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د.هالل الساير

وزير الصحة يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية

صاحب السمو هنأ رئيس قناة العطاء بانطالقها

برلني � كون���ا: وصل وزير 
الصح���ة د.هالل الس���اير الى 
مدينة دوس���لدورف االملانية 
الغربية على رأس وفد صحي 
رفيع املس���توى في زيارة من 
املقرر ان تستمر حتى يوم االحد 

املقبل.
وكان في اس���تقبال الوزير 
د.الساير في مطار دوسلدورف 
وهي عاصمة والي���ة رينانيا 
الغربية  الشمالية وس���تفاليا 
الع���ام للكويت لدى  القنصل 
الس���فير يوسف احمد  املانيا 

عبدالصمد.
الزيارة،  وحس���ب برنامج 
سيجتمع د.الساير مع عدد من 
مسؤولي وزارة والية رينانيا 

الس����مو األمير  بعث صاحب 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس يوري كاغوتا مسفيني 
رئيس جمهورية اوغندا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناس����بة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

برقيتي تهنئة مماثلتني.
إلى ذلك، هنأ صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح االحمد رئيس 
مجلس اإلدارة العضو املنتدب لقناة 
العطاء الفضائية املتخصصة في 
فئ����ات األش����خاص ذوي اإلعاقة 
واملس����نني واأليت����ام احمد محمد 
الفارسي مبناسبة انطالق القناة، 
مشيدا برسالتها اإلنسانية وأهدافها 

النبيلة.
كما متنى سموه ان حتقق القناة 
ما يعل����ق عليها من آمال عريضة 
ميتد عطاؤها من داخل الكويت الى 
آفاق العالم خلدمة االستراتيجيات 
اإلعالمية واألهداف اإلنسانية التي 
أنشئت من أجلها وان تتمكن القناة 

من تنفيذها على ارض الواقع.
جاء ذلك في برقية جوابية بعث 
بها وزير الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح االحم����د نيابة عن 
صاحب السمو نقل خاللها ايضا 
حتيات صاحب السمو ومتنياته 

بالتوفيق ألسرة القناة.
الرئيس  وكان وفد برئاس����ة 
الفخري للقناة الشيخ صباح ناصر 
صباح األحم����د وعضوية رئيس 
مجل����س اإلدارة احمد الفارس����ي 

الى تعزيز التعاون في الشؤون 
الصحية بني رينانيا الشمالية 
وستفاليا والسلطات الصحية 
الكويتية بشكل خاص والبلدين 

بشكل عام.
ويرجح ان يناقش اجلانبان 
الكويتي واالملاني مذكرة تفاهم 
بني الوزارتني الكويتية ومثيلتها 
في دوسلدورف بهدف تعزيز 
التعاون في مختلف املجاالت 

الصحية.
ويرافق الوزير د.الساير وفد 
رسمي يتألف من كل من مدير 
ادارة العالقات العامة واالعالم 
فيصل الدوسري ومدير ادارة 
الع���الج في اخل���ارج د.قيس 

الدويري.

الشمالية وستفاليا في العاصمة 
احمللية دوس���لدورف ويتوقع 
ان يجتمع ايضا مع نظيره في 
الوالية خالل الزيارة التي تهدف 

ممثل األمير ينقل تهنئة سموه إلى ملك البحرين بزواج نجله

141 مليون دوالر مديونية اليمن للصندوق الكويتي

»العاملين بمجلس األمة«: خصومات كبيرة 
للموظفين على الخطوط الوطنية للطيران

صنعاء )اليم���ن( � يو.بي.آي: بلغت مديونية 
اليمن اخلارجي���ة 5 مليارات و894 ومليونا 600 
الف دوالر بنهاية اغس���طس املاضي بارتفاع 32 

مليون دوالر عن الشهر الذي سبقه.
واف���اد البنك املركزي اليمني في تقرير دوري 
بان »مؤسسات التمويل الدولية ماتزال على قائمة 
اجلهات الدائنة لليمن مبقدار 3 مليارات و112 مليونا 
و600 الف دوالر منها 2 مليار و161 مليون دوالر 
لهيئة التمويل الدولية و642 مليون دوالر للصندوق 
العربي لالمناء و122 مليون دوالر للصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية )ايفاد( و169 مليون دوالر جلهات 

لم يسمها التقرير«.
وتتوزع بقية املديونية اخلارجية لليمن على 
صندوق النقد الدولي وصندوق األوپيك والبنك 

االسالمي واالحتاد األوروبي.
وجاءت مديوني���ة اليمن للدول غير االعضاء 
في نادي باريس في املرتبة الثالثة ب� 837 مليون 
دوالر اجلزء األكبر منها للصندوق السعودي مبقدار 
365 مليون���ا و300 الف دوالر تليه الصني ب� 179 
ملي���ون دوالر والصندوق الكويتي ب� 141 مليون 
دوالر، فيما توزعت بقية املديونية على الصندوق 

العراقي واجلزائر وپولندا وكوريا.

