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 الفريق المكلف بتوزيع المكرمة األميرية يباشر اجتماعاته 

 نفاذا للرغبة الســـامية لصاحب الســـمو االمير وتوجيهات سمو رئيس 
مجلس الوزراء مبنح مكرمة اميرية الســـر شـــهداء احلـــادث االليم (حريق 
اجلهراء)، باشـــر الفريق املكلف توزيع املكرمة االميرية اجتماعاته بشـــكل 
فوري برئاسة املستشار علي الضبيبي رئيس االدارة العامة للتنفيذ للعمل 
على تيســـير وتسهيل وصول املكرمة االميرية الى مستحقيها اليصال تلك 
املكرمة الســـر الضحايا بأســـرع وقت ممكن. ودعا رئيس الفريق املختص 
املستشـــار الضبيبي جميع افراد اســـر الضحايا من املستحقني للتقدم الى 

االدارة العامة للتنفيذ بقصر العدلـ  الدور االرضيـ  غرفة رقم ١١٥ خالل فترة 
الدوام الرسمي مصطحبني معهم املستندات الدالة على صلة القرابة وجميع 
املستندات التي تسهل عملية التحقق من املستحقني من الورثة وذلك ابتداء 
من الساعة ٩ الى ١٢ ظهرا، واكد رئيس الفريق ان جميع املبالغ التي ستصل 
لالدارة العامة للتنفيذ من قبل وزارة املالية ال يجوز احلجز عليها من دائني 
املتوفني، كما انه سيتم قبول اي ورقة كمستند شخصي يفي بالغرض حتى 

يتسنى صرف املكرمة ملستحقيها فور استكمال امللف اخلاص بها. 

 وزير الديوان نقل تعازي األمير بوفاة عبدالعزيز الحكيم

 وفد كويتي زار النجف األشرف وقّدم العزاء ألسرة آل الحكيم
 قام وفد كبير بزيارة الى النجف االشرف امس االول حيث قدم 
العزاء السرة آل الحكيم ولسماحة السيد عمار الحكيم، وضم الوفد 
الذي تجاوز عدده اكثر من ٢١٣ شـــخصا وكيل المرجعيات الدينية 
سماحة السيد محمد باقر المهري وعلماء الشيعة وأئمة المساجد 
والنائب الســـابق احمـــد الري والوجيه الحاج جواد بوخمســـين 
والميرزا عبداهللا االحقاقي ومدير الوقف الجعفري واسامة الصايغ 
والوجيه الكبير الحاج كاظم عبدالحسين ومجموعة من االكاديميين 

والمثقفين.
  وفور وصول الوفد الى النجف االشرف عّزا السيد عمار الحكيم 

واسرة الفقيد السيد عبدالعزيز الحكيم قدس سره ثم عاد الى البالد 
في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة امس، وفي الحقيقة ان المشاركة 
في العـــزاء توجب توطيد العالقات بين العراق والكويت وتوجب 
توكيد اواصر المحبة واالخوة بين البلدين ما يؤدي الى اســـتقرار 
األمن في الدولتين. والجميع يعلم ان اول دولة عزت اسرة الحكيم 
هي الكويت فقد عزى صاحب السـمو االمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس الوزراء آل الحكيم والقيادة العراقية وال ننسى ايضا تقديم 
التبريكات والتهاني النتخاب ســـماحة السيد عمار الحكيم رئيسا 

للمجلس االعلى باجماع الشورى المركزية للمجلس االعلى. 

 قام برفقة مبارك الفيصل وسالم الجابر بزيارة الحسينية الخزعلية

 الشيخ ناصر صباح األحمد والشيخ د.سالم اجلابر والشيخ مبارك الفيصل خالل تقدمي واجب العزاء

 الشيخ ناصر صباح األحمد والشيخ مبارك الفيصل يقدمان العزاء

 قام وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد يرافقه 
املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر ووكيل 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفيصل مساء اول من امس بزيارة 
الى احلسينية اخلزعلية، حيث نقلوا 
تعازي صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وســـمو الشيخ ناصر 
احملمد ورئيس مجلس الوزراء بوفاة 
املغفور له باذن اهللا تعالى سماحة 
الســـيد عبدالعزيز احلكيم رئيس 
املجلس االعلى االســـالمي العراقي، 
الفقيد ومواقفه  مشـــيدين مبناقب 
الوطنيـــة ومـــا قدمه مـــن خدمات 
جليلة لوطنه، سائلني املولى تعالى 
ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه 

جميل الصبر وحسن العزاء. 

