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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى تسلمه علم الدولة

صاحب السمو يضغط على زر ايذانا برفع العلم

جاسم اخلرافي والشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس الوزراء والشيخ جابر املبارك وكبار الشيوخ والوزراء خالل احلفلخالد اجلاراهلل ومحمد أبواحلسن والعميد الشيخ أحمد اخلليفة خالل احلفل

حتية العلم من صاحب السمو األمير

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد وكبار الشيوخ خالل احلفل

خالل احتفال رسمي بحضور صاحب السمو وولي العهد والخرافي وكبار الشيوخ وقادة الجيش والشرطة والحرس

علم الكويت عانق سماء قصر بيان إيذاناً ببدء االحتفاالت الوطنية 
 بحضور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
احتفل بقصر بي���ان صباح امس برفع علم الدولة، وقد 
شهد احلفل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير شؤون 
الديوان األميري الش���يخ ناصر صباح األحمد والوزراء 
واملستشارون وكبار املس���ؤولني بالدولة وكبار القادة 
باجليش والشرطة واحلرس الوطني. وقد وصل موكب 
سموه في الساعة العاشرة والنصف حيث استقبل بكل 
حف���اوة وترحيب من قبل أبنائه من منتس���بي اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني واالدارة العامة لالطفاء متزامنا 
مع اطالق املدفعية 21 طلقة ترحيبية ايذانا بوصول سموه، 
بعد ذلك بدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم قام سموه برفع 
عل���م الدولة. وكان مدي���ر إدارة اإلعالم األمني والناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر 
قد صرح أمس األول بأن االحتفال برفع العلم يأتي إيذانا 
ببدء االحتفاالت الرسمية والشعبية بالعيد الوطني ال�49 

وذكرى عيد التحرير ال� 19.

محمد الصباح عن اعتراض النواب على بناء مساكن 
للمزارعين العراقيين: درء المخاطر أولى من جلب المصالح

»األنباء« تنفرد بنشر األسماء المشمولة بترقيات »الفتوى والتشريع«

بيان عاكوم
رأى نائ���ب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ان اي عقوبات 
كان���ت على ايران او اي دولة في املنطقة هي 
محل قلق بالنسبة لدول اخلليج، مشيرا الى 
ان هذا االمر س���يؤدي الى مزي���د من التوتر 
واالحتقان. وبالرغم م���ن انه متنى أال تكون 
هناك عقوبات على ايران اال انه قدم نصيحة 
لإليرانيني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلزالة الهم السائد بأن ايران غير متعاونة. 
وقال إذا اثبتت ايران انها متعاونة فلن يكون 
هناك مبرر ألي عقوبات. كان ذلك قبيل مغادرته 
للمشاركة في مؤمتر افغانستان واليمن املنعقد 
غدا في لندن )اليوم( وحول موضوع املزارعني 
العراقيني واعتراض النواب على بناء مساكن 
له���م قال مصلحة ام���ن الكويت هو ما يحكم 
السياسة اخلارجية منطلقا من قاعدة فقهية 
وهي »درء املخاطر اولى من جلب املصالح«. 

وفيما يلي تفاصيل ما دار بني الش���يخ د.محمد الصباح والصحافيني 
في املطار.

 ماذا عن االجتماع اخلاص باليمن وافغانس��تان الذي س��يعقد غدا في 
لندن؟

 سيكون هناك مؤمتران املؤمتر األول بخصوص اليمن حيث ستحضره 
دول مجل���س التعاون ومجموعة من ال���دول العربية والدول الدائمة 
العضوية في مجلس األمن ويعنى باالوضاع في اليمن وما تشكله من 
مصدر خطر على االمن واالستقرار ليس فقط في منطقة دول مجلس 
التعاون وامنا في القرن االفريقي وكذلك في اطار مكافحة االرهاب حول 
العالم وهذا االمر س���نقدم فيه مجموعة من االفكار وسنجتمع كوزراء 
خارجية لدول مجلس التعاون قبل املؤمتر كي ننسق تلك االفكار ونحن 