أكد امني س����ر نقابة العاملني مبجلس االمة 
بأن النقابة ستقوم االربعاء املقبل 14 اجلاري 
بتوزيع جوائز مسابقتها الرمضانية بحضور 
امني ع����ام مجلس االمة ع����الم الكندري بقاعة 
االحتفاالت الكبرى مبجلس االمة في متام الساعة 

العاشرة صباحا.
واشار املطيري في تصريح صحافي به الى 
ان النقابة قامت بتوقيع عقد اتفاق مع »اخلطوط 
الوطنية للطيران« حيث تقدمت االخيرة بخصم 

خاص ملوظفي املجلس وبأسعار تنافسية اميانا 
منها بدور العاملني في السلطة التشريعية.

واض����اف املطي����ري ان ش����ركة »موناك����و 
للس����فريات« قدمت ايضا خصومات وعروضا 
خاصة للمنتسبني الى النقابة، مشيرا الى انه مت 
االتفاق بني النقابة و»موناكو للسفريات« على 
قيام رحلة عمرة للمنتس����بني للنقابة بتاريخ 
29 اجلاري وبأسعار مدعومة من مجلس ادارة 

النقابة.

نيودلهي � كونا: قال السكرتير الثاني في سفارتنا 
في نيودلهي خالد الياسني ان املشاركة الكويتية 
في اجتماع ضب���اط االتصال للمنظمة القانونية 
االستشارية االس���يوافريقية )الكو( كانت فعالة 
وايجابية خالل مناقش���ة املواضيع الواردة على 

جدول االعمال.
وأوضح الياسني في تصريح ل� »كونا« امس انه 
مثل الكويت في االجتماع بصفته ضابط االتصال 
املعني بحضور اجتماعات األمانة العامة للمنظمة 
الليلة املاضية والت���ي حتتضن نيودلهي مقرها 
ونق���ل وجهة النظر الكويتية حول مجمل االمور 

املختصة بها.
واضاف ان االجتماع كان ايجابيا وأثمر عددا من 
االقتراحات والتوصيات التي من شأنها االرتفاع 
بالعمل القانوني واملواضيع ذات الصلة في مختلف 

الدول االعضاء.
وأشار الياسني الى اتفاق املجتمعني على تولي 
األمانة العامة على متابعة آخر التطورات في عمل 
اللجنة املؤقتة املكلفة بعمل مسودة االتفاقية الشاملة 
ملكافحة اإلرهاب الدولي كذلك تخويلها مبخاطبة 
الدول األعضاء للحصول على تشريعاتها احمللية 

اخلاصة بهذا الشأن.
وذكر ان الهدف من احلصول على التشريعات 
احمللية ينصب في عملية تبادل اآلراء واملعلومات 
حول هذه التش���ريعات وتسهيل استفادة الدول 
األعضاء من اخلبرات القانونية بعضها البعض.

وقال ان األمانة س���تقوم مبتابعة التطورات 
اجلارية في احملكمة اجلنائي���ة الدولية مبا فيها 
احملاكم املختصة بح���االت االعتداء للوصول الى 
تعريف موحد بش���أنها وحتديد ما يخضع منها 

الى اختصاصاتها.
واضاف ان األمانة العامة س���تنظم مؤمترا او 
ورش���ة عمل لتبادل اآلراء حول مجمل املس���ائل 
املعلقة والتي في دور التفاوض مع منظمة التجارة 
الدولية للوصول الى اتفاق يرضي جميع الدول 

األعضاء.
ولفت الياسني الى تكليف االمانة العامة مبتابعة 
التطورات في األراضي الفلس���طينية احملتلة من 
وجهة نظر قانونية خاصة ما يتعلق منها بتهجير 
الفلسطينيني واملمارسات اإلسرائيلية في التوسع 
بالعمليات االستيطانية مبا يتعارض مع اتفاقية 

جنيڤ الدولية لعام 1949.