 األمير وصل إلى ليبيا للمشاركة في االحتفال بالعيد األربعين لثورة الفاتح من سبتمبر
 صاحب السمو بعث ببرقية تهنئة إلى معمر القذافي

 صاحب السمو األمير مصافحا سمو ولي العهد

 صاحب السمو مصافحا الفريق أحمد الرجيب بحضور الشيخ أحمد اخلالد

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد قبل مغادرته البالد أمس وفي وداعه كبار الشيوخ

 طرابلس ـ كونا: وصل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه عصر أمس 
مطار طرابلس الدولي في اجلماهيرية العربية الليبية 
وذلك للمشاركة في االحتفال بالعيد الـ ٤٠ لثورة الفاحت 

من سبتمبر.
  وكان في اســـتقبال ســـموه على أرض املطار أمني 
اللجنة الشعبية العامة البغدادي احملمودي وأمني اللجنة 
الشعبية لالتصال اخلارجي والتعاون الدولي موسى 
كوسا وأمني اللجنة الشعبية للتعليم عبدالكبير الفاخري 
وأمني اللجنة الشعبية لالقتصاد والتجارة والصناعة 
محمد احلويج وسفيرنا لدى اجلماهيرية العربية الليبية 

مبارك العدواني وعدد من كبار املسؤولني.
  وكان صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرســـمي املرافق لســـموه غادر مطار الكويت 
الدولي صبـــاح أمس متوجها الى اجلماهيرية العربية 
الليبية الشعبية االشـــتراكية العظمى الشقيقة وذلك 
للمشـــاركة في االحتفال بالعيد األربعني لثورة الفاحت 

من سبتمبر.
  وقد كان في وداع ســـموه على أرض املطار ســـمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاســـم اخلرافي وكبار الشـــيوخ وسمو 

الشيخ ناصر احملمد ورئيس مجلس الوزراء والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ووزير شؤون الديوان األميري باإلنابة الشيخ 

علي اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة.
  هذا ويرافق ســـموه وفد رسمي يضم كال من وزير 
شـــؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد 
ورئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد ومدير مكتب صاحب الســـمو األمير أحمد 
الفهد واملستشـــار بالديوان األميري محمد أبواحلسن 
واملستشـــار بالديوان األميري خالـــد الفليج ورئيس 
املراسم والتشـــريفات األميرية الشيخ خالد العبداهللا 
ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا وكبار املسؤولني 

بالديوان األميري.
  وبعث صاحب الســـمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى القائد معمر القذافي - قائد الثورة - 
اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى 
الشـــقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
ثورة الفاحت من سبتمبر متمنيا له دوام الصحة والعافية 
وللجماهيرية العربية الليبية الشـــعبية االشـــتراكية 

العظمى وشعبها الكرمي كل التقدم واالزدهار.
  كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ببرقيـــة تهنئة الى القائد معمر القذافي - قائد 
الثورة - اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
العظمى عبر فيها عن خالص تهانيه مبناســـبة ذكرى 

ثورة الفاحت من سبتمبر.
  كما بعث ســـمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
   هـــذا وتأتي مشـــاركة صاحب الســـمو االمير في 
احتفـــاالت ليبيا لتعكس عمـــق العالقات االخوية بني 
البلدين ولتعزز وتؤصل مسيرتها الرسمية والشعبية 

في مختلف املجاالت.
  ويصف الكثير من املسؤولني الليبيني عالقات بالدهم 
بالكويت باملمتازة واملتطورة واملبنية على الرخاء واملصير 

والتاريخ املشترك وعبر روابط صادقة ومتينة.
  وكان رئيس جهاز األمن اخلارجي الليبي د.موسى 
كوســـا زار البالد في فبراير عام ٢٠٠٧ والتقى صاحب 
السمو األمير وبحث معه العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني وآلية تطوير آفاق التعاون في مختلف املجاالت 
ومستجدات القضايا املطروحة على الساحتني االقليمية 

والدولية.


