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الس����نوية، كرمت  كعادتها 
االمانة العام����ة لالوقاف ممثلة 
في االمني الع����ام باالنابة اميان 
احلميدان ونائ����ب االمني العام 
الوقفي����ة محم����د  للمص����ارف 
ادارة  اجلالهمة وحضور مدير 
الوقفية حمد  االعالم والتنمية 
املير موظفيها املثاليني لعام 2009 
وذلك ملا بذلوه من جهد ومتيز 

في اداء العمل.
واكدت احلميدان في كلمة لها 
بهذه املناسبة ان االمانة حترص 
على تكرمي موظفيها املتميزين 
انطالق����ا من قي����م العمل التي 

تتضمنها اس����تراتيجية االمانة التي منها تنمية العاملني باعتبارهم 
حجر االساس ومنبع االفكار واالبداعات التي متكن االمانة من احملافظة 
على تقدمي النماذج املتطورة لتلبية متطلبات تنمية املجتمع وذلك من 
خالل حسن اختيار موظفني يتمتعون بفهم مقاصد الوقف الشرعية 
وبال����دور التنموي املنوط باالمانة وتقدمي برام����ج وتأهيل وتدريب 
وتنمية شاملة لهم، باالضافة الى العمل كفريق باعتبار هذا االسلوب 
هو اجنح الطرق لتتحقق الكفاءة العالية في صياغة االفكار وبلورة 
االبداعات اجلماعية واجناز االعمال املتميزة واحداث التفاعل اخلالق 
بني العاملني. واضافت احلميدان ان هذا التكرمي اقيم حتى يكون دافعا 
للجميع الى املزيد من العطاء، خاصة اننا جميعا نعمل في مؤسس����ة 
على جانب كبير من االهمية في املجتمع وفي احلقل اخليري، مشيرة 
الى ان االمانة تقوم س����نويا بتش����كيل جلنة متخصصة تعمل على 
اختيار املوظفني املميزين الذين يستحقون التكرمي وفق معايير واسس 

وشروط ارتأت اللجنة ضرورة توافرها في املرشحني.
واكدت ان االمانة العامة لالوقاف تنتهج سياس����ة تكرمي موظفيها 
املثاليني اميانا منها بتش����جيع املتميزين ومكافأتهم على تفانيهم في 
العمل وشهادة منها على جهودهم الهادفة لالرتقاء مبستوى االدارات 

التي يعملون بها مما ينعكس ايجابا على سائر انشطة االمانة.
وختمت احلميدان كلمتها بالشكر للمكرمني وحثهم على مواصلة 
العطاء. هذا وشمل التكرمي من فئة املدراء خالد البشارة ومحمد العيسى 
ومن فئة االش����رافيني ناصر احلمد وخالد فيروز ومن فئة التنفيذيني 

مجدي سعيد ومحمود الشربيني.

بغداد � كونا: اعلن الس����فير 
العراقي اجلديد في البالد السيد 
محمد حس����ني بح����ر العلوم انه 
العالقات  س����يعمل على توطيد 
بني البلدي����ن وطي كل صفحات 
املاضي. وقال في تصريح ل� »كونا« 
الليلة قبل املاضية »أنا أنظر بأمل 
كبير في ان تكون املرحلة املقبلة 
مرحلة ازدهار العالقات بني بغداد 
والكويت«. واضاف بحر العلوم 
»سأعمل على توطيد العالقة بني 
البلدين وبناء جس����ور احملبة« 
وأكد »ان هدفنا هو ان نطوي كل 
صفحات املاضي السيئة واال جنعل 
املاضي حجر عثرة في طريقنا«.

وتابع قائال »نحن نعمل ملصالح العراق ومصالح 
الكويت في سبيل متتني العالقات بني البلدين«.

