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الخرافي عقد اجتماعًا مع الوفود الخليجية 
لتنسيق المواقف وتوحيد وجهات النظر

على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني اإلسالمي

قّدمه الشيخ د.محمد الصباح إلى ولي عهد بريطانيا

صاحب السمو تبرع بـ 10 ماليين جنيه إسترليني
لمركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية في المملكة المتحدة

العازمي: األمير حريص على المعاقين

»المعلمين«: لسمو األمير النظرة الثاقبة 
في معالجة التحديات واالهتمام بالتعليم

الهارون: األمير صاحب رؤية مستقبلية واضحة 

الصقعبي: صاحب السمو حمل بقلبه هموم الكويت

الفهد: الذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم تعزيز لمعاني الوفاء والوالء

العرادة: كان لدعم صاحب السمو للمزارعين األثر الواضح في تطوير القطاع الزراعي
بشرى شعبان

هنأ رئيس مجلس ادارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني سعود العرادة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد مبناسبة مرور اربع سنوات 
على تولي س����موه مقاليد احلكم 
وكذلك قدم التهنئة لسمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
مبناسبة عودته الى ارض الوطن 

ساملا معافى بعد رحلة العالج.
وأشاد العرادة باملسيرة الكرمية 
لصاحب السمو األمير وما حققه 
من اجن����ازات تنموي����ة بحنكته 
وديبلوماس����يته املعهودة والتي 
ع����زز خالله����ا دور الكويت على 
املستويني االقليمي والدولي وكذلك 
دوره الكبير في تعزيز العالقات 
العربية وتنقيتها من  الدول  بني 

اخلالفات والتوترات.
وقال: بدأ صاحب الس����مو مبا 
انتهى اليه س����لفه الصالح، وان 
العه����د الذي تول����ى فيه صاحب 
السمو لهو عهد خير على اجلميع، 
واننا نهنئ انفسنا مبثل هذا القائد 
ومبثل ه����ذا األب ووالد اجلميع 

ومبثل هذا األمير.
الذي تولى  العهد  ان  واضاف 
فيه اميرنا الغالي صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح االحمد هو 
عهد مل����يء بالتحديات وفي مثل 
هذا الزمن وهذا الوقت ال يصلح 
اال امثال هذا االمير الذي يشهد له 
تاريخه السياسي الطويل باحلنكة 
واحلكمة. واضاف ان لتوجيهات 
الالمحدود االثر  س����موه والدعم 
الواض����ح ف����ي تطوي����ر القطاع 

الكويت وتش����جيع  الزراعي في 
املزارع الكويتي على البذل والعطاء 
وحتقيق اجنازات مشهودة فكان 
الهتم����ام س����موه ب����كل القضايا 
الزراعية ان تضاعفت احليازات 

واملساحات املزروعة وانعكست 
ايجابا على القطاع الزراعي بأكمله 
مزيدا من االزدهار والتقدم ومن 
سمات ذلك الكم الكبير من املنتجات 
الزراعية املتنوعة. وعلى الصعيد 
ذاته اعرب رئيس االحتاد الكويتي 
للمزارعني عن خالص تهانيه لسمو 
رئيس احلرس الوطني الش����يخ 
سالم العلي لعودته ساملا معافى 
الى ارض الوطن ونهنئه باس����م 
جميع املزارع����ني الكويتيني على 
س����المة العودة الى ارض الوطن 
الغال����ي بعد رحل����ة العالج التي 
تكللت بالنجاح ومّن اهلل سبحانه 
وتعالى فيها على سموه بالشفاء 
وموفور الصحة والعافية داعيا 
اهلل سبحانه وتعالى ان يدمي على 
سمو الشيخ س����الم العلي نعمة 

الصحة ومت����ام العافية ملواصلة 
مسيرة عطائه املعهود في خدمة 
الوطن واملواطنني. وقال العرادة 
ان ايادي سمو الشيخ سالم العلي 
البيضاء يذكرها اغلب الكويتيني 
من خالل وقفته الى جانب ابنائه 
احملتاجني وتبرعه الس����خي عن 
طريق بيت الزكاة سواء جلموع 
الكبير  احملتاجني وكذلك لتبرعه 
ألسر جميع الشهداء الكويتيني منذ 
تأسيس الكويت فكان ذلك التبرع 
له الوقع الكبير في نفوس املواطنني 
جميعا النه انقذ أسرا كثيرة من 
اهل الكويت من الضياع الذي كاد 
ان يحل به����ا وان دعوات وصالة 
اهل الكويت لسموه ولوقفته الى 
جانبهم كانت احد االسباب لعودته 

إلينا ساملا معافى.