كمجلس تعاون لدينا مواقف ثابتة في هذا املوضوع.
وبعد ذلك سيكون هناك مؤمتر آخر هو مؤمتر اصدقاء افغانستان 
ملناقشته كيفية دعم املسيرة السياسية في افغانستان ومنع تراجعها 
واال تك���ون مرتعًا للفوضى، وكذلك دول التعاون س���تكون ممثلة في 

املؤمتر.
 ف��ي مؤمتر املانحني ع��ام 2006 دعمتم اليمن مببلغ 200 مليون دوالر 
في حني صرف منه 10 ماليني فما املطلوب من الكويت في ظل هذا الفساد 

املوجود؟

 هذا ليس مبؤمتر للمانحني ولن يتضمن 
اعالنا عن تبرعات جديدة حيث مت االعالن عن 
هذه التبرعات قبل اربع سنوات وبالفعل لم 
نصرف ما اعلنا عنه الننا نريد ان نطمئن على 
أن هذه االموال تصرف بالطريقة التي تؤدي 
الى حتقيق الهدف املرجو منها وهي مساعدة 
ودعم مسيرة التنمية في اليمن ومحاربة الفقر 
واجلوع واملرض، واليمن يعاني من هذا األمر، 
ولذلك علينا كدول جوار ان نساعد اليمن في 
هذا االمر، ولذلك هذا املؤمتر هو لكيفية ترجمة 
ه���ذا التفاعل الدولي ملس���اعدة اليمن وليس 

مؤمترا للمانحني.
 ماذا عن شكوى السفير اليمني في الكويت 
ضد مبارك البذالي هل هناك تفاصيل بخصوص 

هذا املوضوع؟
 اسألوا عنها غيري.

 هل س��تبادر الكويت بتق��دمي طلب لتعديل 
طريق��ة التفتي��ش الت��ي فرضتها امي��ركا رغم 
اس��تبعاد الكويت من التفتيش خصوصا وان ليبيا وس��ورية هددتا انهما 

ستتعاطيان مع املوضوع باالسلوب نفسه؟
 ليس لدي خبر عن هذا املوضوع.

 تصريحاتكم حول املزارع���ني العراقيني على احلدود اثار حفيظة 
بعض النواب هال وضحت لنا املوضوع؟

 شبعنا بحثا في املوضوع، ولكن باملختصر املفيد هو ان ما يحكم 
السياسة اخلارجية هي مصلحة امن الكويت بالدرجة األولى وهو ما 
يحكم السياسة اخلارجية منطلقني من القاعدة الفقهية وهو درء املخاطر 

اولى من جلب املصالح وهذا هو باختصار املبدأ الذي نقوم عليه.
 ف��ي ظل توجه املجتمع الدول��ي نحو فرض عقوبات على ايران الى اي 
مدى هذا األمر س��يؤثر على االس��تقرار في منطقة اخلليج خصوصا مع 

احلديث عن وجود خاليا نائمة في املنطقة؟
 أي عقوبات على اي دولة في منطقتنا بال شك هو محل قلق بالنسبة 
لنا وسيؤدي الى مزيد من االحتقان والتوتر، لذلك ال نتمنى ان يكون 
هناك اي عقوبات على ايران، وندعو ايران من باب النصيحة الصادقة 
املخلصة اجلادة وكأصدقاء اليران الى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية 
كي نتمكن من ازالة هذا الهم الذي يسود اآلن بأن ايران غير متعاونة، 
فنريد ان تثبت ايران انها متعاونة مع الوكالة النووية ولذلك لن يكون 

هناك مبرر الي عقوبات.

أكد أن أي عقوبات على إيران ستؤدي إلى مزيد من التوتر واالحتقان اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته األحد الماضي

الشيخ د.محمد الصباح

راشد مبارك راشد بن بحر  ٭
هند بدر عيسى بوعركي  ٭

كمال ابراهيم  بهبهاني  ٭
عبداهلل احمد عبداهلل اخلضر  ٭

عبداملجيد خليل ابراهيم القطان  ٭
عبداحلكيم علي حسني ناصر  ٭

سعود عبدالرحمن القمالس  ٭
سامي فرج العجيل  ٭

مادة ثانية: يرقى الى وظيفة مستشار   ٭
باالدارة كل من املستشارين املساعدين 

التالية اسماؤهم:
طارق محمد السيد امني  ٭

حنفي محمود حنفي محمود  ٭
مادة ثالثة: يرقى الى وظيفة نائب من   ٭
الدرجة األولى باالدارة كل من النواب من 

