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صاحب السمو التقى رئيس الوزراء وعّزى الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضانات

الخالد التقى آمر القوات الجوية السعودي

أكدت أن حضور سموه حّفز المختصين في مجال تكنولوجيا اإلبداع

أشاد بالعالقات بين الكويت والسلطنة

السفير العماني استقبل المعزين في وفاة الممثل الخاص للسلطان قابوس

األمير عزى السلطان قابوس 
بوفاة ثويني بن شهاب آل سعيد األمير استقبل ولي العهد والخرافي ووزير خارجية قبرص

وفد طبي ألماني يجري جراحات لمنتسبي »الدفاع«

الحشاش: تكريم األمير للفائزين بجائزة الكويت اإللكترونية 
دليل حرص سموه على مواكبة تطورات العصر

أعرب���ت أمني ع���ام جائ���زة الكويت 
االلكترونية في مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي م.منار احلشاش باسمها وباسم 
اللجنة العليا واجلهاز التنفيذي للجائزة 
عن خالص ش���كرها وامتنانها لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد على 
رعايته وحضوره حلفل تكرمي الفائزين في 
الدورة الثانية جلائزة الكويت االلكترونية 

.2010/2009
وقالت احلشاش في تصريح ل� »كونا« 
ان رعاية وحضور صاحب السمو األمير 
حلفل تكرمي اجلائزة الذي أقيم الثالثاء 
املاضي أمر غير مس���تغرب على سموه، 
خصوص���ا انه راعي ه���ذه اجلائزة منذ 
اليوم األول لوالدتها، مؤكدة ان هذا دليل 
على اهتمام صاحب السمو األمير بأبنائه 
وبناته وحرصه على ان تواكب الكويت 
تطورات العصر وأهمية خلق بيئة تنافسية 
لتشجيع الش���باب الكويتي على إنتاج 

احملت���وى االلكتروني 
احمللي.

واضاف���ت: »رعاية 
وحضور صاحب السمو 
األمير حلفل التكرمي كان 
له ابلغ األثر في حتفيز 
املختصني ف���ي مجال 
التكنولوجي���ا لإلبداع 
واالبتكار للتنافس على 
هذه اجلائزة مما ساهم 
في االرتقاء مبستوى 
جودة املشاريع الكويتية 

بشكل عام«.
وأكدت ان هذا األمر 

نال استحس���ان املهتم���ني بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في األمم املتحدة 
واملسؤولني عن جائزة احملتوى االلكتروني 

لألمم املتحدة.
وأشارت الى اتفاقية الشراكة بني جائزة 

الكوي���ت االلكترونية 
العاملي���ة  واجلائ���زة 
للمعلوماتية وهي جائزة 
احملت���وى االلكتروني 
ل���ألمم املتحدة )غايد( 
والتي نص���ت على ان 
الكويت  تطبق جائزة 
االلكترونية كل معايير 
التقييم املعتمدة عامليا 
وان تتم عملية التحكيم 
بك���وادر كويتية حتت 
إشراف وحضور ممثلني 
العاملية  عن اجلائ���زة 
لألمم املتحدة لتعزيز 

الشفافية وااللتزام باملعايير الدولية.
وأوضحت ان منافسات جائزة الكويت 
االلكترونية تعتب���ر التصفيات احمللية 
املؤهلة للمش���اركة بالتصفيات العاملية 
لألمم املتحدة.يذكر ان رئيس اللجنة العليا 

جلائزة الكويت االلكترونية هو د.جاسم 
البشارة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وأمني عام اجلائزة م.منار احلشاش من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأعضاء 
اللجنة هم م.انس ميرزا ممثل الش���ركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا وم.قصي 
الشطي ممثل اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات وم.ن���ادر معرفي ممثل معهد 
الكويت لألبحاث العلمية ود.عمار احلسيني 
ممثل كلية الهندس���ة والبترول بجامعة 

الكويت.
كما تضم اللجنة د.بدر البديوي ممثل 
كلية العلوم بجامعة الكويت ود.فوزان 
الفارس ممث���ل الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وم.جالل الطبطبائي 
ممثل الن���ادي العلمي وم.حمود الزعبي 
ممثل جمعية املهندسني الكويتية واحمد 
الكويتية لتقنية  االثري ممثل اجلمعية 

املعلومات.