هايف: »التربية« فشلت في السيطرة على إنفلونزا الخنازير
قال النائب محمد هاي���ف: ان انحدار التعليم في بلدنا وتعدد 
قرارات وزارة التربية التعسفية ظنا منها انها ستصلح اخللل بينما 
هي تزيده تفاقما، يضر باملتعلمني والعملية التعليمية بأجمعها، 
وان كنا نعتقد ان هذه القرارات التعسفية غالبا ما تضر بأصحابها، 
وان كان في ظاهرها الضرر باآلخرين لكنه لفترة محدودة وسرعان 
ما تنكشف ويحاسب اصحاب القرارات االرجتالية غير املبررة او 
املدروس���ة، ومن تلك القرارات وقف االعتراف بشهادات الثانوية 
الس���عودية دون اس���تثناء أو حتديد لتاريخ حتى ال يتضرر من 
انتصف به الطريق، وهو خطأ جسيم تقع فيه وزيرة التربية وم�ن 
اش�ار عليها بهذا القرار التعس���في الذي لن يستمر دون تغيير، 
م�ث�ل�ه م�ث�ل جعل مادة املوس���يقى مادة اجبارية، مع العلم انها 
مادة اختيارية ترفيهية في دول الغرب مع انهم اهل املوس���يقى، 
ف�كيف تط�ب�ق على من يرى الس���واد االعظم منهم ما في ذلك من 

اثقال ك�اه�ل االس���رة ب�ت�دري�س ه�ذه ال�م�ادة وش���راء اآلالت لها 
وغي���ر ذلك؟! ولو ان هذا القرار لم يتخذ في ليلة ظلماء ونوقش 
بتمعن واخذ فيه رأي التربويني واملختصني ملا اقر، ولكنها سياسة 
الرأي األوحد كالتعامل مع انفلونزا اخلنازير التي فشلت الوزارة 
في الس���يطرة عليها أو توفير االدوات واملواد الالزمة للمدارس، 
مما اضطر بعض مديري املدارس احلريصني لالجتهاد بشراء ما 
يلزم من خالل جمع التبرعات وال يزال النقص واخللل وانتشار 
الوب���اء في املدارس والوزيرة ما تزال تتظاهر بالكمال على نظام 
»كله متام يا فندم« وهذه السياس���ة التعسفية التي يغلب عليها 
املكابرة وعدم سماع الرأي اآلخر أو نصح الناصحني توقع ال شك 
 في املهالك وغالبا ما ي�ك�ون التراجع بعد فوات األوان، فهل نستفيد
العبرة والعظة م���ن اآلخرين ونتدارك ه���ذه االخطاء بالتراجع 

عنها؟!

دعا الوزارة إلى  تدارك األخطاء

محمد هايف

د.ضيف اهلل أبورمية

ضيف اهلل أبورمية يطالب بسرعة 
الكشف عن المعتدي على الزيد

النائ����ب د.ضيف اهلل  اعل����ن 
أبورمية ان عدم كشف اجلاني الذي 
اعتدى على الكاتب الصحافي زايد 
الزيد او التوصل اليه يزيد الشكوك 
في ان االعتداء سياسي ويقف خلفه 
املتنفذون الذين يحاولون التطاول 

على املال العام.
وقال أبورمية ان حترك وزارة 
الداخلية ما هو اال حترك خجول ال 
ينم عن اهتمامها بالقضية موضحا 
ان تفاعل االجهزة االمنية بوزارة 
الداخلية مع قضية الزيد تفاعل غير 
جدي مما يشكك بأن هناك أمرا ما 
يخطط له واشارة واضحة للكتاب 
والنواب بأن من يحاول تس����ليط 
االضواء على س����راق املال العام 
سيكون مصيره ما تعرض له الزيد، 
موضحا ان عدم الكشف عن اجلاني 
هو ضوء اخضر من وزارة الداخلية 
للمتنفذين باستخدام العنف ضد 

كل من يقف بطريقهم.
وقال أبورمي����ة ان الكثير من 
القضايا مت كش����فها متس����ائال ما 

ستراسبورغ � كونا: دعا رئيس 
املنظمة العاملية للبرملانيني ضد 
الفساد د.ناصر الصانع البرملانيني 
االوروبي���ني للتفاعل مع الفرع 
الذي اسس  االوروبي للمنظمة 
قبل س���نوات في مق���ر البرملان 

