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استقبل محمد بن فهد وسعود بن فهد وأصحاب السمو امللكي

سمو األمير :نعتز بعالقاتنا مع السعودية
ومواقف امللك فهد ستظل خالدة في التاريخ

صاحب السمو استقبل العيدي:
ال تيأسي من رحمة اهلل
شيماء :لقائي بسموه أفضل جرعة
أمل إيجابية ملواجهة مرضي
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب� ��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد بقصر بيان امس صاحب السمو امللكي
االمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود،
وص��اح��ب السمو امللكي األم�ي��ر س�ع��ود ب��ن فهد
ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز آل س� �ع ��ود ،وأص� �ح ��اب ال�س�م��و
امللكي ،وأصحاب السمو األمراء ،والوفد املرافق،
بمناسبة حفل افتتاح فعاليات معرض «الفهد..
روح ال�ق�ي��ادة» ت��اري��خ خ��ادم الحرمني الشريفني
امللك فهد بن عبدالعزيز ال سعود  -رحمه الله –

استقبل سمو امير الباد الشيخ صباح االحمد بقصر بيان امس شيماء يوسف العيدي
وذل��ك بمناسبة حصولها على جائزة وش��اح الكويت للعمل االنساني من قبل جمعية
ملتقى الكويت الخيري.
وقالت شيماء العيدي الحاصلة على جائزة وشاح الكويت للعمل االنساني ان لقاءها
سمو امير ال�ب��اد الشيخ صباح األح�م��د ب��ث فيها افضل جرعة ام��ل ايجابية ملواجهة
مرضها .وأوضحت العيدي في تصريح صحافي عقب لقائها سمو امير الباد امس انها
حققت حلم الطفولة برؤية سموه وتقديمها له شهادة وشاح الكويت للعمل االنساني
الحاصلة عليها من قبل جمعية ملتقى الكويت الخيري كون سموه قائد االنسانية وهي
سفير العمل االنساني لشباب الوطن العربي.
وبينت ان سموه دعاها لكي ال تيأس من رحمة الله ال��ذي بمشيئته يشفي كل مريض
حيث نقل سموه للعيدي تحياته للمرضى ودعاهم ايضا الى اال ييأسوا وأن يجعلوا
دعاءهم لله تعالى قائا لهم «كلكم بقلوبنا» .وأش��ارت الى انها قدمت لسموه كتابها
الذي اصدرته ليكون البيع بالكامل ألطفال السرطان املنكوبني غير القادرين على العاج

املقام في الباد( .طالع ص )03-02
وق� ��د ع �ب��ر س �م��وه ع ��ن ب��ال��غ ت �ق��دي��ره واع� �ت ��زازه
ب��ال�ع��اق��ات األخ��وي��ة التاريخية ال��راس�خ��ة التي
ت�ج�م��ع ال �ك��وي��ت ب��امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س�ع��ودي��ة
ال�ش�ق�ي�ق��ة ق �ي ��ادة وح �ك��وم��ة وش �ع �ب��ا ،م�س�ت��ذك��را
س �م ��وه م ��آث ��ر وم ��واق ��ف أخ �ي ��ه خ � ��ادم ال �ح��رم��ني
ال�ش��ري�ف��ني امل �ل��ك ف�ه��د ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل سعود
 -ط�ي��ب ال�ل��ه ث ��راه  -وال �ت��ي ت�ج�س��دت ف��ي أصعب
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عبدالله الثاني أشاد بجهود الكويت في دعم القضايا العربية

الكويت واألردن وقعا  15اتفاقية ومذكرة تفاهم

املبارك :نتطلع إلى زيادة التعاون بني البلدين تلبية لتطلعات الشعبني
ختام المؤتمر
اإلقليمي الخامس
لرياضة السيارات
المناعي :المؤتمر حقق
نتائج إيجابية
الفواز« :الحلبة»
انطالقة جديدة لرياضة
السيارات في الكويت
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ع �م��ان « -ك ��ون ��ا» :ال�ت�ق��ى س�م��و رئ �ي��س مجلس
ال � � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � � �ب� � ��ارك ف � ��ي ق �ص��ر
الحسينية بالعاصمة عمان امس امللك عبدالله
ال �ث��ان ��ي اب� ��ن ال �ح �س��ني م �ل��ك امل �م �ل �ك��ة األردن� �ي ��ة
الهاشمية( .طالع ص )04
ونقل سموه خال اللقاء رسالة خطية من سمو
ام �ي��ر ال �ب��اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال ��ى امل�ل��ك
عبدالله تتضمن سبل دع��م العاقات الثنائية
بني البلدين والقضايا ذات االهتمام املشترك،
كما نقل س�م��وه تحيات وتمنيات سمو امير
الباد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
للشعب األردني بمزيد من التقدم واالزدهار.
وأع��رب سموه عن سعادته بلقاء امللك عبدالله
ال�ث��ان��ي واالس �ت �م��اع ال��ى رؤي �ت��ه ت�ج��اه مختلف
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال� ��دول � �ي� ��ة واالق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال� �ج� �ه ��ود
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة امل � �ب� ��ذول� ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق ال� �س ��ام
واالستقرار في املنطقة العربية.
ب ��دوره ح� ّ�م��ل ملك االردن سمو رئ�ي��س مجلس
ال � � ��وزراء ت �ح �ي��ات��ه ل �س �م��و ام �ي��ر ال� �ب ��اد وس�م��و
ول��ي ال�ع�ه��د وت�م�ن�ي��ات��ه لهما ب�م��وف��ور الصحة
والعافية وللشعب الكويتي الشقيق املزيد من
التقدم واالزدهار معربا عن اعتزازه بالعاقات
األخوية التي تربط اململكة بالكويت وتقديره
لوقوفها املستمر الى جانب األردن.
وأك � ��د امل� �ل ��ك ع �ب��دال �ل��ه ال �ث ��ان ��ي اه �م �ي��ة ان �ع �ق��اد
اعمال ال��دورة الرابعة للجنة العليا األردن�ي��ة -
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إلزام «التربية» صرف
 150دينارًا لرؤساء
األقسام بأثر رجعي
كتب مشعل عبداهلل

اص ��درت املحكمة االداري� ��ة املستأنفة برئاسة
امل�س�ت�ش��ار نجيب امل��اج��د ام��س حكما بصرف
بدل توجيه لكل رؤساء ورئيسات اقسام املواد
الدراسية في وزارة التربية بواقع  ١٥٠دينارًا
ب��أث��ر رج �ع��ي وذل� ��ك ف ��ي ال ��دع ��اوى امل �ق��ام��ة من
املحامي محمد الحميدي.
وق� ��ال ال �ح �م �ي��دي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل ��ه :ان محكمة
االستئناف االداري ��ة اص��درت حكمها النهائي
وه ��و س��اب �ق��ة ق�ض��ائ�ي��ة ب��ان �ص��اف م��وك �ل� ّ�ي من
رؤس ��اء االق �س��ام ال��دراس �ي��ة ف��ي وزارة التربية
ب �ص��رف ب ��دل ت��وج�ي��ه ب��واق��ع  ١٥٠دي �ن��ارًا بأثر
رج �ع��ي وذل ��ك اس �ت �ن��ادا ال ��ى ق��ان��ون ٢٠١٧ /٨٦
الذي صدر من مجلس االمة .واكد الحميدي ان
الحكم صدر بأثر رجعي من تاريخ شهر  ٨لعام
امللك عبداهلل الثاين مت�شلما ً ر�شالة �شمو اأمري البالد من �شمو ال�شيخ جابر املبارك

06#