تنفيذا لتوجيه����ات النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر 
املبارك لالرتقاء مبس����توى اخلدمات الطبية 
العالجية والوقائية واالهتمام مبستوى الصحة 
العامة لعموم منتس����بي وزارة الدفاع، ومن 
خالل دع����م واهتمام رئي����س االركان العامة 
للجي����ش الفريق الركن أحمد اخلالد الصباح 
لبرامج األطباء الزائرين في كل التخصصات 
الطبي����ة، وصل الى مستش����فى جابر األحمد 
للقوات املسلحة كل من البروفيسور كلينج 
مولر ديترش استاذ ورئيس قسم امراض الغدد 
والسكري، والبروفيسور كالوس هربر هولد 
أس����تاذ األنف واألذن واحلنجرة من جامعة 
بون بجمهورية أملانيا االحتادية وذلك الجراء 
الكش����ف واجلراحات للمرضى من منتسبي 

وزارة الدفاع العسكريني واملدنيني.

تأتي هذه الزيارة تفعيال التفاقية التعاون 
الطبية املبرمة مع جامعة بون بجمهورية أملانيا 

االحتادية وهيئة اخلدمات الطبية باجليش.
الى ذلك اس����تقبل رئي����س االركان العامة 
للجيش الفريق الرك����ن أحمد اخلالد مبكتبه 
صباح امس آمر القوات اجلوية امللكية باململكة 
العربية السعودية الش����قيقة الفريق الركن 
طيار محمد العايش مبناسبة زيارته للبالد. 
حيث مت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية 
وبحث اجلوانب العس����كرية املتعلقة ضمن 
محور الزيارة، مشيدا بعمق العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وحرص الطرفني على 
تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء آمر القوة 
اجلوية ومدير كلية مبارك العبداهلل للقيادة 
واألركان املشتركة وامللحق العسكري بسفارة 

اململكة العربية السعودية لدى البالد.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف امس 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر السيف امس 
رئي���س مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف امس 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 
وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة 
كاركوس كيباريانو وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.

وحضر املقابلة نائب وزير ش���ؤون 
الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.

وأقيمت امس مببنى وزارة اخلارجية 
املباحثات الرسمية بني الكويت وجمهورية 
قبرص حي���ث رأس اجلان���ب الكويتي 
للمباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
بينما ترأس اجلانب القبرصي ماركوس 
كيبريانو وزير خارجية جمهورية قبرص.
وأعق���ب ذلك مأدبة غداء أقامها الش���يخ 
د.محم���د الصباح على ش���رف الضيف 

والوفد املرافق له.
وحض���ر مأدبة الغ���داء وكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل وسعادة 
العضو املنتدب في الهيئة العامة لالستثمار 
بدر الس���عد ومدير إدارة أوروبا السفير 

الشيخ علي العبداهلل ومدير إدارة املراسم 
الس���فير ضاري العجران وسفيرنا لدى 
جمهورية اليونان واحملال الى جمهورية 
قبرص الس���فير رائ���د الرفاعي ونائب 
مدير عام الصن���دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية حمد العمر واملدير 
باإلنابة إلدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الوزير املفوض 

صالح اللوغاني.
إلى ذلك بعث صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس اس���ماعيل عم���ر جيله رئيس 
جمهورية جيبوتي الش���قيقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية الى الرئيس 
لوي���ز ايناس���يو لوال داس���يلفا رئيس 
جمهورية البرازيل الصديقة عبر فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
التي اجتاحت شمال شرقي  الفيضانات 
البرازيل راجيا سموه للمصابني سرعة 
الشفاء والعافية وان يتمكن املسؤولون 
في البلد الصديق م���ن جتاوز آثار هذه 

الكارثة الطبيعية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر الس���يف صب���اح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم الخرافي.

كما اس���تقبل س���موه بقصر السيف صباح امس 
سمو الش���يخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء 
والنائب االول ل��رئي���س مجل��س ال��وزراء ووزي��ر 

ال��دفاع الش���ي��خ جاب��ر المب�����ارك ون��ائب رئي�س 
مجلس الوزراء ووزير ال��خارجية الشيخ د.مح��مد 

الصباح.

