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الشيخ ناصر صباح األحمد خالل استقباله رئيس وأعضاء االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.سالم اجلابر والشيخ فهد اجلابر والشيخ ثامر اجلابر

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل الغبقة الرمضانية التي أقامها على شرف رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية ملجلس العالقات االقليمية والدولية

الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير عزيز الديحاني

وزير الداخلية تسلم عددًا من الكتب 
ورسائل الدكتوراه والماجستير

اس���تقبل وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد في مكتبه مبقر وزارة 
الداخلية صباح امس اللواء م.د.سعود فارس اجلوير بأكادميية سعد 
العب���داهلل للعلوم األمنية، الذي أهداه كتاب���ا بعنوان »رعاية األحداث 
اجلانحني والتنمية االجتماعية«، وقد شكره متمنيا له دوام التوفيق.

كم���ا التقى بالعميد خالد الديني مس���اعد مدير ع���ام االدارة العامة 
للمؤسس���ات اإلصالحية الذي قدم له وثيقة ح���ول تطبيقات حقوق 
اإلنسان لسجني في املؤسسات اإلصالحية بالكويت، وقد هنأه متمنيا 
له دوام التقدم. ومن جانب آخر، اس���تقبل الشيخ جابر اخلالد العميد 
ركن محمد الديحاني مدير مديرية عمليات القيادة التنسيقية للمنطقة 
اخللفية الذي أهداه بحث���ا من تأليفه حصل به على إجازة زمالة كلية 
الدفاع الوطني بعنوان »مبادرات اإلصالح املطروحة بالشرق األوسط 

وآثارها على األمن القومي العربي«.
وقد توجه إليه بالتحية، مؤكدا ان مواصلة البحث والتحصيل العلمي 

ركيزة أساسية من ركائز التقدم والنهضة في املجتمع.
ثم التقى الشيخ جابر اخلالد بالعقيد ناصر احلوطي باإلدارة العامة 
لكلية األمن الوطني الذي أهداه دراس���ة تطبيقية بعنوان »نحو مدخل 
علمي إلدارة األزمة األمنية«. كما استقبل املقدم احمد سليمان العتيبي 
بإدارة هجرة محافظة حولي الذي قدم له نس���خة من رسالة الدكتوراه 
التي حصل عليها وهي بعنوان »خصخصة املرافق العامة واملؤسسات 
اململوك���ة للدولة، دراس���ة حتليلية وفقا ملنظور القانون الدس���توري 
واإلداري«. من ناحية أخرى، التقى الش���يخ جابر اخلالد الرائد جاسم 
الرميضني باإلدارة العامة للمباحث اجلنائية، حيث أهداه نس���خة من 
رس���الة املاجستير التي نالها وتدور حول »اخلبرة والوسائل العلمية 

احلديثة ودورها في اإلثبات اجلنائي«.
تال ذلك اس���تقبال للنقيب د.عبداملجيد خلف العنزي مبديرية أمن 
األحمدي الذي قدم له نسخة من أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها 

بعنوان »بطالن العقد في القانون الكويتي«.
كما استقبل الش���يخ جابر اخلالد د.عايد احلميدان باالدارة العامة 
ملكافحة املخدرات الذي أه���داه 7 كتب من تأليفه عن املخدرات وآثارها 
املدمرة وكيفية مواجهة خطرها. وقد شكره على هذا اجلهد، متمنيا له 
دوام النجاح والتوفيق. تال ذلك استقبال الشيخ جابر اخلالد للدكتور 
فالح العزب باإلدارة العامة للتحقيقات الذي أهداه نس���خة من رسالة 
الدكتوراه التي حصل عليها حتت عنوان »الرقابة البرملانية وحدودها 
في الدستور الكويتي«. وقد هنأه على هذا اإلجناز، موضحا ان مواكبة 
التطورات في اي ميدان ال ميكن ان تتحقق اال بالدأب واالس���تمرار في 
املتابعة العملية. واختتم وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد استقباالته 
امس بلقاء ناصر احلسيني، الكاتب بجريدة »عالم اليوم«، الذي قدم له 

كتابا من تأليفه بعنوان »شهيد الكويت الشيخ فهد األحمد«.

