سفارة الكويت في إسبانيا تدعو املواطنني إلى جتنب أماكن املظاهرات
أهابت سفارة دول��ة الكويت في إسبانيا باملواطنني
الكويتيني املوجودين في إسبانيا توخي احلذر واحليطة
واالبتعاد عن أماكن جتمع املتظاهرين في االحتجاجات
حرصا على سالمتهم .وشددت السفارة في بيان أمس،
على ضرورة التقيد بتعليمات الشرطة احمللية واالبتعاد
عن أماكن املظاهرات امل��ؤي��دة لفنان اسباني اعتقلته
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الشرطة في الفترة األخيرة.
ودع���ا البيان امل��واط��ن�ين الكويتيني إل��ى التواصل
م���ع ال���س���ف���ارة ف���ي ح�����االت ال����ط����وارئ ع��ل��ى م���دار
ال��س��اع��ة ع��ل��ى ال��رق��م�ين ()0034913869666
و ( .)0034651111116وخ���رج م��ت��ظ��اه��رون في
عدة مدن إسبانية احتجاجا على اعتقال مغني الراب

اإلسباني بابلو ريفادوال دورو املعروف فنيا باسم بابلو
هاسل بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة والنظام امللكي
اإلسباني” ،حيث ينتقد في أغانيه وتغريداته النظام
امللكي اإلسباني ،علما ً أن االحتجاجات حتولت إلى أعمال
عنف واشتباكات مع الشرطة في عدة مناطق والسيما في
إقليم كتالونيا.
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سموه زودهم بتوجيهاته السامية لدعم املسيرة التربوية والتعليمية

أمير البالد يستقبل اخلالد ومعرفي واملضف وأعضاء جلنة
النهوض بالتعليم وتطوير اإلدارة املدرسية

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ن���واف األح��م��د ،بقصر السيف
صباح أمس ،سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل س��م��وه ،وزي���ر ال��دول��ة
لشؤون االسكان ووزير الدولة لشؤون
اخل��دم��ات ال��دك��ت��ور عبدالله معرفي،
حيث أه��دى سموه ،نسخة من العرض
املرئي ملشاريع املؤسسة العامة للرعاية
ال��س��ك��ن��ي��ة وت��ت��ض��م��ن م��ش��اري��ع امل���دن
اإلسكانية التي قيد التنفيذ والتخطيط
والطرح ومشاريع الشراكة في البالد.
واستقبل سموه ،وزير التربية وزير
التعليم العالي ال��دك��ت��ور علي املضف
وأع���ض���اء جل��ن��ة ال��ن��ه��وض بالتعليم
وتطوير اإلدارة املدرسية ،الدكتور رشيد
احلمد ،والدكتور بدر العمر ،والدكتور
علي اليعقوب ،والدكتور جعفر العريان،
والدكتورة دنا محمد مشعان اخلضير،
واألس��ت��اذة يسرى عبداللطيف العمر،
واألس��ت��اذ عبدالعزيز محمد إسماعيل،
واألس��ت��اذة غ���ادة عيسى خ��ل��ف ،وذل��ك
مبناسبة تشكيل اللجنة ،وق��د اطلعوا
سموه على أهداف وخطط اللجنة ،والتي
م��ن شأنها تعزيز امل��س��ي��رة التربوية
والتعليمية سعياً لالرتقاء مبخرجات

د .عبدالله معرفي يهدي سمو األمير نسخة من العرض املرئي ملشاريع املؤسسة العامة للرعاية السكنية

سمو األمير يهنئ حاكم عام سانت
لوسيا بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،ببرقية تهنئة إلى إميانويل
نفيلي سيناك حاكم عام سانت لوسيا الصديقة ،عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
مبناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده ،متمنيا ً سموه ،لفخامته موفور الصحة والعافية
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ببرقية تهنئة إلى إميانويل نفيلي
سيناك حاكم عام سانت لوسيا الصديقة ،ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة
ذكرى العيد الوطني لبالده ،راجيا ً سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أمير البالد يستقبل وزير التربية وأعضاء جلنة النهوض بالتعليم وتطوير اإلدارة املدرسية

التعليم واحل���رص على حتقيق ك��ل ما
ورد في النطق السامي لصاحب السمو

أمير ال��ب�لاد ف��ي دور االن��ع��ق��اد العادي
األول للفصل التشريعي السادس عشر

بضرورة وجوب وجود برنامج إصالحي
شامل يؤتي باحللول الناجعة في اصالح

ولي العهد يستقبل وزيري اإلسكان والتربية وأعضاء جلنة
النهوض بالتعليم وتطوير اإلدارة املدرسية

سمو ولي العهد يستقبل د .علي املضف وأعضاء جلنة النهوض بالتعليم وتطوير االدارة املدرسية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر
السيف صباح أمس ،وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير
الدولة لشؤون اخلدمات الدكتور عبدالله معرفي ،حيث
أه��دى سموه نسخة من العرض املرئي ملشاريع املؤسسة
العامة للرعاية السكنية وتتضمن املدن اإلسكانية التي قيد
التنفيذ والتخطيط والطرح ومشاريع الشراكة في البالد.
كما استقبل سمو ولي العهد ،وزير التربية وزير التعليم
ال��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور علي امل��ض��ف وأع��ض��اء جلنة النهوض

