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محليات

سموه هنأ رئيس أوغندا بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

صاحب السمو استقبل ولي العهد والغانم والخالد ورئيس ااتحاد البرلماني الدولي

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو اأمير الباد ال�شيخ نواف الأحمد ،حفظه
اه ورعاه ،بق�شر بيان �شباح اأم�س� ،شمو ولي العهد ال�شيخ م�شعل
.óªMC’G
كما ا�شتقبل �شم��وه �شباح أام���س رئي�س مجل���س ا ألمة مرزوق
.ºfÉ¨dG
وا�شتقبل �شموه حفظه اه بق�شر بيان �شباح اليوم معالي رئي�س
مجل�س الأمة مرزوق علي الغانم ورئي�س التحاد البرلماني الدولي

دوارتي با�شيكو وذلك بمنا�شبة زيارته الر�شمية للباد.
ح�شر المقابلة وزير �شوؤون الديوان الأميري ال�شيخ علي الجراح
ورئي�س الديوان الأميري ال�شيخ مبارك في�شل �شعود ال�شباح ونائب
وزير �ش ؤوون الديوان ا ألميري ال�شيخ محمد العبداه ،ووكيل الديوان
الأميري ومدير مكتب �شاحب ال�شمو اأمير الباد اأحمد فهد الفهد.
كما ا�شتقبل �شموه ،رع��اه اه ،بق�شر بيان �شب��اح اأم�س� ،شمو
ال�شيخ �شباح الخالد رئي�س مجل�س الوزراء.

رئيس ااتحاد البرلماني الدولي يصل
إلى الكويت في زيارة رسمية

و�ش��ل رئي�س التح��اد البرلماني
الدولي دوارت��ي با�شيكو اأم���س ا ألول
اإل��ى دولة الكوي��ت في زي��ارة ر�شمية
ت�شتغرق أاربعة أايام.
كان ف��ي ا�شتقب��ال با�شيك��و على

اأر���س المط��ار رئي���س مجل���س الأم��ة
مرزوق الغانم ورئي���س بعثة ال�شرف
المرافق��ة النائ��ب الدكت��ور �شال��ح
المطيري ،وا ألمين العام لمجل�س ا ألمة
عام الكندري.

سمو رئيس الوزراء استقبل رئيس
ااتحاد البرلماني الدولي

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ �شباح
الخالد رئي���س مجل�س الوزراء
ف��ي ق�شر بي��ان اأم���س ،رئي�س
التح��اد البرلمان��ي الدول��ي
دوراتي با�شيكو والوفد المرافق

ل��ه وذل��ك بمنا�شب��ة زيارت��ه
للباد.
ح�شر المقابلة رئي�س بعثة
ال�شرف المرافقة النائب الدكتور
�شالح ذياب المطيري.

محافظ اأحمدي أحد الشخصيات العربية
ً
اأكثر تأثيرا في «المسؤولية المجتمعية»

جدد محافظ الأحمدي ال�شيخ فواز
الخالد ،التاأكيد على اأهمي��ة المبادرات
الفردية والر�شمية التي تعزز الم�شوؤولية
المجتمعي��ة للموؤ�ش�شات والمجموعات
وا ألفراد داخل مجتمعاتهم وفي محيطهم
ا إلقليمي ،ا ألمر الذي يحتم على الجميع
الم�شاهم��ة كل ف��ي مج��ال اخت�شا�شه
لتحقيق اأهداف التنمية الم�شتدامة بما
يخدم المجتمع بوجه عام.
جاء ذل��ك خ��ال ا�شتقبال��ه اأم�س،
ممث��ل ال�شبك��ة الإقليمي��ة للم�شوؤولي��ة
الجتماعي��ة بدول��ة الكوي��ت الدكت��ور
�شهاب العثمان ،حيث تم ا�شتام وثيقة
التمي��ز الدولية ف��ي مج��ال الم�شوؤولية
المجتمعي��ة بمنا�شبة اعتم��اد تر�شيح
المحافظ وفق الت�شنيف المهني العربي
�شمن قائمة التحاد الدولي للم�شوؤولية