الفرنسي.
وذكر د.الصانع في تصريح ل� 
»كونا« ان تلك الدعوة جاءت في 
كلمة له في االحتفالية التي اقامها 
حتالف الدول املناهضة للفساد 
)جريكو( في مقر مجلس اوروبا 

في مدينة ستراسبورغ الفرنسية 
التي اختتمت امس واس���تمرت 

اربعة ايام.
وقال انه حث دول التحالف 
على االستفادة من مؤمتر الدول 
االطراف حملاربة الفساد واملقرر 
اقامته في الدوحة في نوفمبر 
القادم حيث من املقرر االتفاق 
عل���ى آلية دولي���ة للمراجعة 
الدول  والتأك���د من تطبي���ق 
التفاقية االمم املتحدة ملكافحة 

الفساد.

الصانع يدعو األوروبيين للتفاعل
مع المنظمة العالمية ضد الفساد

الياسين: اجتماع منظمة »الكو« يوصي
بعمل اتفاقية شاملة لمكافحة اإلرهاب

تم تكليف األمانة العامة للمنظمة بمتابعة الوضع في فلسطين
الذي جعل وزارة الداخلية تعجز 
عن كش����ف املعتدي على الزيد؟! 
محمال وزير الداخلية مس����ؤولية 
حادث االعت����داء الذي تعرض له 

زايد الزيد.
وق����ال أبورمي����ة ان اصاب����ع 
االتهام سنوجهها لوزارة الداخلية 
واحلكومة قاطبة اذا لم تكش����ف 

عن اجلاني.

البغلي: تكريم الفائزين بجائزة االبن البار 
والمكرمين من الشخصيات المجتمعية 20 الجاري

أعل����ن رئيس مجل����س ادارة 
جائزة البغلي لالبن البار ابراهيم 
البغل����ي امس ان تكرمي الفائزين 
بجائزة االبن البار واملكرمني من 
ابن����اء الكويت س����يتم في ال� 20 
من الش����هر اجلاري حتت رعاية 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

د.محمد العفاسي.
وقال البغلي في لقاء مع »كونا« 
انه س����يتم االعالن عن الفائزين 
باجلائزة لهذا العام واعالن اسماء 
املكرمني من الشخصيات املجتمعية 
التي ال تتوانى في خدمة املجتمع 
خ����الل االيام املقبل����ة في مؤمتر 
ال����ى ان عدد  صحافي، مش����يرا 

الفائزين باجلائزة بلغ 15 فائزا.
وأعرب عن ش����كره الى وزير 
العفاس����ي  الش����ؤون د.محم����د 
لتفضل����ه بقب����ول رعاية احلفل 
اخلتامي للجائزة، مؤكدا ان ذلك 
يعزز الشراكة مع القطاع اخلاص 
ويعكس حرص املس����ؤولني في 
الدولة على االهتمام بكل ما يتعلق 
بالرعيل االول باعتبارهم املاضي 

اجلميل واحلاضر املشرق.
وأك����د أن هناك عددا من أبناء 
وبنات الكويت ميكن اتخاذهم مثاال 
يحتذى في البر باآلباء، مش����يرا 
الى املش����اهدات التي ش����اهدتها 

اللجنة واطلعت عليها من خالل 
االستمارات والزيارات الى االسر 
في منازلهم، ما يوضح مدى الرعاية 
الكبيرة التي يقوم بها االبناء جتاه 

آبائهم.
وكشف البغلي ان نطاق اجلائزة 
العام املقبل سيتسع ليشمل انشطة 
جديدة اعدتها اللجنة العليا بعناية 
خلدمة توجه اجلائزة لالنتشار 
على املستويني العربي والدولي، 
الفتا الى ان التجديد املستمر في 
برنامج اجلائزة يصب في خدمة 
هدفها الرئيسي املتمثل في زيادة 

الترابط بني افراد املجتمع.
وبني ان الهدف من تخصيص 

هذه اجلائزة السنوية والتي تقام 
بالتنسيق مع وزارة الشؤون هو 
االبناء على بر والديهم  تشجيع 
وتقوية العالقات األسرية، فضال 
عن توعية املجتمع باحتياجات 
املسن وتفعيل دوره والعمل على 

دمجه في املجتمع.
وقال ان من اهداف اجلائزة 
التطوعي  العمل  ايضا تشجيع 
مع املس���نني وتعزيز السلوك 
االيجابي لدى االبناء جتاه آبائهم 
القواعد والقيم  وأجدادهم وفق 
الت���ي حددها الدين االس���المي 
التي جبل  والتقاليد األصيل���ة 

عليها املجتمع الكويتي.

