
استقبل ال��ن��ائ��ب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األح��م��د سفير اململكة 

املتحدة  لدى البالد مايكل دافنبورت .
ح��ي��ث مت خ����الل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل 
األح��ادي��ث ال��ودي��ة ، ومناقشة أهم 
األم����ور وامل��واض��ي��ع ذات االه��ت��م��ام 
املشترك ، وق��د أش��اد معاليه بعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين .   
كما استقبل النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد رئيس األرك��ان 
العامة للجيش الفريق الركن محمد 
خ��ال��د اخل��ض��ر وال���وف���د العسكري 
املرافق له، وذلك ملناقشة أهم األمور 
وامل��واض��ي��ع  املتعلقة ب��اجل��وان��ب 
العسكرية . وحضر اللقاء امر القوة 
البرية ال��ل��واء الركن خالد الصالح 

الصباح .

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس األم��ة مرزوق 
الغامن. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ ناصر صباح األح��م��د. واستقبل 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وزير 
االشغال ووزي��ر الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي 
ومدير عام بلدية الكويت املهندس أحمد املنفوحي حيث 
أطلعا سموه على أهم املشاريع احليوية واملستقبلية وما 
وصلت اليه من مراحل متقدمة باإلجناز كذلك املشاريع 
الداعمة للشباب وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
والتي تساهم في تنمية االقتصاد احمللي وتوفير بيئة عمل 

مناسبة لهم.

وقد أثنى سموه على دور بلدية الكويت والقائمني على 
ه��ذه املشاريع والتي ستشكل نقلة حضارية في مجال 
املشاريع الكبرى لدولة الكويت وم��ا توليه من اهتمام 
للشباب لتحقيق طموحاتهم بتنمية وطنهم متمنيا سموه 

لهم دوام التوفيق والسداد.
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان االميري باإلنابة 

الشيخ محمد العبدالله.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل 
رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
انتخابه من قبل اجلمعية الوطنية رئيسا ملجلس الدولة 
ومجلس الوزراء، متمنيا سموه لفخامته موفور والعافية 
وك��ل التوفيق وال��س��داد وللعالقات الوطيدة بني دولة 
الكويت وجمهورية كوبا الصديقة املزيد من التطور 

والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إل��ى الرئيس ميغيل دي��از كانيل رئيس مجلس 
ال��دول��ة ومجلس ال���وزراء في جمهورية كوبا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة انتخابه من قبل 
اجلمعية الوطنية رئيسا ملجلس الدولة ومجلس الوزراء 
متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية والتوفيق 
والسداد. كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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»نزاهة« تبحث مع ممثلي القطاع اخلاص إعداد اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
بحثت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
الكويتية )ن��زاه��ة( أم��س األح��د مع ممثلي 
القطاع اخل��اص ال��رؤى واملقترحات حول 
اع���داد وتطبيق االستراتيجية الوطنية 
ملكافحة الفساد. وقال عضو مجلس األمناء 

ون��ائ��ب رئ��ي��س اللجنة املعنية ب��إع��داد 
االستراتيجية لؤي الصالح ل )كونا( عقب 
جلسة حوارية نظمتها )نزاهة( إن 23 جهة 
اقتصادية ومالية حضرت اجللسة لبحث 
اع��داد احمل��اور واألول��وي��ات لالستراتيجية 

ال��وط��ن��ي��ة لتعزيز ال��ن��زاه��ة والشفافية 
ومكافحة الفساد.

وأض��اف الصالح أن اجللسة احلوارية 
ال��ت��ي ح��م��ل��ت ع���ن���وان )اع�����داد وتطبيق 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 

لتعزيز النزاهة والشفافية( أقيمت بالتعاون 
مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية ومكتب األمم املتحدة اإلمنائي 
)يو ان دي بي( ومكتب األمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية.

سموه هنأ ميغيل كانيل بانتخابه رئيسًا ملجلسي الدولة والوزراء في كوبا 

أمير البالد يستقبل الغامن واملبارك ومشعل األحمد وناصر الصباح والرومي واملنفوحي

ناصر الصباح بحث مع سفير اململكة املتحدة العالقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء في قصر السيف اأمس أخيه نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد.