الجتماعية لل�شخ�شيات العربية الأكثر
تاأثيرا في مجال الم�شوؤولية المجتمعية
للعام .2020
م��ن جانبه ،ق��ال الدكت��ور �شهاب
العثمان إان التحاد الدولي للم�ش ؤوولية
الجتماعية يكرم محافظ ا ألحمدي نظرا
لدعمه المتوا�شل وجه��وده الوا�شحة
في مجال الم�شوؤولي��ة المجتمعية على
اأر�س الواقع.
واأ ك��د العثم��ان اعت��زاز التح��اد
بال�شف��راء الدوليي��ن للم�شوؤ ولي��ة
المجتمعية ،م�شي��دا بق�ش�س نجاحهم
الملهمة لكثير من المهتمين بالنخراط
في هذا المجال والتي ت�شهم في �شناعة
النجاح وتحفي��ز الآخرين على �شناعة
المبادرات لحل م�شكات المجتمع بطرق
ذكية ومبتكرة.

كما بعث �شاحب ال�شمو اأمير الباد ال�شيخ نواف الأحمد ،حفظه
اه ورعاه ،ببرقية تهنئة اإلى الرئي�س يوري كاجوتا مو�شيفيني رئي�س
جمهورية اأوغندا ال�شديقة ،عبر فيها �شموه ،حفظه اه ،عن خال�س
تهانيه بمنا�شبة فوزه في النتخابات الرئا�شية في جمهورية أاوغندا
لفترة رئا�شية جديدة ،متمنيا �شموه رعاه اه له كل التوفيق وال�شداد
وموفور ال�شحة والعافية وللعاقات الطيبة بين البلدين ال�شديقين
المزيد من التطور والنماء.

وبعث �شمو ولي العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد ،حفظه اه ،ببرقية
تهنئة اإلى الرئي�س يوري كاجوتا مو�شيفيني رئي�س جمهورية أاوغندا
ال�شديقة� ،شمنها �شموه خال�س تهانيه بمنا�شبة فوزه في النتخابات
الرئا�شية في جمهورية أاوغندا لفترة رئا�شية جديدة ،متمنيا �شموه
له كل التوفيق وال�شداد.
كما بع��ث �شمو ال�شيخ �شب��اح الخالد رئي�س مجل���س الوزراء،
حفظه اه ،ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو ولي العهد استقبل الغانم والخالد ورئيس ااتحاد البرلماني الدولي

ا�شتقب��ل �شم��و ول��ي العه��د ال�شيخ
م�شعل الأحمد الجابر ال�شباح ،حفظه اه،
بق�شر بيان �شباح اأم���س رئي�س مجل�س
ا ألمة مرزوق الغانم.

كما ا�شتقبل �شمو ولي العهد ،حفظه
اه ،بق�ش��ر بي��ان �شب��اح اأم���س رئي���س
مجل���س الأم��ة م��رزوق الغان��م ورئي�س
التحاد البرلماني الدولي دوارتي با�شيكو

وذلك بمنا�شبة زيارته الر�شمية للباد.
ح�شر المقابلة مدير مكتب �شمو ولي
العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب
والوكي��ل بديوان �شمو ول��ي العهد مازن

عي�شى العي�شى.
وا�شتقبل �شم��و ولي العه��د ،حفظه
اه ،بق�شر بيان اأم�س �شمو ال�شيخ �شباح
الخالد رئي�س مجل�س الوزراء.

استقبل رئيس ااتحاد البرلماني الدولي

وزير الخارجية تسلم رسالة خطية إلى صاحب السمو من سلطان عمان
وم�شاعد وزير الخارجية ل�شوؤون مكتب وزير
الخارجية ال�شفير �شالح اللوغاني وعدد من
كبار الم�ش ؤوولين في وزارة الخارجية.
من جهة أاخرى ،ا�شتقبل وزير الخارجية
ال�شيخ الدكتور اأحمد نا�شر المحمد في ديوان
عام وزارة الخارجية ظهر اأم�س رئي�س التحاد
البرلماني الدولي دوارتي با�شيكو ،بمنا�شبة
زيارته الر�شمي��ة والوفد المراف��ق اإلى دولة
الكويت.
ح�شر اللق��اء م�شاعد وزي��ر الخارجية
ل�شوؤون مكتب وزير الخارجية ال�شفير �شالح
اللوغاني ،وم�شاعد وزير الخارجية ل�شوؤون
التنمية والتعاون الدول��ي الوزير المفو�س
نا�شر ال�شبيح نائب م�شاعد وزير الخارجية
ل�ش ؤوون مكت��ب وزير الخارجي��ة الم�شت�شار
أاحمد ال�شريم ،وعدد من كبار الم�ش ؤوولين في
وزارة الخارجية.