15 فائزًا حصدوا الجائزة

د.محمد العفاسيابراهيم البغلي

الشيخة رميا الصباح

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

مجلة أميركية تختار ريما الصباح ضمن أبرز 100 امرأة 
في واشنطن ألعمالها وجهودها الخيرية

حتت عنوان »ثالثة اكواب من الشاي« الذي كتبه مورتنسون 
وقالت لها »هذا شخص يستحق منا كل مساعدة«.

وذكرت انها قرأت الكتاب مع الشيخ سالم العبداهلل وعرفت 
املزي����د عن »االمل الذي يعطيه واملدارس ال� 130 التي يبنيها 
ف����ي املناطق النائية وكيف انه يوف����ر االمل لكل طفل واحد 
على حدة« ما اعطاها الوحي ملس����اعدة معهد آسيا الوسطى 

ملساعدته على بناء الكثير من املدارس.
وشددت رميا الصباح »عملنا اخليري هو استمرار لتقليد 
كويتي في مس����اعدة اآلخرين والكويت هي من بني البلدان 
الرائدة في تقدمي املس����اعدات للدول الفقيرة« مضيفة »البلد 
الذي امثله )الكويت( هو واحد من االكثر في االعمال اخليرية 

في العالم، هو رائد في هذا املجال«.
وقالت رميا الصباح »زوجي وانا على حد س����واء نشعر 
بقوة حيال اولئك الذين بحاجة وكانت الكويت داعما كبيرا 

جلهودنا«.
وعن اختيارها كواحدة من اقوى نساء واشنطن مع ميشيل 
اوباما وهيالري كلينتون وسوزان رايس وسوزان سوتومايور 
قالت »اشعر بالفخر وما كان ميكنني فعل ذلك من دون دعم 
زوج����ي والكويت، انهم قدموا لي اجنحتي واالدوات الالزمة 

للقيام بالعمل الذي افعله«.
واشارت الى ان الواليات املتحدة كانت دائما »منفتحة جدا 
على االعمال اخليرية التي نقوم بها وهذا مبني في املساهمات 
املالية الكبي����رة التي نحصل عليها من الش����ركات واالفراد 
األميركيني وايضا في املستوى العالي من حضور املسؤولني 
احلكوميني النشطتنا من بينهم الرئيس األميركي االسبق جورج 
بوش وايضا حضور وزراء اخلارجية لكل نشاطاتنا«. ومن 
بني املتحدثني والضيوف الذين حضروا حفل العشاء السنوي 
وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون وليوناردو دي 
كابريو وجورج بوش في عام 2008 والسيدة االولى لورا بوش 
لثالث سنوات متتالية ومايكل دوغالس ووزيرة اخلارجية 
الس����ابقة كوندوليزا رايس لثالث س����نوات متتالية ووزير 

اخلارجية السابق كولن باول وانچلينا چولي. 

واش����نطن � كونا: صنفت زوجة سفيرنا لدى الواليات 
املتحدة الش����يخة رميا الصباح من قب����ل مجلة بارزة في 
واشنطن على انها واحدة من ابرز 100 امراة في العاصمة 
األميركي����ة والوحيدة بني النس����اء العرب واألجانب نظرا 

جلهودها في املجال االنساني واالعمال اخليرية.
ووقع االختيار على الشيخة رميا الصباح كونها واحدة 
من انش����ط ضيفات واشنطن حيث قامت بجهود مشتركة 
مع زوجها سفيرنا في واشنطن جمعت فيها ما يزيد على 
س����بعة ماليني دوالر في غضون خمس س����نوات لقضايا 

انسانية تدعمها.
وقالت الش����يخة رميا الصباح في مقابلة حصرية مع 
»كونا« ان مهمتها ال تتوقف وانها ستستمر في ايجاد قضية 
تشعر باحلماس حيالها وستساهم بجمع التبرعات لتتمكن 

من املساعدة بأي شكل من االشكال.
وردا على س����ؤال حول كيف تخت����ار قضاياها ذكرت 
»هنالك العديد من العوامل التي تساعد في عملية اختيار 
اجلهات الت����ي يتم تقدمي الدعم لها حيث انني اتناقش مع 
زوجي بداية االمر حول القضايا التي نشعر معا باحلماس 
جتاهها وبعد ان نتفق على جهة ما يتم دراسة مدى حاجة 