وحول العالقات بني البلدين منذ سقوط النظام 
البائد ق����ال بحر العلوم ان العالق����ات بني الكويت 
والعراق »جيدة جدا وال مير ش����هر دون زيارة وفد 
عراقي للكويت سواء كان ذلك الوفد رسميا او شعبيا 
لتطوير وتعزيز العالقات«. ولم يكشف بحر العلوم 
عن موعد مغادرته الى الكويت وتسليم أوراق اعتماده 
عازيا ذلك الى استثنائية الوضع في العراق بقوله 
»الوضع في بغداد يسير ببطء وال استطيع حتديد 
موعد بعينه ولكن االجراءات في ملس����اتها االخيرة 
ومن املؤمل ان يتم كل ش����يء في القريب العاجل«. 

وكانت رئاسة اجلمهورية العراقية 
أعلنت أول من أمس انه مت تعيني 
الس����يد محمد حسني محمد علي 
العادة  العلوم سفيرا فوق  بحر 
ومفوضا جلمهورية العراق لدى 
الكويت، وهذا اول تأكيد رسمي 
عراقي الختيار أول سفير عراقي 
في الكويت منذ احتالل نظام صدام 
له����ا في عام 1990. وقال متحدث 
العراقية  في رئاسة اجلمهورية 
ل� »كونا« ان رئاسة اجلمهورية 
العراقية عينت السيد بحر العلوم 
سفيرا في الكويت مبوجب املرسوم 
اجلمهوري الذي حمل الرقم 12. 
وجاء في املرس����وم وفقا للمتحدث انه بناء على ما 
عرضه وزير اخلارجية هوشيار زيباري واستنادا 
الى أحكام البند )سابعا( من املادة )73( من الدستور 
فقد رسم ان »يعني السيد محمد حسني محمد علي 
بحر العلوم سفيرا فوق العادة ومفوضا جلمهورية 
العراق لدى الكويت«. وجاء في املرس����وم ايضا انه 
»على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم« من تاريخ 
صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية. وكان وكيل 
وزارة اخلارجية محمد احلاج حمود ابلغ »كونا« ان 
احلكومة العراقية قررت تسمية بحر العلوم سفيرا 
لها لدى الكويت. والسفير اجلديد هو شقيق وزير 
النفط السابق ابراهيم بحر العلوم وجنل عضو مجلس 

احلكم والسياسي املخضرم محمد بحر العلوم.

رئيس الوزراء يتسلم نسخة من كتاب 
عن حياة الشيخ فهد المالك الحمود

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف 
امس الش���يخ منر فهد املالك الصباح 
والشيخ امير فهد املالك الصباح والشيخ 
مب���ارك فهد املالك الصباح والش���يخ 

سلطان فهد املالك الصباح، حيث أهدوا 
سموه نسخة من كتاب بعنوان »حملات 
تاريخية من حياة الش���يخ فهد املالك 
احلمود احملمد الس���لمان الصباح من 

تاريخ 1908 � 2006«.

األمير هّنأ الفائزين في المعرض الـ 38 لالختراعات بسويسرا:
كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من اإلنجازات العلمية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقيات 
تهان لكل من: سعود شنار املطيري مبناسبة فوزه بامليدالية 
الذهبية عن اختراعه جهاز الع���رض الدائري، عبدالعزيز 
خلف العريعر مبناسبة فوزه بامليدالية الذهبية عن اختراعه 
جهاز مربط خاص ملنع تسرب املوائع، م.فهد محمد الهويشل 
مبناسبة فوزه بامليدالية الذهبية عن اختراعه جهاز نظام 
حماية املولد الكهربائي، وذلك من خالل مشاركتهم في املعرض 
العاملي ال� 38 لالختراعات املقام في مدينة جنيڤ بسويسرا 
خالل الفترة من 21 حتى 25 اجلاري، أشاد فيها سموه بهذه 
االختراعات املميزة، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح 
وحتقيق املزيد من هذه اإلجنازات العلمية ورفع اسم الكويت 

عاليا في مختلف املعارض العلمية اإلقليمية والدولية.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيات تهان لكل من س���عود شنار املطيري وعبدالعزيز 
خلف العريعر وم.فهد محمد الهويشل. ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة فوزهم بامليدالية الذهبية عن اختراعاتهم 
العلمية املتميزة الت���ي قدموها في معرض جنيڤ الدولي 
لالختراعات، راجيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لتحقيق 
املزيد من هذه اإلجنازات العلمية لرفع اس���م الكويت عاليا 

في مثل هذه املعارض العلمية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيات تهان مماثلة.