السلطان قابوس التقى الرومي بمناسبة
انتهاء مهام عمله سفيرًا لدى عمان

المعشني: الراحل رمز من رجاالت عمان الكبار 
له بصمات ال ُتمحى محليًا وخليجيًا وعربيًا

 بشرى الزين
افتتح ظهر أم���س في مقر 
إقامة سفير سلطنة عمان لدى 
الكويت الشيخ سالم المعشني 
سجل التعازي في وفاة صاحب 
الس���مو ثويني بن شهاب آل 
الممثل الخاص لجاللة  سعيد 

السلطان قابوس بن سعيد.
وبه���ذه المناس���بة األليمة 
أعرب س���فير س���لطنة عمان 
الش���يخ س���الم المعشني عن 
بالغ األس���ى والحزن الذي عّم 
السلطنة حكومة وشعبا بوفاة 

الفقيد الراحل.
وقال المعشني ان الفقيد كان 
يتمتع بمحبة وسمعة كبيرتين 
في عمان لم���ا قدمه من خدمة 
وتفان خ���الل العقود األربعة 
الجليلة  الماضية ومساهمته 
لنهضة وتق���دم عمان انطالقا 
من المناص���ب والمهمات التي 

أوكلت اليه.
وأضاف ان الراحل يعد من 
رموز ورجاالت عمان المميزين 
الذين ساهموا منذ فجر النهضة 
المباركة التي أسسها صاحب 
الجاللة الس���لطان قابوس بن 
سعيد المعظم في العمل على ما 
من شأنه ازدهار وتقدم البالد، 
الفقي���د له بصمات  ان  مؤكدا 
ال ُتمحى س���واء على مستوى 
السلطنة أو المستوى العربي 
أو الخليج���ي وله اس���هامات 
عديدة في كل المحافل الدولية 
والمهمات الرسمية ممثال خاصا 
لجاللة الس���لطان قابوس بن 

سعيد.
تجدر اإلش����ارة الى ان سجل 
التعازي سيغلق غدا، علما ان أوقات 
افتتاحه ستبدأ من العاشرة صباحا 

وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا 
ومن الساعة الرابعة عصرا وحتى 
الساعة الخامسة والنصف، وذلك 

في مقر إقامة السفير العماني لدى 
الكويت الشيخ سالم المعشني في 

منطقة مشرف.

مس����قط � كونا: أش����اد العاهل العماني السلطان 
قابوس بن سعيد بالعالقات العمانية � الكويتية التي 

تربط البلدين الشقيقني.
وجاء كالم العاهل العماني لدى استقباله سفيرنا 
لدى سلطنة عمان شمالن الرومي أمس األول مبناسبة 

انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده لدى سلطنة عمان.
وخالل اللقاء قدم السفير الرومي شكره للعاهل 
العماني السلطان قابوس بن سعيد على كل ما لقيه 
من دعم ومساندة خالل وجوده في السلطنة ما سهل 
له تأدية مهام عمله.كما نقل حتيات صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد ومتنيات سموه للسلطان 
قابوس بن سعيد بدوام الصحة والسعادة وللشعب 

العماني باملزيد من التقدم واالزدهار.
كم����ا عبر الرومي عن اصدق متنياته للس����لطنة 
باملزيد من الرقي والرخ����اء في ظل القيادة احلكيمة 

للسلطان قابوس.
وأعرب السلطان قابوس عن شكره للسفير الرومي 
عل����ى اجلهود التي قام بها م����ن اجل تعزيز الروابط 
الطيبة بني الكويت والس����لطنة ومتنى له التوفيق 

والنجاح في مهام عمله املستقبلية.
كما حمله العاهل العماني نقل حتياته ومتنياته 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد واحلكومة 
الكويتية وش����عبها الش����قيق باملزيد م����ن التطور 

واالستقرار.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تعزية الى السلطان قابوس بن سعيد سلطان 
عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواس����اته بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب 
السمو ثويني بن ش����هاب آل سعيد � املمثل اخلاص 

للسلطان قابوس سائال سموه املولى تعالى ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذوي 
الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

السلطان قابوس بن سعيد مستقبال السفير شمالن الرومي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  مستقبال وزير خارجية قبرص

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

الفريق الركن أحمد اخلالد خالل لقائه الفريق الركن طيار محمد العايش

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح

م.منار احلشاش

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد والمبارك ومحمد الصباح

السفير األردني جمعة العبادي يعزي السفير املعشني    )قاسم باشا(

السفير اجلزائري احلسن التهامي معزيا السفير العماني

الزميلة بشرى الزين تقدم التعازي للسفير العماني


