عن القضايا املنجزة في احملاكم.
 وأث��ن��ى ال��وف��د الكويتي على تطور القضاء في 

سلطنة عمان مؤكدا ان��ه يثري تبادل اخلبرات بني 
السلطنة ودولة الكويت.

 وك��ان في مقدمة مستقبلي الوفد رئيس احملكمة 
االب��ت��دائ��ي��ة الشيخ ب��در ال��رح��ب��ي ورئ��ي��س محكمة 

االستئناف محمد االخزمي.
 ويضم الوفد الكويتي كا من وكيل محكمة التمييز 
املستشار ص��ال��ح خليفة امل��رش��د ووك��ي��ل محكمة 
التمييز املستشار خالد مبارك الوهيب ومدير ادارة 
كتاب محكمة التمييز جمال العجيري وممثل مجلس 
التعاون ل��دول مجلس التعاون اخلليجي محمد بن 

سليمان اخلضري.
 ووص���ل ال��وف��د الكويتي ال��ى سلطنة ع��م��ان في 
اخلامس من م��ارس اجل��اري وتستمر الزيارة حتى 

اليوم اخلميس.

وفد قضائي كويتي يزور مجمع 
احملاكم في مسقط 

.. وسموه يستقبل خالد اجلراح

الوفد القضائي الكويتي خال زيارة مجمع احملاكم

 ق��ال مساعد وزي��ر اخلارجية الكويتي 
ل��ش��ؤون ال��وط��ن ال��ع��رب��ي السفير عزيز 
الديحاني أم��س األول ان القمة العربية 
ال28 التي ستقام في العاصمة األردنية 
في ال29 من الشهر اجلاري ستناقش نحو 
16 بندا جميعها تعنى بالقضايا العربية 

املشتركة.
واض������اف ال��دي��ح��ان��ي ف���ي ت��ص��ري��ح 
للصحافيني على هامش حضوره احتفال 
السفارة التونسية في الباد بعيد االستقال 
ال62 انه سيسبق القمة اجتماع حتضيري 
ل��وزراء اخلارجية العرب لاعداد النهائي 
جل���دول االع��م��ال ب��االض��اف��ة ال��ى اجتماع 
اخر لكبار املسؤولني لاطاع على اخر ما 

يستجد من امور.
ول��ف��ت ال��ى ان ك��ل امل��ل��ف��ات ال��ت��ي تعنى 
مبسيرة العمل العربي املشترك سوف 
تكون مطروحة على طاولة احلوار »ونحن 

س��ع��داء بتوقيت ه���ذه ال��ق��م��ة خ��اص��ة ان 
الظروف العربية حتتاج للتشاور وتضافر 

اجلهود«.
وفي رده على سؤال حول مشاركة دولة 
الكويت بورقة او م��ب��ادرة اك��د الديحاني 
ان الكويت تدعم دائما اجلهود العربية 
معربا عن االمل ان حتقق اي قمة عربية ما 
تصبو اليه شعوب املنطقة وتطلعات الدول 
العربية من خال العمل املشترك والتضامن 
العربي. وفي رد على س��ؤال حول مقترح 
بعودة سوريا الى مقعدها في اجلامعة نفى 
الديحاني وج��ود حديث عن ع��ودة كرسي 
»النظام السوري« في القمة العربية مؤكدا 
ان هناك ق��رارا اتخذ في دورة غير عادية 
عام 2012 بهذا الشأن »وهذا مازال مفعا 
وال���دول العربية ملتزمة مب��ا يصدر من 
ق��رارات سواء في ال��دورات العادية او غير 

العادية«.

الديحاني: القمة العربية في األردن ستناقش 
16 بندا تعنى بالعمل العربي املشترك 

»إعادة الهيكلة«: استقبال 
طلبات املكافآت للخريجني 

حتى نهاية أبريل 
   أعلن برنامج اع��ادة هيكلة القوى العاملة أم��س االرب��ع��اء عن 
استقبال طلبات مكافئات خريجي اجلامعات والكليات اجلامعية 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعاهد التعليم العالي ابتداء من 

اليوم وحتى نهاية ابريل املقبل.
 وقال االمني العام املساعد لشؤون القوى العاملة في البرنامج 
بندر الراشد في تصريح صحافي ان الشروط تكمن في حمل الطالب 
اجلنسية الكويتية او من ابناء الكويتيات ممن لم يتجاوز عمره 21 
عاما وص��ادر بشأنهم ق��رار من وزي��ر الداخلية مبعاملتهم معاملة 
الكويتيني ويستثنى منهم األبناء املعاقني الصادر بشأنهم قرار وزير 
الداخلية مبعاملتهم معاملة الكويتيني مدى احلياة حيث يستمر 

الصرف لهم بعد بلوغ العمر املشار إليه.
 واوض��ح ان من ال��ش��روط ايضا االستمرار في ص��رف املكافأة 
االجتماعية امل��ق��ررة للطلبة حتى تاريخ التخرج ويشترط عدم 
االلتحاق بعمل داخل أو خارج الكويت أو احلصول على ترخيص 
أو تصريح مبزاولة عمل مهني أو ممارسة نشاط جت��اري وكذلك 
عدم تقاضي أي مساعدة أو راتب من أي جهة حكومة من ذات طبيعة 

املكافأة.
 ون��وه الراشد ال��ى ان��ه على املراجع تقدمي املستندات املطلوبة 
وهي البطاقة املدنية واملؤهل الدراسي وصورة عنهما وصورة عنها 
وشهادة ملن يهمه األمر صادرة من البنك تشمل رقم احلساب واسم 

البنك.
 وشدد على ضرورة تقدمي شهادة املعادلة للدارسني خارج الكويت 
فضا عن ضرورة تقدمي قرار التعيني ملن مت تعيينهم من اخلريجني 
قبل او اثناء املدة احملددة للتسجيل حال طلب الصرف عن مدة سابقة 
على تاريخ التعيني وصورة عن قرار وزير الداخلية ملن يعامل من 
أبناء الكويتيات معاملة الكويتي وشهادة اجلنسية ملن مت جتنيسه من 

أبناء الكويتيات.
 واضاف الراشد انه يتم التسجيل وحتديد موعد ملراجعة البرنامج 
من خال االتصال على رقم التواصل )103( واملوقع االلكتروني 
للبرنامج او عبر الهواتف الذكية اعتبارا من تاريخ االعان وحتى 30 
من ابريل املقبل علما بأنه لن يتم الصرف بأثر رجعي ملن تخلف عن 
التسجيل وحتديد موعد خال تلك املدة وسيتم الصرف له من تاريخ 

مراجعة البرنامج.