نائب األمير ورئيس الوزراء بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين

عبدالعزيز العريعر وسعود املطيري وم.فهد الهويشل حلظة فوزهم بامليداليات الذهبية

رئي��س التحرير الزميل يوس��ف خالد املرزوق يتس��لم نس��خة من كت��اب »حملات تاريخية« من الش��يخ منر الصباح بحضور ش��قيقيه
الشيخ أمير الصباح والشيخ مبارك الصباح ومشعل الدوسري ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد    )هاني الشـمري(

محمد حسني بحر العلوم

اميان احلميدان

رئيس التحرير تسّلم نسخة من كتاب
»لمحات تاريخية« من نمر الصباح

الزميل يوسف  التحرير  اس���تقبل رئيس 
خالد املرزوق الشيخ منر الفهد املالك الصباح 
وشقيقيه الش���يخ أمير الفهد املالك الصباح 
والشيخ مبارك الفهد املالك الصباح ومشعل 
الدوسري حيث قام الشيخ منر الصباح بإهداء 

رئيس التحرير نسخة من كتاب »حملات تاريخية 
من حياة الش���يخ فهد املالك احلمود السلمان 

الصباح )1908 � 2006(«.
حضر اللقاء املدير العام نائب رئيس التحرير 

الزميل عدنان الراشد.

بحر العلوم سفيرًا للعراق في الكويت:
سأعمل على توطيد العالقات وطّي صفحات الماضي

عالقاتنا جيدة جدًا

سمو نائب األمير يتسلم رسالة الدكتوراه من د.مفرح السبيعي

الشيخ عزام الصباح والقائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

نائب األمير التقى رئيس الوزراء والنائب األول
وتسّلم رسالتي دكتوراه في القانون ورقابة البرلمان

استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد صباح امس بقصر بيان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سموه خالد العيسى، كما استقبل 
سموه مختار منطقة الصليبخات نواف ابوشيبة، 
واستقبل س���موه د.مفرح السبيعي حيث قدم 
لس���موه نسخة من رس���الة الدكتوراه بعنوان 

»القانون الدولي«، وقد شكره سموه متمنيا له 
التوفيق والنجاح.

كما استقبل س���مو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد صباح أمس د.حامد اخلالدي، 
حيث قدم لس���موه نسخة من رسالة الدكتوراه 
بعنوان »الدور الرقابي للبرملان في املجال املالي 
في التنظيم الدس���توري االجنليزي واملصري 
والكويتي«، وقد شكره سموه متمنيا له التوفيق 

والنجاح.

سموه التقى العيسى وأبوشيبة

عزام الصباح: التالحم الخليجي الحصن المنيع 
في ظل المتغيرات الحساسة والدقيقة

املنام����ة � كون����ا: قال س����فيرنا لدى مملكة البحرين الش����يخ ع����زام الصباح ان 
التالحم اخلليجي هو احلصن املنيع في ظل جميع التحديات واملتغيرات احلساسة 

والدقيقة.
واضاف الش����يخ عزام خالل لقائه الفريق أول ركن الش����يخ خليفة بن أحمد آل 
خليف����ة القائد العام لقوة دف����اع البحرين في مكتبه بالقي����ادة العامة »ان تاريخنا 
املشترك ووحدة مصيرنا هو اللبنة األساسية لوحدتنا« مؤكدا ان دول اخلليج تنشد 

االستقرار والسالم من أجل تلبية أهداف التنمية.
من جهته رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالشيخ عزام الصباح واستعرض 
معه العالقات االخوية املتميزة التي تربط البلدين والش����عبني الشقيقني وما تسير 

به العالقات من منو بفضل قيادتي البلدين احلكيمتني.

الحميدان: أمانة »األوقاف« تسعى لتعزيز 
مفهوم العطاء بتكريم موظفيها