اعرب رئيس النادي البحري الرياضي اللواء 
فهد الفهد عن اعتزازه واس����رة النادي مبرور 
الذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم، مشيرا الى 
ان لهذه املناسبة الكثير الكثير من الدالالت التي 
جتسد حقيقة ما تتميز به الكويت وما جبلت 
عليه من وحدة الصف والتالحم والتماسك ما بني 
قيادتها احلكيمة وشعبها الوفي، وتستحق ان 
تكون املثل والعبرة في ترسيخ القيم الوطنية 
وتعزيز معاني الوفاء والوالء وعمق االنتماء 
لهذا الوطن العزيز ولقيادته الس����امية. وقال 
اللواء الفهد: اننا اذ نحتفل بهذه املناسبة والتي 
تزامنت مع العودة امليمونة لسمو الشيخ سالم 

العلي الى ارض الوطن بعد ان من اهلل تعالى 
عليه بالشفاء، فإن من حقنا جميعا ككويتيني 
ان نعبر عن مشاعر الفرحة والغبطة واالعتزاز 
بهاتني املناسبتني، وان جندد فيهما كل معاني 
احلب والوفاء لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح االحمد، 
ولعميد اسرة اخلير وآل الصباح الكرام سمو  

الشيخ سالم العلي. 
وذكر اللواء الفهد ان من الصعب جدا سرد ذلك 
السجل احلافل ملا قدمه ويقدمه صاحب السمو 
األمير من اجل املضي قدما مبس����يرة النهضة 
املباركة لكويتنا الغالية، ومن اجل تأمني احلياة 
الكرمية املستقرة املتآلفة لشعبها الوفي، ومن 

اجل التمسك بالقيم النبيلة والثوابت الوطنية 
واملثل العليا التي عاش عليها الكويتيون منذ 
القدم، وان رعاية سموه السنوية لرحلة الغوص 
التي ينظمها النادي س����نويا امنا متثل جانبا 
وغيضا من فيض لعطاءات سموه الواسعة، 
والتي كان للتراث البحري نصيب منها ألهمية 
هذا التراث، وفي ضرورة تخليد ذكرى الرعيل 
االول من اآلباء واالجداد، وتعزيز ارتباط ابناء 
اجليل احلاضر والش����باب بتراث هذا الوطن 
العزيز ومباضيه واستلهام العبر واملعاني من 
تضحيات اآلباء واالجداد، وتعميق روح الوفاء 
والوالء وعمق االنتماء في نفوس االبناء نحو 

وطنهم الكويت.

كندا � اوتاوا � كونا: هنأ سفيرنا 
لدى كندا د.مساعد الهارون الكويت 
حكومة وشعبا مبناسبة الذكرى 
الس����مو  الرابعة لتولي صاحب 
األمير الشيخ صباح االحمد مقاليد 
احلكم، مؤكدا ان صاحب السمو 
االمير له رؤية واضحة في صياغة 

املستقبل.
ل����� »كونا«:  اله����ارون  وقال 
الرابعة لتولي  الذكرى  مبناسبة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم ان الكويت 
شهدت تقدما بخطوات واثقة خالل 
تولي صاحب السمو األمير مسند 
االمارة. وأشاد بالدور الكبير الذي 

يقوم به سموه وهو دور مستمر ودائم عبر مسيرته 
العامرة باالجنازات العظيمة التي رس����خت مواقف 
الكويت وعمقت حضورها الدول����ي املهم والفاعل، 
مؤكدا ان س����موه رجل دولة من الطراز األول وقائد 
حكيم ورجل سياس����ي محنك س����اهم ملدة 40 عاما 
ف����ي تعزيز وتقوية العالق����ات اخلارجية بالكويت 

والعالم أجمع.
وأكد الس����فير الهارون ان صاحب السمو األمير 
يتمت����ع بحنكة ونظرة ثاقبة ع����ززت دور الكويت 

