السفارة الكويتية تدعو املواطنني املوجودين في سريالنكا إلى مغادرتها فور ًا
دع��ت س��ف��ارة الكويت ل��دى جمهورية سريالنكا
املواطنني الكويتيني املوجودين حاليا في سريالنكا
أو الذين يرغبون بزيارتها إلى املغادرة فورا وتأجيل
زيارتهم حتى تستقر األوضاع هناك.
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وأوضحت السفارة في بيان صحفي مساء االثنني
أن دعوتها هذه تأتي في إطار حرصها على أمن وسالمة
املواطنني الكويتيني وضمان عدم تعرضهم ألي مكروه
ال قدر الله .وأك��دت استعدادها لتقدمي املساعدة لكل
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سموه عزى رئيس الفلبني بضحايا الزالزل

أمير البالد يستقبل ناصر احملمد

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تعزية إل��ى الرئيس رودري��غ��و روا
دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبني الصديقة عبر فيها سموه
عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وألسر ضحايا
الزالزل التي ضربت عدة مدن في جمهورية الفلبني الصديقة

وال��ت��ي أس��ف��رت ع��ن سقوط ع��دد م��ن الضحايا واملصابني
وأحلقت أضرارا في املرافق العامة واملمتلكات راجيا سموه
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية وبأن
يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من جت��اوز آث��ار هذه
الكوارث الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية
إلى الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبني

الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وص��ادق مواساته
لفخامته وألسر ضحايا ال��زالزل التي ضربت عدة مدن في
جمهورية الفلبني الصديقة والتي أسفرت عن سقوط عدد
من الضحايا واملصابني راجيا سموه للضحايا الرحمة
وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
ببرقية تعزية مماثلة.

األمير يشمل اليوم برعايته وحضوره حفل تكرمي
املعلمني واملدارس املتميزة
يتفضل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد فيشمل برعايته وحضوره (حفل تكرمي كوكبة من

املعلمني واملدارس املتميزة مبناسبة اليوم العاملي للمعلم
للعام الدراسي  )2018/2017وذلك في متام الساعة

من يحتاجها من املواطنني الكويتيني داعية إياهم
إل��ى االت��ص��ال بها على هواتف ال��ط��وارئ التالية في
حال احلاجة إلى املساعدة(- )0094776655555
(.)00947773300077(- )0094767676629

العاشرة من صباح اليوم األربعاء على مسرح الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبنطقة الشويخ.

alwasat.com.kw

بعد لقائه عادل اجلبير

علي اخلالد :تكامل رؤيتي
« »2035و« »2030يشكل عصب ًا
ملستقبل زاهر للكويت والسعودية

الشيخ علي اخلالد خالل لقائه عادل اجلبير

أك��د سفير الكويت في الرياض الشيخ علي
اخلالد أم��س أن التوافق والتكامل بني رؤيتي
( )2035في الكويت ( )2030في السعودية
يشكالن العصب ملستقبل زاهر للبلدين.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به الشيخ علي
اخل��ال��د ل��ـ (ك��ون��ا) عقب لقاء م��ع وزي��ر الدولة
ل��ل��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة عضو مجلس ال���وزراء
السعودي عادل اجلبير لبحث العالقات الثنائية
بني البلدين.
وأش���ار الشيخ علي اخل��ال��د إل��ى اخل��ط��وات
الكبيرة التي أجنزت إضافة إلى اخلطوات مخطط
لها ان تنجز ف��ي ظ��ل الرؤيتني ال��واع��دت�ين مبا

حتمالنه من مشاريع بجميع النواحي االقتصادي
واالجتماعية والثقافية والشبابية وغيرها.
ووصف سفير الكويت اللقاءات مع املسؤولني
باململكة بأنها مثمرة دائما مبا يصب في صالح
البلدين الشقيقني وم��ا يخدم عجلة التعاون
الكبير بينهما.
وأش���اد مب��ا يسود ه��ذه ال��ل��ق��اءات م��ن تفاهم
وتعاون يذهب دائما ال��ى ما يوطد ق��وة العمل
املشترك على كافة املستويات سواء السياسية أو
االقتصادية أو العسكرية أو الثقافية وغيرها من
خالل رؤية واضحة تعتمد على رسوخ العالقات
بني البلدين وقوتها ومتانتها.

بدء االجتماع التحضيري للجنة العليا
املشتركة بني الكويت والبحرين

رئيس موريتانيا يزور مركز عبدالله السالم الثقافي

جانب من االجتماع التحضيري

رئيس موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز خالل زيارته مركز عبدالله السالم الثقافي

قام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الشقيقة صباح
أمس بزيارة إلى مركز عبدالله السالم الثقافي حيث اطلع فخامته على أرجاء املركز وما يحتويه
هذا الصرح العلمي من أقسام تاريخية وثقافية تعكس مكانة دولة الكويت احلضارية.
وقد رافق فخامته رئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار بالديوان األميري محمد ضيف الله
شرار .من جهة أخرى وعلى شرف فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس اجلمهورية
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة والوفد الرسمي املرافق لفخامته أقام رئيس بعثة الشرف
املرافقة املستشار بالديوان األميري محمد ضيف الله شرار ظهر أمس مأدبة غداء وذلك مبناسبة
زيارته الرسمية للبالد.