الدرجة الثانية التالية اسمائهم:
خالد فوزي العدساني  ٭

جنالء احمد الغيث  ٭
بدير يعقوب حياتي  ٭

محمد شافي سعود البرجس  ٭
خديجة يعقوب علي كراشي  ٭

منال اسماعيل عيسى آل الرشيد  ٭
نرميان احمد عباس آغا علي محمد  ٭

محمد جحيش عويران النصافي  ٭
د.اسيل حامد خليفة الفضالة  ٭

عبير عبدالكرمي حسن علي  ٭
علي عبداهلل مناور الرشيدي  ٭
اماني محمد ابراهيم بوهندي  ٭
عبداحلميد محمد جاسم املطر  ٭

عبدالرحم���ن  عب���داهلل  هن���وف   ٭
الروبيعان

حنان عبدالكرمي يوسف العيدان  ٭
وفاء ابراهيم احمد الياقوت  ٭

راشد حميد العنزي  ٭
مشعل مخيط عبداهلل املطيري  ٭

فهد عبداهلل احمد عبداهلل املقلد  ٭
راوية عبدالوهاب العوضي  ٭

هيفاء جعفر كرم احمد  ٭

فاطمة ابراهيم ماضي اخلميس  ٭
منصور فرج حمود العازمي  ٭

عائشة ابراهيم حمد البحر  ٭
مي جاسم محمد حجي الظاهر  ٭

معاذ جاسم محمد مهلهل الياسينتهاني   ٭
صالح  الرشيدي

إبراهيم عيسى عسيكر املطيري  ٭
حن���ان راش���د محمد راش���د محمد   ٭

اخللف
نواف عبدالعزيز سعود املطوع  ٭

أمل ناصر صالح املطيري  ٭
سالف هاشم سيد الرفاعي  ٭
رضينة خليفة عمر العمر  ٭

حصة مساعد راشد بورسلي  ٭
رزان ابراهيم محمد سعيد الشطي  ٭

خالد عبداهلل عبدالعزيز املسعد  ٭
محمد فهد فالح العجمي  ٭

راشد منور املطيري  ٭
أنور جري فهد اجلري  ٭

د.محمد حسن الكندري  ٭
يوسف سالم عوض أبا القلوب  ٭

يوس���ف س���لمان نصف س���لمان   ٭
النصف

محمد فالح دخيل اهلل العدواني  ٭
عبداهلل راشد عوض اجلويسري  ٭

خالد سالم غامن احلريص  ٭
مش���عل مال���ك عبدالعزي���ز مال���ك   ٭

الصباح
فراج مطلق بداح السبيعي  ٭

عبدالعزيز محمد سيف الرويس  ٭
مادة رابعة: يرقى الى وظيفة نائب من   ٭
الدرجة الثانية كل من احملامني من الفئة 

محام )أ( باإلدارة التالية أسماؤهم:
نايف محمد نايف العتيبي  ٭

منى احمد علي عبداهلل  ٭
ألطاف حسني علي محمد تقي  ٭

لطيف���ة عبدال���رزاق عبدالرحي���م   ٭
العوضي

عبداهلل ناصر فالح الركف  ٭
عبدالعزيز جاسم محمد العون  ٭

منى عبداهلل أحمد الطراح  ٭
دالل علي صفر علي غلوم  ٭

أروة محم���د عبدالرحمن الش���يخ   ٭
جمعة اجلودر

فاطمة فيصل محم���د عبدالرحيم   ٭
نقي

خالد عيد سند العازمي  ٭
طارق عبدالرزاق محمد العدساني  ٭

أسامة عيسى ماجد الشاهني  ٭
م���رمي يعق���وب احم���د محم���ود   ٭

الشيباني
مرمي يوسف جاسم القطامي  ٭

منى جاسم املنصوري  ٭
حنان يوسف احمد البعيجان  ٭

فايز ساير املطيري  ٭
منال متعب بنيه اخلرينج  ٭

مرسال سعد مرسال املاجدي  ٭
هند سلطان مبارك آل بن علي  ٭
رشا يعقوب يوسف املعيوف  ٭