المبارك استقبل سفيرنا لدى سورية

عزام الصباح: علينا اغتنام األجواء الروحانية
بيت لوذان يقيم معرضًا فوتوغرافيًا اليوملشهر رمضان للترحم على شهدائنا والدعاء لهم

عن معالم الكويت الجميلة
اعلن نادي بيت لوذان للتصوير الفوتوغرافي 
انه سيقيم اليوم بالتعاون مع بيت السدو معرضا 
فنيا بعنوان »رؤية كويتي���ة« في مجمع الراية 

ويستمر ثالثة أيام.
وقال املش���رف العام على النادي بهاء الدين 
القزويني ل� »كونا« ان املعرض الذي يقام حتت 
رعاية ش���ركة الصاحلية العقارية سيعرض 45 

عمال من األعمال الفنية الفوتوغرافية التي تبرز 
معالم الكويت اجلمالية من جميع اجلوانب الثقافية 
والفنية والرياضية واملباني املعمارية بعدسات 

22 من املتميزين في النادي.
يذكر ان املعرض يعد ال� 60 في سلسلة معارض 
ن���ادي بيت لوذان للتصوي���ر الفوتوغرافي منذ 

تأسيسه عام 2001.

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد في مكتبه بقصر السيف صباح 
أمس رئيس االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت 
عبدالرحمن السميط ونائب الرئيس جميل املتلقم 

وأمني السر أنور الداهوم وأعضاء االحتاد.
كما اس���تقبل وزير ش���ؤون الديوان األميري 
الش���يخ ناصر صباح األحمد ف���ي مكتبه بقصر 

السيف صباح أمس جاسم يعقوب.

استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح أمس عبدالرحمن 
العتيقي املستش���ار مبكتب صاحب السمو األمير 
ورئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.

كما استقبل سمو ولي العهد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس الشيخ د.سالم اجلابر املستشار 
بديوان س���مو رئيس مجلس الوزراء والشيخ فهد 
اجلابر والش���يخ ثامر اجلابر حيث أهدوا س���موه 
نسخة من املصحف الشريف قام ورثة املغفور له 

سمو الشيخ جابر األحمد طيب اهلل ثراه بطباعته 
على نفقتهم اخلاصة وقد شكرهم سموه على هذا 
العمل اخليري اجلليل وان يجعل اهلل س���بحانه 
وتعالى هذا العمل في ميزان املغفور له وفي ميزان 

حسناتهم ونفع به اإلسالم واملسلمني.
حضر املقابلة الش���يخ مبارك الفيصل رئيس 

ديوان سمو ولي العهد.
كما استقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف 

عددا من املواطنني.

اس���تقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك أمس سفيرنا لدى 

اجلمهورية العربية السورية عزيز الديحاني.
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية واالستماع 

الى توجيهات النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الذي متنى للسفير الديحاني التوفيق 
والنجاح ملا يخدم مصلحة البالد في تعزيز وتوطيد 

العالقات الكويتية � السورية الثنائية.

التقى سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح بعدد من رجال الدين البحرينيني في اطار 

لقاءاته الرمضانية.
وقال الشيخ عزام في تصريح ل� »كونا« عقب 
اللقاء ان اللقاءات التي نقيمها في هذا الشهر الكرمي 
تأتي في اطار التواصل الت���ي يحثنا عليه ديننا 

احلنيف السيما في هذا الشهر املبارك.
وأضاف: »ان شهر رمضان مناسبة عظيمة يجب 
االحتفاء بها اال ان ش���هر اغس���طس يحمل ألبناء 

الش���عب الكويتي العديد من األحداث والذكريات 
املاثل���ة في األذهان«، داعيا ال���ى »اغتنام األجواء 
الروحانية في شهر رمضان للترحم على شهدائنا 

والدعاء لهم«.
وعب���ر مجددا عن ش���عوره باأللم ازاء ضحايا 
اجلهراء فيما أيد موقف اللجنة الوطنية لش���ؤون 
األسرى واملفقودين بالدعوة اليجاد آليات دولية 
للحد من مأساة األسرى واملفقودين وآثارها بشقيها 

االجتماعي واالنساني.