بدأت أمس الثالثاء أعمال االجتماع التحضيري
ل��ل��دورة العاشرة للجنة العليا املشتركة بني
الكويت والبحرين في املنامة متهيدا الجتماع
اللجنة الذي سيعقد غدا االربعاء برئاسة وزيري
خارجية البلدين.
وق���ال وك��ي��ل ال����وزارة ل��ل��ش��ؤون االقليمية
ومجلس التعاون اخلليجي البحريني وحيد
مبارك خالل افتتاح االجتماع ان هذا اللقاء يأتي
استمرارا للتعاون والتنسيق الثنائي املشترك
بني البلدين.وأكد أهمية تعزيز التعاون املشترك
بني الثنائي بني البحرين والكويت في مختلف
املجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية
واالجتماعية والثقافية واالعالمية والشباب
والرياضة والتعليم وغيرها.
وم��ن جانبه ق��ال مساعد وزي���ر اخلارجية
الكويتي لشؤون مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية السفير ناصر املزين إن العالقات بني

الكويت والبحرين عالقات عميقة ومتجذرة
وذات أبعاد مصيرية واستراتيجية على الصعيد
الثنائي املشترك.
وأض��اف أن الهدف من ه��ذا االجتماع الدفع
بالعالقات الثنائية نحو آف��اق أرح��ب وأشمل
مبا يخدم املصالح املشتركة في تعزيز دعائم
األم��ن واالستقرار واالزده���ار في ظل القيادتني
احلكيمتني للبلدين.
وأع��رب عن شكره وتقديره للبحرين على
ال��دع��وة الكرمية لعقد االجتماع التحضيري
ل��ل��دورة العاشرة للجنة العليا املشتركة بني
الكويت والبحرينحتضيرا الجتماع اللجنة
العليا الذي سيعقد اليوم األربعاء.
يذكر أن االج��ت��م��اع سيناقش سبل تعزيز
التعاون الثنائي ب�ين الكويت والبحرين في
مختلف امل��ج��االت السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة
والثقافية واالعالمية وغيرها.

محافظ األحمدي :نحرص على صناعة
شراكات فاعلة وبناءة مع املؤسسات الرسمية واألهلية
جدد محافظ االحمدي الشيخ ف��واز اخلالد التأكيد على حرص
احملافظة على ال��ت��واص��ل م��ع طيف اجل��ه��ات الرسمية واألهلية
والتطوعية  ،في دول��ة الكويت إجماال  ،وداخ��ل محافظة األحمدي
حتديدا ً ،منوها إلى أن هذا التواصل يسعى لصناعة شراكات فاعلة
وبناءة ويعزز دور احملافظة وحرصها على حتقيق أعلى مستويات
الرعاية واخلدمة ألهالي وقاطني احملافظة ضمن إط��ار املشروع
التنموي بعيد املدى «محافظتي أجمل» ،مشيدا باجلهود احلثيثة
لشركاء احملافظة للعمل بروح الفريق الواحد  ،حفاظاً على استمرار
متيز محافظة األحمدي  .جاء ذلك خالل لقاء احملافظ  ،رئيس اجلمعية
الكويتية لإلخاء الوطني راك��ان بن حثلني  ،وأعضاء مجلس ادارة
اجلمعية بيبي عاشور وخالد اخلالدي وعبدالله القبندي  ،حيث أشار

اخلالد الى ان اللقاء تطرق الى بحث أفضل السبل للتعاون املشترك
بني احملافظة واجلمعية  ،وأنه وجه رئيس وأعضاء اجلمعية الى
أهمية إعطاء األولوية للقطاع التربوي في توجههم لتحقيق أهدافهم
النبيلة  ،مؤكدا االستعداد التام لربط اجلمعية مبختلف مؤسسات
العمل واخلدمة باحملافظة ،وتسهيل أدائها ملهامها.
من جانبه أعرب رئيس جمعية االخاء الوطني راكان بن حثلني عن
سعادته باللقاء  ،مثمنا االستعداد الفوري الذي أبداه احملافظ لدعم
اجلمعية وحرصه على تواجدها ميدانيا في محافظة االحمدي عبر بث
الرسائل االيجابية لإلخاء والتسامح والوحدة الوطنية .واضاف بن
حثلني :لدينا رؤى ملزيد من التعاون مع القطاعني التربوي والنفطي
واألندية الرياضية  ،خاصة وان اجلمعية عملها تطوعي وبحاجة الى

مساندة للقيام بدورها الوطني املنوط بها في املجتمع.
بدوره قال عضو مجلس ادارة اجلمعية خالد اخلالدي ان اللقاء
كان فرصة لتسليط الضوء على طبيعة عمل واه��داف اجلمعية ،
وضمها للعديد من رموز الفكر والسياسة واالعالم ،الفتا الى انتقال
مقر اجلمعية من محافظة العاصمة ال��ى منطقة الرقة مبحافظة
األحمدي .وأشار اخلالدي الى حرص محافظ األحمدي على االهتمام
بالقضية التعليمية وب��ذل اجلهد في هذا اجلانب ال��ذي يعد ركيزة
تنموية أساسية ،الفتا الى ان اجلمعية تركز على مخاطبة النشء
والشباب لالبتعاد عن كل ما من شأنه زرع التفرقة بني افراد املجتمع،
ومواجهة ما يروج له في بعض وسائل التواصل االجتماعي من أفكار
غريبة على مجتمعنا.

جانب من لقاء اخلالد ووفد اجلمعية الكويتية لالخاء الوطني