على الصعيدين اإلقليمي والعاملي 
وبخاصة في املجاالت السياسية 
واالقتصادية، مشيرا الى ان جتربة 
صاحب السمو األمير ابان توليه 
الكويت  وزارة اخلارجية أعطت 
ثقال عامليا كون سموه شخصية 
العاملي  معروفة على املس����توى 
بحكم كونه عميد الديبلوماسية 
العاملية. واستذكر مبزيد من الفخر 
التعاون والدعم الالمحدود الذي 
لقيه من صاحب الس����مو األمير 
حفظه اهلل عندما كان نائبا أول 
لرئي����س مجلس ال����وزراء وكان 
الس����فير الهارون وزيرا للتربية 
والتعليم العالي آنذاك مثمنا دعم 
سموه له وسائر أعضاء احلكومة في تطوير وحتديث 
القوان����ني واألنظمة ورفع كف����اءة العمل واالهتمام 
الكبير بتطوير النظ����ام التعليمي وخاصة املناهج 
التعليمية. كما استذكر السفير الهارون االجنازات 
الكبيرة التي شهدتها الكويت في عهد سموه وحتت 
قيادته احلكيمة على درب التقدم واالزدهار، مؤكدا 
ان الكويت اس����تطاعت من خالل الدور الذي لعبه 
صاحب الس����مو األمير ان تكون حاضرة في العديد 

من امليادين الدولية والعربية واالسالمية.

هنأ رئيس اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 وليد 
الصقعبي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
مرور اربع���ة اعوام على تولي 
سموه مقاليد احلكم الذي صادف 
أمس اجلمعة، مؤكدا ان سموه 
استطاع بحكمته وخبرته ورؤاه 
اآلنية واملستقبلية ان يحقق األمن 
واالس���تقرار للكويت. وأضاف 
الكويتي  الصقعبي ان الشعب 
يتضرع ال���ى اهلل عز وجل ان 
يسدد خطوات صاحب السمو 
األمي���ر وان يدمي عليه الصحة 
والعافية وان يواصل استكمال 
مسيرة النهضة والبناء باقتدار 
كبير الفتا الى ان سموه يحمل 

في قلبه ووجدانه هموم الكويت 
حيث يس���عى منذ توليه سدة 
احلكم إلى تنمية اإلنسان الكويتي 
واالرتقاء مبس���توى معيشته 

إميانا من س���موه بأن املواطن 
هو احلاضر واملستقبل لهذا البلد 
الطيب. وأشار الصقعبي الى ان 
سموه أرسى قواعد الديبلوماسية 
الكويتية األصيلة باإلضافة إلى 
تأسيس لغة احلوار الهادف بني 
جميع قطاع���ات الدولة، حيث 
يتعامل مع اجلميع بروح األب 
ففي جميع خطب سموه كانت 
توجيهات���ه للجميع بأن تكون 
الكويت أوال. واوضح الصعقبي 
ان الكويت بفضل رؤى صاحب 
السمو األمير ينتظرها مستقبل 
كبي���ر خاصة بعد اقرار اخلطة 
االمنائي���ة التي ستس���اهم في 
احداث نقل���ة اقتصادية خالل 

الفترة املقبلة.

بشرى شعبان
هنأ رئيس مجلس إدارة النادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني مهدي 
العازمي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
مرور الذكرى الرابعة على تولي 
سموه احلكم وعيد اجللوس الذي 
يعد لنا جم����وع الكويتيني من 
أجمل األعياد الوطنية ألن اهلل 
سبحانه وتعالى منحنا حاكما 
بهذه العقلية الفذة والديبلوماسية 
احلقة فهنيئا لنا شعب الكويت 
بهذا احلاكم الناجح ونسأل اهلل 

ان يوفقه ملا يحبه ويرضاه.
وق����ال العازمي نيابة ع����ن إخواني أعضاء مجل����س إدارة النادي 
وجميع املعاقني بالكويت نرفع إلى مقام صاحب السمو األمير التهاني 
والتبريكات بهذه املناس����بة فهو والد جميع املعاقني واحلريص على 
متابعة أمورهم بنفس����ه من خالل زيارته السنوية التي خصصها في 
رمضان من كل عام وتلك الزيارة مبثابة زيارة األب ألبنائه فعلى الرغم 
من التزاماته وأعماله إال انه لم يحرمنا منها على مر السنني اضافة الى 
دعمه ألبنائه والذي يعتبر احد األسباب القوية التي تدفعنا ملواصلة 

جهدنا وحتقيق االنتصارات لرفع اسم الكويت عاليا.

هنأت جمعية املعلمني وباس����م رئيس واعض����اء مجلس إدارتها 
وجموع املعلمني واملعلمات واالسرة التربوية الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا مبناس����بة مرور الذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د مقاليد احلكم، معربة في الوقت نفس����ه عن 
غبطتها وسعادتها بهذه املناسبة الوطنية العزيزة، واعتزازها الكبير 
وتقديرها لدور سموه املتميز ونظرته الثاقبة وسياسته احلكيمة في 
معاجل����ة التحديات واملنعطفات الصعبة التي مرت بها الكويت، وفي 
تأمني أمنها واس����تقرارها، وفي تكريس قيم وتعاليم ديننا اإلسالمي 
احلنيف، ومبادئ العدالة والتس����امح واملس����اواة، والتمسك الراسخ 
بالدميوقراطية والدستور من أجل احملافظة على املكتسبات واحلقوق 
والواجبات، وتعزيز روح االس����رة الواحدة املتالحمة ومعاني العمل 
والعطاء، والوفاء والوالء وعمق االنتماء ما بني ابناء الشعب جميعا، 
وفي استكمال مشوار النهضة املباركة ومسيرة البناء واالرتقاء ملا فيه 

صالح الكويت وشعبها الوفي ولكل من يعيش على ارضها الطيبة.
واشارت اجلمعية في بيان لها الى انه وفي ظل هذه املناسبة الوطنية 
العزيزة فإنه البد ان نس����تذكر كمعلمني مناقب وسجايا سموه جتاه 
العملية التعليمية وما حتظى به من اهتمام خاص ومن حرص دائم 

للنهوض واالرتقاء بها.

لندن � كونا: أعلن عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا 
في اململكة املتحدة خالد الدويسان امس عن تبرع صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد ب� 10 ماليني جنيه 

استرليني ملركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية.
ج���اء ذلك عقب تقدمي نائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح تبرع صاحب 
السمو األمير إلى ولي العهد البريطاني االمير تشالز في 

احتفال جرى في قصر )كليرنك هاوس(.
وقال السفير الدويسان ان الشيخ د.محمد الصباح نقل 
الى االمير تش���الز حتيات صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وأضاف ان االمير تشالز أشاد مبساهمات الكويت في 
مثل هذه املراكز العلمية وبدور صاحب السمو وحرصه 
على نش���ر الصورة احلقيقية لإلسالم في بريطانيا من 

خالل هذا املركز »املميز«.
وأوضح الدويس���ان ان هذا التبرع يضيف للعالقات 
املتمي���زة التي تربط الكويت باململكة املتحدة ويس���هم 
ف���ي تعزيز العالق���ة التاريخي���ة التي ترب���ط البلدين 

الصديقني.
وأش���ار الى ان االمير تشالز يشغل منصب الرئيس 
الفخري جلمعية الصداقة البريطانية � الكويتية اضافة 
الى انه الرئيس الفخري كذلك ملركز اكسفورد للدراسات 

اإلسالمية منذ إنشائه في العام 1985.
واضاف السفير الدويس���ان ان املركز يعتبر من بني 
أهم املؤسسات العلمية العاملية والتي تعمل على تشجيع 
الدراسات األكادميية املتعلقة بالدين اإلسالمي وهو ميثل 

جسرا مهما لاللتقاء بني العاملني الغربي واإلسالمي.
من جانبه، ثمن مدير مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية 
د.فرحان نظامي التبرع السخي من لدن صاحب السمو 
األمير، مش���يرا الى ان الكويت كانت ومازالت من الدول 

السباقة في دعم املركز.
وأعرب نظامي عن خالص شكره للكويت على تبرعها 
الس���خي الذي يأتي امتدادا ملساهماته املستمرة في دعم 

املؤسسات العلمية الدولية.
كما خص د.نظامي بالشكر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح الذي مت اختياره 

الع���ام املاضي عضوا في مجلس أمناء مركز اكس���فورد 
للدراسات اإلسالمية باجلامعة.

وأشاد د.نظامي مبساهمات الكويت السابقة في بناء 
مكتبة مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية بجامعة اكسفورد 
والتي س���تحمل اس���م »الكويت« حيث سيستفيد منها 
طالب العلم والباحثون في جامعة اكسفورد وفي اوروبا 
والعالم بشكل عام عالوة على ذلك فقد ساهمت مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي بتمويل إنشاء كرسي باسم الكويت 

للدراسات العربية واإلسالمية في املركز.
ويضم مجلس أمناء مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية 
بني صفوفه شخصيات سياسية وأكادميية بارزة من مختلف 

أنحاء العالم وكذلك من جامعة إكسفورد العريقة.
يذكر ان مركز اكس���فورد للدراس���ات االستراتيجية 
يقوم بدور مهم في تشجيع التواصل وتبادل اآلراء عبر 
سلسلة من نشاطات البحث العلمي والتدريس والنشر 
ويهدف بصفة اساسية خللق فهم أعمق لإلسالم والعالم 
اإلسالمي حيث يسعى املركز إلقامة جسر من التواصل 

بني العاملني اإلسالمي والغربي.

»الكهرباء« حّصلت 34700 دينار
من المبالغ المستحقة لها إلكترونيًا

دارين العلي
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء ان 
الوزارة متكنت من حتصيل مبلغ 34700 دينار 
من املبالغ املستحقة لها عن طريق التحصيل 

اإللكتروني منذ بدء تشغيله 21 اجلاري.
وقالت املصادر ل� »األنباء«: ان 300 مستهلك 
الدف����ع اإللكتروني بنجاح  قاموا بعم����ليات 
دون اي مع�وقات، مش���������يرة الى ان ط���رق 
التحص���يل التقليدية س���جلت 80 ألف دينار، 
ومبع���دل يومي وصل ال���ى 8 آالف خالل تلك 

الفترة.
وأفادت بأنه حتى هذه اللحظة لم ترد لقطاع 
شؤون املستهلكني اي شكاوى من املستهلكني 
بشأن استخدام نظام الدفع اإللكتروني، الفتة 
الى مرحلة جديدة من طريقة العمل بدأ مكتب 
وكيل الوزارة بتنفيذها وتقوم على تس���جيل 
بيانات جميع املعامالت واملراس���الت اخلاصة 

باملراجع���ني والق�����طاع���ات التابعة للوزارة 
على نظم احلاسوب اآللي وتداولها إلكترونيا 
ملعرفة نتيجتها وذلك بعد جناح جتربة الدفع 

اإللكتروني.
ولفتت الى ان »قطاع مراكز املراقبة والتحكم 
ونظم املعلومات بدأ في عملية التصوير الضوئي 
اإللكتروني جلميع املستندات في القطاع حيث 
انتهى العاملون من توثي���ق جميع املعامالت 
واملراسالت اخلاصة بالقطاع للعام املاضي وجار 
استكمال عملية التوثيق اإللكترونية للسنوات 
األقدم، مش���يرة الى ان عملية التوثيق تشمل 
جميع القطاعات في الوزارة لضمان احملافظة 
على املراسالت واملعامالت والكتب الرسمية من 
الضياع أو التلف ألي سبب، الفتة الى ان فكرة 
التوثيق اإللكتروني صادرة من الوكيل املساعد 
لقطاع مراكز املراقبة والتحكم ونظم املعلومات 

م.علي الوزان.

عقد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي مساء 
اول من امس على هامش اعمال الدورة الثانية 
عشرة الحتاد مجالس الدول االعضاء مبنظمة 
املؤمتر االسالمي املنعقد في العاصمة االوغندية 
»كمباال« في م���قر اقامته اجتماعا مع رؤس���اء 
وفود مجالس الوطني والشورى والنواب واالمة 
بدول مجلس التع���اون لدول اخلليج العربية 

املشاركة في اجتماع االحتاد.
ومت خالل اللقاء تنس���يق املواقف وتوحيد 
وجهات النظر حول القضايا املطروحة على جدول 

اعمال االجتماع، ويأتي هذا االجتماع التنسيقي 
على هامش اجتماعات احملافل البرملانية التي 
تشارك فيها. حضر االجتماع من اجلانب الكويتي 
اضافة للخرافي وكيل الشعبة البرملانية النائب 
مبارك اخلرينج ورئيس الوفد القطري محمد 
السليطي ورئيس الوفد السعودي د.علي الغامدي 
ورئيس الوفد العماني الش���يخ سالم بن علي 
املعوشني ورئيس الوفد البحريني د.عبداللطيف 
الشيخ ونائب رئ�يس الوفد االماراتي يوسف 

النعيمي.

توضيح واعتذار
ورد في »األنباء« ام���س ان النائب 
مسلم البراك أولم على شرف الصحافيني 
البرملانيني مبناسبة حصوله على حكم 
بالتعويض في قضايا مرفوعة ضده من 
أحد الزمالء الكتاب في اشارة الى الزميل 
نبيل الفض���ل، والصحيح ان الدعاوى 
مرفوعة من النائب البراك ضد الفضل 
فاقتضى التوضيح واالعتذار الى الزميل 
القدير نبيل الفضل )بوبراك( عن هذا 
اخلطأ غير املقصود خاصة انه املعروف 
بدفاعه عن احلريات الصحافية ونشاطه 
التص���دي للتعدي���الت احلكومية  في 

املقترحة بهدف تقييد هذه احلريات.

اللواء فهد الفهد
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الزميل نبيل الفضل
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الديوان األميري ينعى أرملة الشيخ حمود الحمد
نعى الديوان األميري املغفور لها دالل محمد 
عبداهلل الربيعة أرملة الشيخ حمود احلمد املالك 
الصباح عن عمر يناهز 77 عاما وس���يوارى 
جثمانها الثرى الس���اعة التاسعة من صباح 

اليوم السبت.
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