ت�شلم وزير الخارجي��ة ال�شيخ الدكتور
اأحمد نا�شر المحم��د ،ر�شالة خطية موجهة
إالى مقام �شاحب ال�شم��و أامير الباد ال�شيخ
نواف ا ألحم��د ،حفظه اه ورع��اه ،من أاخيه
ال�شلطان هيث��م بن ط��ارق المعظ��م تت�شل
بالعاقات الثنائي��ة الوثيقة والعميقة التي
تربط البلدين ال�شقيقين و�شبل تعزيزها في
كافة المجالت بالإ�شافة اإلى الق�شايا محل
الهتمام الم�شترك.
جاء ذلك خال ا�شتقبال ال�شيخ الدكتور
اأحم��د نا�شر المحم��د في ديوان ع��ام وزارة
الخارجية اأم���س� ،شفير �شلطن��ة عمان لدى
الكويت الدكتور �شالح بن عامر الخرو�شي.
ح�ش��ر اللق��اء نائ��ب وزي��ر الخارجية
ال�شفي��ر خال��د الج��اراه وم�شاع��د وزي��ر
الخارجية ل�ش�� ؤوون مجل�س التع��اون لدول
الخلي��ج العربي��ة ال�شفي��ر نا�ش��ر المزي��ن

«الحرس الوطني» :تخريج  4طيارين ومراقبين جويين
الوطن��ي ووكي��ل الحر�س الوطن��ي الفريق
الركن مهند�س ها�شم الرفاعي.
واأكد اهتمام الحر���س الوطني بتاأهيل
العن�شر الب�شري ل�شيما ال�شباط الطيارين
م��ن خ��ال إالحاقه��م ب أاف�ش��ل الم ؤو�ش�شات
الأكاديمي��ة العالمية ك��ي ينال��وا اأكبر قدر
من الخب��رة والتدريب ،م�شي��راً اإلى حر�س
القيادة عل��ى توطيد العاق��ة بين الحر�س
الوطني والموؤ�ش�ش��ات الأكاديمية في دول
مجل�س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية
ومختلف الدول ال�شقيقة وال�شديقة لتبادل
الخب��رات وتحقي��ق التكام��ل التدريب��ي
ومواكبة اأح��دث الم�شتج��دات في مختلف
المجالت الع�شكرية والأمنية والإدارية في
الحر�س الوطني.

تحت رعاي��ة وح�ش��ور �شم��و ال�شيخ
تميم بن حمد اآل ثاني اأمير دولة قطر ،اأقيم
حفل تخريج � 6شباط من منت�شبي الحر�س
جويين»
الوطن��ي « 4طياري��ن ومراقبي��ن
ّ
الملتحقين بالدفعة الثامن��ة بكلية الزعيم
محمد بن عبداه العطية الجوية.
و�شارك في حفل التخريج من الحر�س
الوطني كل من المعاون للعمليات والتدريب
اللواء ركن فالح �شجاع فالح ،ومدير مديرية
التدريب العقيد ركن را�شد فهد �شالم.
ونقل المعاون للعمليات والتدريب إالى
الخريجين تهنئ��ة القي��ادة العليا للحر�س
الوطني ممثلة في �شمو ال�شيخ �شالم العلي
رئي�س الحر�س الوطني والفريق اأول متقاعد
ال�شيخ اأحمد الن��واف نائب رئي�س الحر�س

السفيرة اأميركية :الكويت تطبق إجراءات أساسية
لحماية ضحايا اإتجار بالبشر
قال��ت ال�شفي��رة ا لأ ميركي��ة ل��دى الب��اد اأ لين��ا
رومانو�شك��ي ،إان الحكوم��ة الكويتية تطب��ق خدمات
واإجراءات اأ�شا�شي��ة لحماية �شحاي��ا التجار بالب�شر
وانتهاكات العمل.

�شكرت رومانو�شكي خال جولة مع عدد من ال�شفراء
في م أاوى الكويت للعامات المهاجرات الهيئة العامة
للق��وى العاملة لتنظي��م الجولة ،متطلعة اإل��ى اإن�شاء
ماأوى مماثل للرجال.