هذه اجلهة ومدى انعكاس الفائدة عليها«.
ويستضيف س����فيرنا الشيخ سالم العبداهلل وزوجته 
حفل عشاء س����نوي جلمع التبرعات جلهة تستفيد منها 

في اعمالها االنسانية.
وتبنت الش����يخة رميا قضايا ومنظم����ات غير ربحية 
اختارتها مبا فيها جمع مليون دوالر لصالح منظمة »الواليات 
املتحدة من اجل مفوضي����ة االمم املتحدة العليا لالجئني« 
وجهودها الرامية ملس����اعدة الالجئ����ني العراقيني الراغبني 

بالعودة الى ديارهم.
وجمعت ع����ام 2006 اكثر من 1.2 مليون دوالر لصالح 
اليونيسيف في جهودها الرامية الى حتسني فرص التعليم 
لالطفال في افغانس����تان وخاصة الفتيات وفي عام 2007 
جمعت 1.4 مليون دوالر ذهبت الى »مشروع هوب« وتطوير 

مستش����فى البصرة لالطفال في العراق، فيما جمعت 1.6 
مليون دوالر عام 2008 للحد من انتشار املالريا في افريقيا، 
والقضي����ة املتبناة لعام 2009 كان����ت املعركة ضد التغير 

املناخي حيث مت جمع 1.8 مليون دوالر.
وعن قضيتها لعام 2010 قالت رميا الصباح انها تخطط 
جلمع اكثر من مليوني دوالر ملعهد آسيا الوسطى للمساعدة 
على بناء مدارس للبنات في املناطق النائية من باكستان 

وافغانستان.
 واشارت الى ان حفل العشاء سيكون حتت عنوان »رحلة 
من اجل االمل« واحد مؤسسي املعهد غريغ مورتنسون الذي 
كان مرشحا جلائزة نوبل للسالم هذا العام سيحصل على 
جائزة االعمال االنسانية هذا العام وسيكون مقدم احلفل 

االعالمي في شبكة »سي ان ان« فريد زكريا.
وفيما يتعلق بسبب اختيارها لهذه القضية ذكرت رميا 
الصباح ان زوجة السيناتور جون كيري قدمت لها كتابا 

بالحم�اس  تش�عرن�ي  قضي�ة  إيج���اد  ف�ي  ومس�تم��رة  تتوق���ف  ال  مهمت�ي 
وسأس�اهم ف�ي جم�ع التبرع�ات ألتمك�ن م�ن المس�اعدة بأي ش�كل من األش�كال

جمعت ما يزيد على 7 ماليين دوالر في غضون 5 سنوات لقضايا إنسانية

ومستشار عام القناة ناصر العيار 
واملستشار القانوني الشيخ داود 
الصباح قد تشرف بزيارة ومقابلة 
صاحب السمو األمير مبكتبه بقصر 
بيان حيث تلقوا نصائحه األبوية 
وآراءه الس����امية نحو األمل على 
االهتمام به����ذه الفئات التي هي 
جزء عزيز من نس����يج املجتمع 
الكويتي مثمنا هذه اخلطوة التي 
ليست غريبة على الكويت التي 
عرفت بريادتها وس����بقها في كل 

املجاالت.
إلى ذلك قام ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وزير 
ش����ؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد مساء أمس 
بتقدمي التهنئة إلى أخيه صاحب 

اجلالل����ة امللك حمد بن عيس����ى 
آل خليفة مل����ك مملكة البحرين 
الشقيقة بزواج جنله سمو الشيخ 
ناصر بن حم����د آل خليفة وذلك 
بقصر الصخير، متمنيا سموه له 

دوام التوفيق والسعادة.
ورافق ممثل سموه وفد ضم 
كال من محافظ العاصمة الشيخ 
عل����ي اجلابر والوكيل املس����اعد 
لشؤون التعليم والتدريب بوزارة 
الداخلية اللواء الشيخ احمد النواف 
الديوان األميري  واملستشار في 
الشيخ فهد العبداهلل ورئيس جهاز 
متابعة االداء احلكومي الش����يخ 
محمد املبارك ومدير مكتب وزير 
ش����ؤون الديوان االميري الشيخ 

حمد اخلالد.