وزير الديوان استقبل رئيس وأعضاء
االتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت

ولي العهد تسّلم نسخة من المصحف الشريف
من ورثة األمير الراحل جابر األحمد

التقى جاسم يعقوب

سموه التقى العتيقي والخالد رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية 
لمجلس العالقات اإلقليمية والدولية

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر السيف أمس املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر يرافقه الشيخ فهد 
اجلابر والشيخ ثامر اجلابر حيث أهدوا سموه نسخة من 
املصحف الشريف قام ورثة املغفور له سمو الشيخ جابر 

األحمد طيب اهلل ثراه بطباعته على نفقتهم اخلاصة.

إلى ذلك استقبل س���مو رئس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف أمس رئيس املجلس العربي 
للشؤون اإلقليمية والدولية محمد الصقر ورئيس وزراء 
اجلمهورية العراقية السابقة د.اياد عالوي وأعضاء املجلس 
العربي للشؤون اإلقليمية والدولية وذلك مبناسبة قيام 

وتأسيس املجلس وعقد اجتماعه التأسيسي األول.

حضر املقابلة الوكيل املس���اعد بديوان س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ فهد اجلابر.

وأقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
مس���اء أمس األول غبقة على شرف الوفود املشاركة في 
اجتماع الهيئة التأسيس���ية للمجلس العربي للش���ؤون 

اإلقليمية والدولية.

األمير استقبل الصقر وموسى وعالوي وأعضاء المجلس العربي للشؤون اإلقليمية والدولية
صاحب السمو تسلم نسخة من المصحف الشريف من ورثة األمير الراحل جابر األحمد

بيان عاكوم ـ كونا:
استقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس املستشار بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر 
يرافقه الش���يخ فهد اجلابر والشيخ ثامر اجلابر، 
حيث اهدوا س���موه نسخة من املصحف الشريف 
قام ورثة املغفور له باذن اهلل االمير الراحل الشيخ 

جابر االحمد طيب اهلل ثراه بطباعته.
وقد استذكر سموه مناقب االمير الراحل ودوره 
الرائد في مسيرة اخلير للوطن العزيز وما ارساه 
من بصمات واضحة في سبيل وضع االسس الكفيلة 
لتحقيق التقدم واالزدهار ونهضة الوطن العزيز 
ورفعة شأنه، سائال املولى تعالى ان يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء 

واالبرار.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو 
ولي العهد الش���يخ نواف االحمد رئيس املجلس 
العربي للشؤون االقليمية والدولية محمد الصقر 
واالمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
ورئيس وزراء اجلمهورية العراقية السابق د.اياد 
عالوي ورئيس وزراء اململكة االردنية الهاش���مية 
الش���قيقة السابق طاهر املصري واعضاء املجلس 
العربي للشؤون االقليمية والدولية وذلك مبناسبة 
قيام وتأسيس املجلس وعقد اجتماعه التأسيسي 

االول.
حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري 

الشيخ علي اجلراح.

وعقب اللقاء، قال رئيس البرملان العربي االسبق 
محمد الصقر ان اللقاء جاء من باب التقدير واحملبة 
واملودة ولشكر صاحب السمو األمير وسمو ولي 

العهد ورئيس الوزراء على االستضافة.
وتابع: سموه كان منفتحا ومهتما بهذا املجلس، 
حيث متنى له النجاح، وقال لنا ان مهمتكم صعبة 
لكن ل���دي قناعة كبيرة باخلب���رات املوجودة في 

البرملان وتستطيعون العبور الى بر االمان.
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي السابق د.اياد 
عالوي ان اللقاء شمل احلديث عن نشاطات املجلس 

وايضا تطرقنا للوضع السياسي العربي.
واضاف: ذكر انه يؤيد الفكرة واعتبرها خطوة 
ايجابي���ة ويأمل ان يلعب املجل���س دورا في ازالة 

التوترات في املنطقة.

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى امللك الواثق باهلل توانكو ميزان 
زين العابدين ابن املرحوم سلطان محمود املكتفي 
باهلل ش���اه ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبلده 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كما بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس كورمانبيك باكييف 
رئيس جمهورية قرقيزس���تان الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس جورج ماكسويل ريتشارد 
رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 

ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم نسخة من املصحف الشريف من الشيخ د.سالم اجلابر والشيخ فهد اجلابر والشيخ ثامر اجلابرصاحب السمو األمير خالل لقائه محمد الصقر وإياد عالوي وعمرو موسى وأعضاء املجلس العربي للشؤون اإلقليمية والدولية بحضور سمو ولي العهد