املبارك يستقبل نائب رئيس احلرس الوطني

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبالً سفير اململكة املتحدة  مايكل دافنبورت

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الشيخ مشعل األحمد 

ق��ال الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية إن العلم أحد أهم جوانب 
التراث اإلنساني ومنصات العمل املشترك التي تعد 
أساس التنمية واألمن والسالم، مؤكداً ضرورة بناء 

عالقات علمية متينة مع مختلف الدول.
جاء ذلك في كلمة القاها الشيخ صباح اخلالد في 
افتتاح امللتقى السنوي لألكادميية العربية األملانية 
للعلماء الشباب في العلوم واالنسانيات الذي نظمته 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمس األحد.
وأضاف الشيخ صباح اخلالد أن مثل هذه امللتقيات 
يعزز التعاون املشترك في ميادين البحث العلمي في 
جميع التخصصات كما يعزز الروابط بني العلماء 
والباحثني الشباب وتطور العالقات العلمية بني 

الكويت والدول العربية واملانيا.
واع��ت��ب��ر ان ه��ذا امللتقى ال���ذي يشهد مشاركة 
اكادمييني من الكويت يتيح لهم الفرصة لاللتقاء 
بنظرائهم من ال��دول العربية واملانيا بهدف دعم 
املشاريع البحثية الرائدة في السياسات والعلوم 

وتشجيع التعليم في العلوم التطبيقية واالنسانية.
وذكر ان استضافة الكويت ملثل هذه امللتقيات تؤكد 

دورها احليوي وتترجم توجيهات سمو امير البالد 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح رئيس مجلس 
ادارة مؤسسة التقدم العلمي مشيدا بدور املؤسسة 

في تعزيز التعاون بني الكويت واملانيا.
وقال ان هذا التعاون بدأ منذ نشوء الدولة احلديثة 
في عصر االستقالل وجتذر في مطلع الثمانينيات عبر 
مشاركات علمية رائدة في مجالي الطاقة الشمسية 
وحتلية املياه بالتعاون مع معهد الكويت لالبحاث 

العلمية ونظرائه من املؤسسات العلمية االملانية.
وأع���رب ع��ن أمله ف��ي أن ينبثق ع��ن ه��ذا امللتقى 
ش��راك��ات وثيقة تصل ب��ني العلماء م��ن اجلانبني 
لتترجم الحقا في مشاركات باحثني كويتيني من 
الشباب ف��ي االك��ادمي��ي��ة ودع��م املشاريع العلمية 

البحثية املشتركة.
ون��وه مبسيرة مؤسسة التقدم العلمي احلافلة 
ب��االجن��ازات والتي تزيد عن اربعة عقود “تعكس 
فيها اهتمام الكويت املتواصل بالعلم كونه الدافع 
نحو ال��ت��ق��دم وال��رق��ي بالبشرية وج��س��را لبناء 
العالقات الدولية وتوطيدها وترسيخ التفاهمات بني 

املجتمعات”.

ومن جانبه قال املدير العام للمؤسسة الدكتور 
عدنان شهاب الدين في كلمة مماثلة إن امللتقى الذي 
يختتم أعماله في 25 اجل��اري يأتي مبشاركة 48 
عضوا واداري���ا من االكادميية من العرب واالمل��ان 
ملناقشة التقارير السنوية النشطة األكادميية والنظر 

في مشاريعها املستقبلية.
واوض���ح الدكتور شهاب ال��دي��ن ان األكادميية 
تستهدف إق��ام��ة مجتمع م��ن الباحثني املتميزين 
ال��ع��رب واألمل����ان مم��ن ه��م ف��ي م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة من 
مهنتهم األكادميية وتقدمي بعض املشاريع املبتكرة 

لالكادميية.
اشار الى أن مثل هذه امللتقيات العلمية تأتي ضمن 
االهداف االستراتيجية للمؤسسة )2021-2017( 
التي تستند في مضمونها على حتفيز ودعم القدرات 

البشرية واالستثمار في تنميتها.
وذكر ان االستراتيجية تستهدف إطالق مبادرات 
تساهم في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا 
واإلب����داع وتعزيز البيئة الثقافية املمكنة لذلك 
وتوجيه االه��ت��م��ام بالشباب الستثمار طاقاتهم 
وحتفيز إبداعاتهم وتشجيعهم على البحث العلمي.

واش��ار ايضا ال��ى السعي لتحسني فاعلية العمل 
في مجال إج���راءات دع��م املنح والبحوث العلمية 
وتوجيهها نحو أول��وي��ات التنمية وح��ل املشكالت 
القائمة بالتعاون بني مؤسسات علمية محلية واكبر 

مراكز البحث العلمي العاملية املتخصصة.
ومن ناحيته قال وكيل وزارة التربية والتعليم 
العالي األملانية الدكتور فريثجوف مانيل في كلمته 
ان تواجد الباحثني االملان في امللتقى يظهر مدى أهمية 

العلوم والبحوث العلمية التي يقوم بها كال الطرفني.
واض��اف مانيل أن األكادميية العربية األملانية 
تتطلع لسماع أفكار ورؤى والعمل على املشاريع 
واأله���داف املشتركة التي سيتم العمل عليها في 
املستقبل معتبرا امللتقى فرصة مهمة جدا للتعرف 
على الشركاء في منطقة اخلليج العربي وخصوصا 

في الكويت.
ولفت إلى أن األكادميية أحرزت تقدما ومساهمة 
كبيرة فيما يتعلق بالعلوم العلمية املشتركة بني 
الباحثني العرب واألملانيني منذ عام 2013، مشيراً 
إلى أن وزارته ساهمت ببناء هذا اجلسر بتمويل يقدر 

بنحو 5 ماليني يورو للفترة ما بني 2013 و2020.

أكد أهمية بناء عالقات علمية متينة مع مختلف الدول

صباح اخلالد: العلم أحد أهم جوانب التراث اإلنساني ومنصات العمل املشترك

.. وسموه يستقبل الشيخ مشعل األحمدسمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س مجلس 
اإلدارة وامل��دي��ر ال��ع��ام لوكالة 
االن���ب���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة )ك��ون��ا( 
ورئيس احت��اد وك��االت األنباء 
العربية )فانا( الشيخ مبارك 
الدعيج في مكتبه أم��س األحد 
عضو مجلس مفوضي الهيئة 
املستقلة لالنتخاب باململكة 
االردن��ي��ة الهاشمية الشقيقة 
فيصل الشبول مبناسبة زيارته 
للبالد حلضور فعاليات امللتقى 

اإلعالمي العربي.
وأعرب الشيخ مبارك الدعيج 
ف��ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ع��ن تهانيه 
للشبول الذي كان يشغل منصب 
مدير وك��ال��ة األن��ب��اء األردن��ي��ة 
)بترا( مبناسبة صدور املرسوم 
امللكي بترقيته وتعيينه في 
منصبه اجل��دي��د ومتنياته له 

بالنجاح والتوفيق.
ك��م��ا وج���ه ال��ش��ك��ر للضيف 
األردني على دوره الكبير خالل 
السنوات املاضية ف��ي تعزيز 
ال��ت��ع��اون ب��ني وكالتي االنباء 
األردن��ي��ة )ب��ت��را( والكويتية 

)ك��ون��ا( إض��اف��ة إل���ى ج��ه��وده 
ف��ي دع��م وتسهيل اجتماعات 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ال45 
الحتاد وكاالت االنباء العربية 
)فانا( التي عقدت بالعاصمة 
األردنية عمان في شهر نوفمبر 
من العام املاضي.كما استقبل 
ال��ش��ي��خ م���ب���ارك ال��دع��ي��ج في 
وقت الحق أمس مدير الوكالة 
الوطنية اللبنانية لالنباء لور 
سليمان ال��ت��ي ت���زور الكويت 
حاليا حلضور فعاليات امللتقى 
اإلع��الم��ي العربي حيث بحث 
معها سبل توطيد التعاون بني 
الوكالتني في مختلف املجاالت 
اإلع��الم��ي��ة.وح��ض��ر املقابلتني 
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام للشؤون 
املالية واإلداري���ة واالتصاالت 
عبداحلميد ملك ونائب املدير 
العام لشؤون قطاع التحرير 
ورئ����ي����س ال���ت���ح���ري���ر س��ع��د 
العلي ومدير إدارة التسويق 
وال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة ع��ص��ام 
الرويح ومدير إدارة مكتب املدير 

العام نايف العتيبي.

الدعيج يستقبل مسؤواًل أردنيًا 
ومدير الوكالة اللبنانية لألنباء

الشيخ صباح اخلالد متحدثاًالشيخ صباح اخلالد خالل افتتاح امللتقى السنوي

الشيخ مبارك الدعيج مستقبال فيصل الشبول
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