 ..وسموه يستقبل د .عبدالله معرفي

بالتعليم وتطوير اإلدارة املدرسية ،كال من الدكتور رشيد
احلمد ،والدكتور بدر العمر ،والدكتور علي محمد اليعقوب،
والدكتور جعفر علي العريان ،والدكتورة دنا محمد مشعان
اخلضير ،واألستاذة يسرى عبداللطيف العمر ،واألستاذ
عبدالعزيز محمد إسماعيل ،واألستاذة غادة عيسى ،خلف
حيث اطلعوا سموه على خطط وأه���داف اللجنة والتي
من شأنها تعزيز املسيرة التربوية والتعليمية لالرتقاء
مبخرجات التعليم وتقدمي برنامج إصالحي شامل يؤتي

باحللول الناجعة في إصالح املسيرة التعليمية واالرتقاء
بها.
وقد أشاد سموه باملسيرة التربوية والتعليمية واالرتقاء
بها والسعي في إرساء أفضل النظم التعليمية والعمل على
تضافر كافة اجلهود لكي يعود بالفائدة على أبنائنا بالعلم
واملعرفة ليساهموا في رفعة شأن الوطن وازدهاره ،متمنياً
سموه لهم كل التوفيق والنجاح .وحضر املقابلة مدير مكتب
سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.

وزير اخلارجية يتسلم رسالة خطية
لسمو األمير من الرئيس املصري
تسلم وزي��ر اخلارجية الكويتي الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،رسالة خطية موجهة إلى صاحب
السمو الشيخ نواف األحمد ،أمير دولة الكويت ،من
أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية
مصر العربية الشقيقة ،تتصل بالعالقات الثنائية
الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقني وسبل
تعزيزها في كافة املجاالت ،باإلضافة إلى القضايا

محل االهتمام املشترك .جاء ذلك خالل استقبال وزير
اخلارجية سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة
الكويت ط��ارق القوني أم��س .وحضر اللقاء مساعد
وزير اخلارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد
العوضي ،ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب
وزي��ر اخلارجية السفير صالح اللوغاني وع��دد من
كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد أثناء تسلمه الرسالة اخلطية من السفير املصري

املسيرة التعليمية واالرتقاء بها.
وق���د زوده����م س��م��وه ،بتوجيهاته
ال��س��ام��ي��ة ل��دع��م امل��س��ي��رة ال��ت��رب��وي��ة
والتعليمية والنهوض بها واالستمرار
في التطلع إلى أفضل النظم التعليمية
وم��ض��اع��ف��ة اجل��ه��ود مل��ا ي��ع��ود بالنفع

على أبنائنا واالس��ت��ث��م��ار بهم بسالح
العلم واملعرفة لتحقيق املزيد من التقدم
واالزدهار لصالح وطننا العزيز ورفعة
شأنه ،متمنياً سموه ،لهم كل التوفيق
والسداد .وحضر املقابلة رئيس الديوان
األميري الشيخ مبارك الفيصل.

وزير الدفاع يبحث مع سفراء
الواليات املتحدة األميركية ومصر
و تركيا التعاون املشترك
بحث نائب رئيس
م��ج��ل��س ال��������وزراء
ووزير الدفاع الشيخ
ح��م��د ج���اب���ر ال��ع��ل��ي
أم�����س ،م���ع س��ف��ي��رة
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
األمريكية الصديقة
ألينا روماناوسكي،
وس��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة
مصر العربية الشقيقة
ط�������ارق ال���ق���ون���ي،
وس��ف��ي��رة جمهورية
تركيا الصديقة عائشة
كويتاك ،كال على حدة
التعاون املشترك.
وق���ال���ت م��دي��ري��ة
ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي
وال��ع�لاق��ات العامة
ب��اجل��ي��ش الكويتي
في بيان صحفي انه
مت خ�ل�ال ال��ل��ق��اءات
مناقشة أه��م األم��ور
وامل����واض����ي����ع ذات
االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك
وسبل تعزيز أواصر
التعاون والعمل بني
دولة الكويت والدول
الشقيقة والصديقة،
إض���اف���ة إل����ى بحث
آخ������ر ال���ت���ط���ورات
وامل��س��ت��ج��دات على
الساحتني االقليمية
وال���دول���ي���ة.ح���ض���ر
ال����ل����ق����اءات رئ��ي��س
األرك��������ان ال��ع��ام��ة
للجيش الفريق الركن
خالد صالح الصباح.

الشيخ حمد جابر العلي يستقبل سفيرة الواليات املتحدة األمريكية ألينا روماناوسكي

 ..ويستقبل سفيرة تركيا عائشة كويتاك

