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 مو�سى اأبوطفره المطيريسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل زيارته لبنك الدم
واخـوانــه

عائلتي املرزوق والغامن الكرام

�سائلــني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

وليد خالد يو�سف المرزوق
لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

يتقدمون بخال�ص التعازي واأ�سدق املوا�ساة من

وكيل وزير الديوان األميري 
ينفي رعايته إطالق فضائية جديدة

نفى وكيل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد احملامي وسمي الوسمي ما 
نشر في إحدى الصحف احمللية حول رعاية الشيخ 
ناص���ر صباح األحمد واطالقه فضائية جديدة، 
مؤكدا ان ما نشر بهذا الصدد غير صحيح جملة 
وتفصيال وعار عن الصحة متاما. وأكد الوسمي 
ان من ش���أن نش���ر هذا اخلبر إثارة الفتنة بني 
موكلي وأبناء عمومته من رئاسة مجلس الوزراء 
والوزراء الذين يعتز بهم ويبارك الثقة السامية 

التي اوالهم إياها صاحب السمو األمير باعتبار 
أن الشيخ ناصر صباح األحمد احدى ركائز هذا 
النظام ويسعى الى مساندته واجناحه في أداء 
مهمت���ه على أكمل وجه خلدم���ة بلدنا احلبيب 
الكويت. وقال الوسمي: إن مثل هذا اخلبر يثير 
البلبلة والتشكيك في احلكم واحلكومة ولو سكت 
عنه موكلي ألثمر ثمارا خبيثة عبارة عن فتنة 
تشق الصف ومتزق األوصال وتشكك في ترابط 

األسرة وتعاضد احلكومة وتعاونها.

ولي العهد: بنك الدم يقوم بدور إنساني
 لخدمة المرضى المحتاجين وتعزيز القدرات العالجية

محمد الصباح اّطلع على البرنامج النووي السلمي اإلماراتي

استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح 
أمس محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر.

كما اس���تقبل سموه في ديوانه بقصر السيف صباح امس املستشار الثقافي في 
مكتب لوس اجنيليس د.علي عبدالرزاق الكاظمي.

واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف صباح امس مدير االدارة العامة للتحقيقات 
فالح سعد العتيبي. كما استقبل سمو ولي العهد رئيس حترير جريدة السبق محمد 
البرجس حيث اهدى سموه مجموعة من املؤلفات تتعلق بحياة واجنازات املغفور 
له بإذن اهلل األمير الراحل الشيخ جابر االحمد طيب اهلل ثراه وقد شكره سموه على 
م���ا بذله من جهد في ابراز هذه املؤلفات متمنيا ان تكون مرجعا لكل باحث ومفكر، 

كما استقبل سموه عددا من املواطنني.
إلى ذلك، قام س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد صباح امس بزيارة الى بنك 
الدم. حيث اطلع س���موه على سير العمل واس���تمع الى شرح من القائمني على هذا 
املركز وقام س���موه بالتبرع بدمه تأكيدا على قيم التطوع واملبادرة كما اثنى سموه 

على املبادرات الطيبة التي يقوم بها املتبرعون من املواطنني واملقيمني.
وقد اش���اد سموه بدور البنك االنساني في خدمة املرضى احملتاجني وعلى دوره 
الصحى والفعال في احلياة االنس���انية وتعزيز القدرات العالجية واس���هاماته مع 

القطاعات الصحية االخرى داخليا وخارجيا.
وحث س���موه على تضافر كافة اجلهود لالس���هام في التبرع بالدم وذلك خلدمة 
املرضى وقد اشاد سموه بجهود العاملني في هذا القطاع النبيل وعلى ضرورة العمل 
على تفعيله وتطويره. من جانبه اش���اد الفريق العامل في بنك الدم مببادرة سموه 

التي جتسد الروح االنسانية في التبرع التطوعي بالدم.

ابوظب����ي � كونا: بحث نائ����ب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ 
د.محم����د الصباح مع نائب رئيس دولة اإلم����ارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سبل تفعيل وتطوير العالقات الكويتية � اإلماراتية 
في مختلف املجاالت وش����تى سبل التعاون. وقال الشيخ د.محمد الصباح ل� »كونا« 
انه عبر للش����يخ محمد بن راشد عن س����عادة القيادة السياسية والشعب باالجناز 
احلض����اري الكبير الذي حققته دولة اإلمارات مؤخ����را في افتتاح برج خليفة الذي 
ميثل أطول املباني التي أجنزها اإلنسان. وأضاف ان االجتماع تناول بحث القرارات 
والتوصيات التي خرجت بها قمة قادة وملوك دول مجلس التعاون اخلليجي األخيرة 
في الكويت وسبل تفعيلها ملا فيه مصلحة شعوب دول املنطقة. وقال انه استعرض 
مع الشيخ محمد بن راشد األوضاع السياسة الراهنة في املنطقة فى ظل التطورات 
والتحركات السياس����ية احلالية وذلك لترؤس الكويت للدورة احلالية لدول مجلس 
التع����اون اخلليجي. من جهة أخرى، قال الش����يخ د.محمد الصب����اح انه قام يرافقه 
وزير اخلارجية اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد والوفد املرافق له بزيارة مؤسسة 
اإلمارات للطاقة النووية لالطالع على البرنامج النووي الس����لمي اإلماراتي الهادف 

إلنتاج الكهرباء ودعم التنمية االقتصادية.
وأضاف انه اطلع من املس����ؤولني اإلماراتيني القائمني على املشروع على خطوات 
االستراتيجية التي اتخذتها اإلمارات لدعم النمو االجتماعي واالقتصادي باستخدام 

الطاقة النووية واالستخدام اآلمن والرشيد لهذه التقنية. 

سموه التقى الجابر والكاظمي والعتيبي ورئيس تحرير جريدة السبق

بحث مع محمد بن راشد سبل دعم العالقات الثنائية

إيران مستعدة لالجتماع مع الكويت
 بشأن حقول النفط المشتركة

طهران � كونا: ابدى املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية رامني مهمانبرست 
امس اس����تعداد بالده لعقد اجتماع ثنائي مع اجلانب الكويتي على مستوى اخلبراء 

بشأن حدود احلقول النفطية املشتركة بني البلدين.
وقال مهمانبرست ردا على سؤال يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي الشيخ د.محمد الصباح منذ يومني بشأن 
احلقول النفطية املشتركة بني البلدين »اعلنا منذ فترة استعدادنا لعقد اجتماع مع 
اجلانب الكويتي بهدف التوص����ل الى نتائج بهذا اخلصوص«. واضاف في مؤمتره 
الصحافي االسبوعي »نعتقد أنها فرصة جيدة للتحدث مع املسؤولني الكويتيني حول 
بع����ض القضايا ونتمنى ان تتمخض اجلهود املبذولة في هذا االطار عن نتائج وان 

يعقد هذا االجتماع بعد اعالن اجلانب الكويتي استعداده في هذا الصدد«.