فهد اسماعيل فهد الفهد  ٭
أمالك خالد سعد سالم الصباح  ٭

رقية محمد ضيف اهلل شرار  ٭
عقاب شعوان املطيري  ٭

ناصر احمد محمد حسن الكندري  ٭
هزاع جاسم محمد بهمن  ٭

حص���ة عب���داهلل محمد الش���يخ   ٭
اخللف

عب���داهلل ناص���ر محم���د عبداهلل   ٭
الرويح

خالد عبدالرحمن احمد البكر  ٭
ن���ورة ناص���ر عبداهلل مش���اري   ٭

الروضان
ناصر عبداهلل عيد الرشيدي  ٭

جن���الء محم���د عب���داهلل محم���د   ٭
اجلسمي

مب���ارك محم���د س���ليمان احم���د   ٭
بوكحيلفرج منور ضاحي املطيري

هاني ناصر صقر الصقر  ٭
ناصر هابس دهيشان املطيري  ٭

فهد محمد عيسى البلوشي  ٭
عذاري عبداهلل احمد العبدلي  ٭

عبدالرحم���ن خال���د عبدالرحمن   ٭
اخلترش

دميا خالد ناصر الوسمي  ٭
فيصل راشد فالح الهاجري  ٭

سارة سعود الغديري  ٭
رنا عبدالرحمن يوسف احلنيف  ٭
بشرى مصطفى يوسف الدشتي  ٭

حزين محمد نهار املطيري  ٭
طيبة علي سليمان اجلبر  ٭

عبداهلل حباب فندي الرشيدي  ٭
هنادي ابراهيم علي املهيني  ٭
تغريد يوسف عيسى املطر  ٭

س���ندس صالح عب���داهلل جوهر   ٭
حيات

عبداللطي���ف احمد غل���وم محمد   ٭
حسني

بشاير حمود محمد حمود ابو شيبة   ٭
املطيري

ع���ذاري س���الم محم���د س���لمان   ٭
الصباح

خال���د جدع���ان خل���ف جدع���ان   ٭
العنزي

سعود عيسى عبدالصمد الكندري  ٭
غدير بدر ناصر الصقعبي  ٭

خالد مسلم حمود فهد الهلقي  ٭
مها ناصر محمد ناصر احلريتي  ٭

سلمان الصباح محمد الصباح  ٭
ابرار يوسف جاسم علي املطاوعة  ٭

مهن���د عبدال���رزاق عبداللطي���ف   ٭
الدوسري

امل علي عبداللطيف الدوسري  ٭
مجبل مهزع مرزوق الديحاني  ٭

آمنة يوسف محمد خريبط  ٭
عبداللطيف عباس حبيب مناور  ٭

هليل عبداهلل هليل امليموني  ٭
عبدالعزيز محمد عبداهلل العجيل  ٭

علي ناصر شجان املطيري  ٭
فهد محمد فهد العمر  ٭

مس���اعد مهدي عبداهلل ضيف اهلل   ٭
بورمية

محمد طامي فالح طامي العجمي  ٭
عبداللطي���ف حس���ني عبداللطيف   ٭

العلي
حم���ود عب���داهلل ه���زال س���عود   ٭

الرشيدي
طالل عبداهلل حماد العجمي  ٭
مترك مطلق مترك العجمي  ٭

احمد حمد احمد العمار  ٭
بندر فيصل بندر الدويش  ٭

جنيب فالح سعود النمران  ٭
عبداهلل مبارك جبر الشريف  ٭

مريم بندق
تنفرد »األنباء« بنش��ر االسماء املش��مولة بالترقيات في ادارة 
الفتوى والتش��ريع التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه مس��اء 

االحد املاضي وتشمل االسماء:
م��ادة أولى يرقى الى وظيف��ة وكيل ادارة الفتوى والتش��ريع 

املستشارون باالدارة اآلتية اسماؤهم:


