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صاحب السمو األمير خالل لقائه الشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد متوسطا الشيخ مبارك الفيصل وجميع القياديني واملسؤولني بديوان سموه

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم هدية تذكارية من الشيخ أحمد العبداهلل ووفد شركة البترول الكويتية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال دليهي الهاجري

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. كما اس���تقبل س���موه صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد. واستقبل سموه 
رئيس مجلس االمة باالنابة دليهي الهاجري. كما استقبل 
سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك. إلى ذلك يتفضل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد فيشمل بحضوره ورعايته حفل 
تكرمي املتفوقني من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2009/2008 
وذلك في متام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم 

على مسرح كلية التربية االساسية بالشامية. 
من جهة أخرى، بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه امللك محمد السادس 
ملك اململكة املغربية الشقيقة عّبر فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا انهيار مئذنة مسجد الل خناته 
بنت بكار التاريخي مبنطقة باب البردعني مبدينة مكناس 
املغربية سائال املولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان وأن مين 
على جميع املصابني بسرعة الشفاء والعافية. كما بعث 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني. 

الكويت عزّت المغرب بضحايا انهيار مئذنة

األمير استقبل ولي العهد والمحمد والهاجري والمبارك

ولي العهد شكر مهنئيه: نسأل اهلل أن يديم نعمة األمن واألمان على وطننا
سموه حضر حفل استقبال على شرفه واستقبل المحمد والهاجري و4 وزراء

النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل ووزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان. 
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس 

االمة باالنابة دليهي الهاجري.
كما اس����تقبل سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل وبرفقته الرئيس التنفيذي 
الكويتية علي  البترول  مبؤسسة 
الش����ويب ورئيس مجلس االدارة 
والعض����و املنتدب لش����ركة نفط 
الكويت س����امي الرش����يد ونائب 
العضو املنتدب للشؤون االدارية 
واملالية خالد ماضي اخلميس ومدير 
مجموعة العالقات العامة واالعالم 
بشركة نفط الكويت عبد اخلالق 
العلي وذلك مبناسبة مرور 75 عاما 

على انشاء شركة نفط الكويت.
وقد شكرهم سموه بهذه املناسبة 
كما أثنى على جهود القائمني عليها 
مشيدا سموه مبا لهذه الشركة من 
دور فعال في تنمية البالد ورفعتها 
بني دول العالم باعتبار أن النفط 
أحد املصادر االقتصادية األساسية 
للدولة وش����ريانها احليوي. وقد 
قدموا لسموه هدية تذكارية بهذه 

املناسبة.

أقيم صباح أمس بديوان سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد حفل 
استقبال لسموه مبناسبة الذكرى 
الرابعة لتولي سموه والية العهد 
م����ن قبل رئيس الديوان الش����يخ 
القياديني  الفيصل وجميع  مبارك 
واملس����ؤولني واملوظف����ني بديوان 
سموه. ووجه س����موه كلمة ثناء 
بهذه املناس����بة جلمي����ع العاملني 
بالديوان وحثهم على بذل من اجلهد 
الدؤوب والعطاء املثمر الجل رفعة 
الكويت وان يدمي اهلل تعالى نعمة 
االمن واالمان واالستقرار واالزدهار 
على دولتنا الغالية الكويت في ظل 
الرشيدة لصاحب السمو  القيادة 

األمير.
ووجه سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد  الشكر الهالي الكويت 
االوفي����اء واخوانهم املقيمني على 
ما ابدوه من مشاعر ودية صادقة 
مبناس����بة الذكرى الرابعة لتولى 
سموه، رعاه اهلل، والية العهد. وقال 
الشيخ مبارك الفيصل رئيس ديوان 
سمو ولي العهد ان سموه اعرب عن 
خالص التهاني مبناس����بة اطاللة 
العيد الوطني التاس����ع واالربعني 
ويوم التحرير التاسع عشر سائال 
املولى العلي القدير ان يعيد هاتني 
املناسبتني املجيدتني على وطننا 
الغالي واهله االوفياء باالمن واالمان 
والتقدم واالزدهار وان يحفظ وطننا 

واليم����ن والبركات وان يدمي على 
اجلميع موفور الصحة والعافية 
والسعادة وان يسدد اخلطى لكل 
مافيه خير ورفعة وازدهار الوطن 
العزيز حتت ظل قائد مس����يرتنا 
وربانه����ا وراعي نهضتنا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ذخرا ورمزا للبالد. إلى ذلك استقبل 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

كما وجه سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد، كلمة شكر وثناء الى 
جميع اخوانه املواطنني الكرام داخل 
البالد وخارجها والى املقيمني على 
ارض الكويت الطيبة والى رؤساء 
البعثات الديبلوماس����ية املعتمدة 
لدى الكويت والى رؤساء البعثات 
الديبلوماسية الكويتية والعاملني 
فيها والى رؤساء حترير الصحف 

في ديوانه بقصر الس����يف صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واس����تقبل س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووزير 

احمللية وجميع وس����ائل االعالم 
الذين اعربوا عن خالص  االخرى 
تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم 
الفياضة التي جسدت روح اسرة اهل 
الكويت الواحدة مبناسبة الذكرى 
الرابعة لتولى سموه والية العهد 
والتى تصادف انطالقة االيذان ببدء 
االحتفاالت الوطنية بالكويت )العيد 
الوطني التاسع واالربعني وذكرى 

يوم التحرير التاس����ع عشر( من 
خالل برقيات التهاني او االتصاالت 
الهاتفية او جميع اشكال التعبير 
االخ����رى بهذه املناس����بة الغالية 
والعزي����زة على قلوبن����ا جميعا 
س����ائال اهلل العلي القدير ان يعيد 
هذه املناسبات الوطنية على الوطن 
الغال����ي وعلى املواطن����ني الكرام 
واملقيمني االوفي����اء بوافر اخلير 

على املهاترات واملزايدات التي 
حملتها بعض االقالم، فلعلمها 
ان احلق البد ان ينجلي امام هذه 
االقالم التي خرجت عن النسيج 
الصحافي املؤمن برسالته املقدر 
ملسؤوليات الصحافة البعيدة 
ع���ن التش���هير أو التجني أو 

اخلداع أو التضليل.
واختت���م: آن األوان، لك���ي 
تكشف املؤسسة عن كل احلقائق 
املدعمة باملستندات واالوراق 
حول ما أثارته هذه االقالم من 
لبس حول بعض املوضوعات، 
وذلك في اجاباتها عن االسئلة 
البرملانية التي وجهها في الفترة 
االخيرة بعض النواب احملترمني 
عنها، وذلك لكي تنجلي احلقائق 
كاملة أمام ن���واب االمة وأمام 
الرأي العام، كما س���تثبت ان 
املؤسس���ة قد اجتازت االزمة 
العاملية بأقل اخلسائر  املالية 
مقارنة مبا تكبدته غيرها من 
مؤسسات مماثلة على املستوى 

احمللي أو العاملي.

دارين العلي
أكدت وزارة الكهرباء وامل����اء عزمها العمل على 
امتام استعداداتها كافة ملواجهة وجتنب اي انقطاعات 
للتيار الكهربائي خالل فصل الصيف.واوضح مصدر 
وسع االطالع ل� »األنباء« ان الوزارة تنفذ خالل هذه 
الفترة برامج صيانة ش����املة في جميع احملافظات 
حسب اجلداول الزمنية التي اعتمدها وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان، مؤكدا ان هذه اخلطوة تأتي 

كجزء من استراتيجية متكاملة ستعمل الوزارة على 
حتقيقها من اجل تفادي حدوث انقطاعات.

ومن جهة اخرى، افاد املصدر بأن اعمال صيانة 
كيب����الت القي����ادة والضغط املتوس����ط في منطقة 
الصباحية تسهم في تخفيف انقطاع التيار الكهربائي 
الذي عانته املنطقة في السنوات املاضية، موضحا 
ان عدد الكيبالت التي مت اجناز صيانتها يبلغ اكثر 

من 10 كيبالت.

باريس � كونا: قام س���فيرنا لدى فرنس���ا علي 
السعيد باستضافة اجتماع ضم مسؤولني في مجلس 
التعاون ومسؤولني فرنسيني من إدارة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا )مينا( في وزارة اخلارجية الفرنسية 
لتبادل وجهات النظر إزاء األوضاع الراهنة عالوة 
على بحث س���بل تعزيز التعاون بني دول املجلس 
وفرنسا واالحتاد األوروبي وسبل تعزيز تواجدهما 

في منطقة اخلليج.
وقال السفير على الس���عيد ل� »كونا« ان غداء 
العمل اخلليجي � الفرنسي يأتي تعبيرا عن سعي 
الكوي���ت جاهدة لتعزيز تواجد فرنس���ا واالحتاد 
األوروب���ي في اخلليج عالوة على تأكيدنا لالحتاد 
األوروبي ان في اس���تطاعته االعتماد على عالقات 

جيدة مع شعوب املنطقة.

وترحب بكل ما يرد اليها من نقد 
أو اقتراحات أو آراء، ما دام مستندا 
الى حقائق ووقائع صحيحة، فإن 
املؤسسة ستدلي بكل املعلومات 
واحلقائق املتعلقة باستثماراتها 
وأدائها بوجه عام في اجاباتها عن 
االس���ئلة البرملانية التي وجهت 

اليها في الفترة االخيرة.
اذا كان���ت املؤسس���ة  وزاد: 
أمسكت منذ فترة طويلة عن الرد 

ص���رح مدير عام املؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية فهد 
الرجعان بأن املؤسس���ة كشفت 
للرأي الع���ام احلقائق اخلاصة 
باستثماراتها من واقع البيانات 
املدعمة باالرق���ام في ميزانيتها 
وحساباتها اخلتامية وكشوفها 
املالية املدققة من ادارة التدقيق 
الداخلي باملؤسسة التابعة ملجلس 
ادارة املؤسسة، ومن مكاتب تدقيق 
عاملية، فضال عن ديوان احملاسبة 
والرقاب���ة املالية املناطة بوزارة 
املالية والرقابة البرملانية املمثلة 
في جلنة امليزانيات واحلس���اب 
اخلتام���ي، ولم تس���جل اي من 
هذه اجلهات اي مخالفات مالية 
أو عدوان ع لى املال العام، وكل ما 
أبدته ال يعدو ان يكون مالحظات 
يتم تداركها من قبل املؤسس���ة، 
شأنها ش���أن غيرها من اجلهات 

العامة.
اذ تقدر املؤسس���ة  وتاب���ع: 
للصحافة دورها البناء في النقد 
وكش���ف احلقائق للرأي العام، 

دوما عالي الهامة مرفوع الراية حتت 
ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد. كما اعرب الش����يخ مبارك 
الفيصل عن شكره للعاملني بديوان 
س����مو ولي العهد على مشاعرهم 
الطيبة وعلى احتفالهم صباح امس 
بالذكرى الرابعة لتولي سموه والية 

العهد.

رئيس الوزراء التقى وفدًا من »البترول الكويتية«

المبارك يهنئ القيادة السياسية باألعياد الوطنية

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر السيف امس وبحضور وزير النفط 
ووزير االعالم ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ احمد العبداهلل، الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ورئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة نفط الكويت 
وعضو مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سامي 
الرش����يد ونائب العضو املنتدب للشؤون االدارية 
واملالية بالش����ركة خالد اخلميس ومدير مجموعة 
العالقات العامة بالش����ركة عبداخلالق العلي، حيث 

قدموا لسموه الشكر على حضوره احتفالية الشركة 
التي اقامتها مبناس����بة الذكرى ال� 75 النشائها كما 

اهدوا سموه هدية تذكارية بهذه املناسبة.
من جهة اخرى، استقبلت وكيل ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخة اعتماد اخلالد في مكتبها 
بقصر السيف صباح أمس سفيرة جورجيا الصديقة 

لدى الكويت ايكاترين مايريج ميكادزه.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني في شتى املجاالت وسبل تطويرها 

مبا يحقق مصالح الشعبني.

بعث النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ببرقيات تهنئة الى كل من 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد هنأهم فيها مبناسبة االعياد 
الوطنية كما نقل اليهم تهاني جميع منتسبي وزارة 
الدفاع من العسكريني واملدنيني مجددا العهد على ان 
منتسبي القوات املسلحة باقون على الوالء والوفاء 
باحملافظة على امن واستقرار الوطن العزيز، وجاء 

في برقية النائب االول الى صاحب السمو االمير:
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد القائد 
االعلى للقوات املسلحة، يشرفني ان ارفع ملقام سموكم 
الكرمي باسمي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الدفاع 
من عسكريني ومدنيني اصدق التهاني واطيب االمنيات 
مبناسبة حلول العيد الوطني التاسع واالربعني ويوم 
التحرير التاسع عش����ر، مستذكرين على الدوام ما 
قامت به قواتنا املسلحة من اجل حترير الكويت كما 
جندد ونعاهد سموكم بأن منتسبي القوات املسلحة 
باق����ون على الوالء والوفاء ف����ي احملافظة على امن 
واس����تقرار بلدنا العزيز وندعو املولى عز وجل ان 
يرحم ش����هداءنا االبرار ويدخلهم فسيح جناته انه 
سميع مجيب الدعاء واهلل اسأل ان يحفظ سموكم 
والكويت وشعبها الوفي من كل مكروه ويدمي عليها 
نعمة االمن واالمان حتت ظل قيادتكم وتوجيهاتكم 

السامية.
كما جاء في برقية الشيخ جابر املبارك لسمو ولي 

العهد: سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، يطيب 
لي ان ارفع ملقام سموكم الكرمي باسمي ونيابة عن 
جميع منتسبي وزارة الدفاع من عسكريني ومدنيني 
اس����مى آيات التهاني واخلص التبريكات مبناسبة 
حلول العيد الوطني التاسع واالربعني ويوم التحرير 
التاسع عش����ر داعني املولى عز وجل ان يعيد هذه 
املناسبة على سموكم وانتم ترفلون بأثواب الصحة 
والسعادة والشعب الكويتي العزيز باالمن واالستقرار 
حتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس����مو االمير، 
وان يرحم شهداءنا االبرار ويدخلهم فسيح جناته 

انه سميع مجيب الدعوات.
وكذلك جاء في برقيته الى سمو رئيس الوزراء: 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، يطيب لي 
ان ارفع ملقام سموكم الكرمي باسمي ونيابة عن جميع 
منتسبي وزارة الدفاع من عسكريني ومدنيني اسمى 
آيات التهاني واجمل التبريكات مبناسبة حلول العيد 
الوطني التاس����ع واالربعني ويوم التحرير التاسع 
عش����ر، متضرعني للمولى عز وج����ل ان يعيد تلك 
االيام الوطنية على وطننا احلبيب قيادة وش����عبا 
مبزيد من االس����تقرار واالزدهار، متمنيا لس����موكم 
موفورالصحة والعافية وفقنا اهلل واياكم لتحقيق 
ما نصبو اليه جميعا من اجل رفعة وطننا العزيز 
حتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس����مو االمير 
وسمو ولي عهده االمني وتوجيهات سموكم السديدة، 
وان يرحم شهداءنا االبرار ويدخلهم فسيح جناته 

انه سميع مجيب الدعوات.

الرجعان: »التأمينات« ستكشف بالحقائق 
أنها اجتازت األزمة المالية بأقل الخسائر

»الكهرباء«  استعدت لمواجهة الصيف

الكويت لتعزيز التواجد الفرنسي واألوروبي في الخليج

مقارنة بما تكبدته غيرها من المؤسسات المماثلة محليًا وعالميًا

فهد الرجعان

وزير الديوان استقبل
مدير الديوان بحكومة الفجيرة

محمد الصباح استقبل سفيري
بريطانيا في الكويت والعراق

معهد القوة البحرية احتفل بتخريج 
الدورة التقدمية السابعة للضباط

استقبل وزير شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد 
في مكتبه بقصر الس���يف ظهر امس مدير الديوان االميري بحكومة 
الفجيرة باالمارات العربية املتحدة الشقيقة محمد الضنحاني، حيث 
اهدى كتابا من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو 
املجلس االعلى حاكم الفجيرة حمل عنوان »الفجيرة في عهد الشيخ 

محمد بن حمد الشرقي 1937 � 1974«.

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح سفير اململكة املتحدة لدى الكويت فرانك بيكر وبرفقته 

سفير اململكة املتحدة لدى جمهورية العراق جون جينكنز.
حضر اللقاء املستشار بالديوان األميري محمد أبواحلسن ومدير 
إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الس���فير 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد. كما تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير 
خارجية جمهورية صربيا فوك جيرميتش تتصل بالعالقات الثنائية 

بني البلدين الصديقني والقضايا محل االهتمام املشترك.

برعاية وحضور رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن احمد 
البحرية  الق���وة  اخلالد احتفلت 
القوة  صباح امس ممثلة مبعهد 
البحرية بتخريج الدورة التقدمية 
انتس���ب  للضباط رقم 7 والتي 
اليها مجموعة م���ن الضباط في 
مختلف وحدات اجليش الكويتي 
وعدد من ضباط مملكة البحرين 
الشقيقة. اس���تهل احلفل بتالوة 
عطرة من آيات الذكر احلكيم ثم 
ألقى آمر معهد القوة البحرية كلمة 
رحب من خالله���ا براعي احلفل 
واحلضور الك���رمي وأعطى نبذة 
عن املناهج والدروس والتدريبات 
العملية التي تلقاها منتسبو هذه 
الدورة خالل فترة دراستهم والتي 
شملت دروس���ا عسكرية نظرية 
وعملية. بعده���ا تفضل رئيس 
األركان العام���ة للجيش بتوزيع 
الشهادات واجلوائز على اخلريجني 

واملتفوقني منهم.
هذا وقد وجه رئيس األركان 

العامة للجيش الفريق الركن احمد 
اخلالد كلمة باملناس���بة نقل من 
خاللها تهنئة ومباركة النائب االول 
لرئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك وهنأهم 
بالتخ���رج وحصولهم على هذه 
النتائج الطيبة، مشيدا مبشاركة 
الضباط االشقاء من مملكة البحرين 
مع اخوانهم الكويتيني مبثل هذه 
الدورات لكس���ب املعرفة وتبادل 
اخلبرات التي تعود بالنفع على 
اجلميع، مثمنا اجلهود املبذولة من 
االخوة في قيادة القوة البحرية، 
متمنيا لهم التوفيق والنجاح، وان 
يحفظ اهلل الكويت حتت ظل قيادة 
صاحب السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو ولي العهد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء. 
حضر حفل التخ���رج آمر القوة 
البحري���ة ورئيس هيئة التعليم 
العسكري واملستشار في سفارة 
مملكة البحرين الشقيقة وعدد من 

قادة اجليش.


