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الشيخ محمد العبداهلل

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني

ال�شيد/ اإبراهيم �شكري دبدوب

لوفــــــــاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

نــجــلــــه

�شــكـــري
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

ولي العهد استقبل المبارك والخالد 
والعفاسي والعدساني وقنصلنا في پولندا

سموه التقى المحيلبي والنون والغانم

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه عبدالعزيز العدسانيصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد خالل لقائه املستشار راشد احلماد واحلاصلني على املراكز االولى في مسابقات القرآن الكرمي بحضور سمو ولي العهد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بي���ان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء 

باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل س���موه رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدس���اني، واس���تقبل سموه وزير 

الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي.

كما استقبل سموه رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ محمد اخلالد، واس���تقبل سموه عبداهلل 

احمليلبي.
كما استقبل سموه قنصل الكويت لدى پولندا 
عريفان العريفان، واستقبل سموه براك النون، 

كما استقبل سموه فؤاد الغامن.

   مريم بندق
دعا رئيس جهاز متابعة االداء احلكومي الشيخ محمد 
العب���داهلل فرق متابعة تنفي���ذ برنامج عمل احلكومة في 
جميع الوزارات واملؤسسات احلكومية الى اجتماع يعقده 
27 اجلاري. وقالت مصادر حكومية رفيعة ل� »األنباء« ان 
الهدف من االجتماع متابعة تنفيذ البرنامج مبا يتضمنه من 
برامج وسياسات وما اجنزته اجلهات احلكومية املختلفة 
حتى اآلن والعقبات التي حتول دون اجناز بعض جوانب 
اخلطة واملقترحات املطروحة في هذا الشأن. واكدت املصادر 
ان ه���ذا االجتماع يأتي ضمن سلس���لة االجتماعات التي 
يعقدها العبداهلل في اطار االعداد للتقرير ربع الس���نوي 
االول املطل���وب رفعه ملجلس الوزراء حول تنفيذ برنامج 

عمل احلكومة.

صاحب السمو التقى ولي العهد والمبارك وهنأ ملك مملكة بلجيكا بالعيد الوطني

األمير استقبل الحاصلين على المراكز األولى في مسابقات 
القرآن الكريم: حافظوا على التفوق لرفع اسم الكويت عاليًا

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد. كما استقبل سموه 
بقصر بيان صباح امس رئيس 
مجلس ال���وزراء باالنابة ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
الى ذل���ك اس���تقبل صاحب 
الش���يخ صباح  الس���مو االمير 
االحمد وبحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بقصر بيان 
صباح امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
الكويتي  الشباب  ومجموعة من 
احلاصلني على املراكز االولى في 
الدولية  الكرمي  القرآن  مسابقات 
التي اقيمت في ع���دد من الدول 

العربية واالسالمية.
هذا وقد هنأهم س���موه على 
حفظهم لكتاب اهلل تعالى وعلى 
ما حققوه من مراكز متقدمة وما 
حصلوا عليه من جوائز تقديرية 
عالية مؤكدا س���موه على اهمية 
استمرارهم ومحافظتهم على هذا 
التفوق واملثابرة متمنيا لهم كل 
التوفيق والنجاح لرفع اسم الوطن 
العزيز عاليا في مختلف احملافل 
االقليمية والدولية. وحضر املقابلة 
الديوان االميري  وزير ش���ؤون 

باالنابة الشيخ علي اجلراح.
من جانبه اكد املستشار راشد 
احلماد حرص القيادة السياسية 
وعلى رأسها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد  وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد على 
رعاية الشباب الكويتي من حفظة 
الق���رآن الكرمي ومواصلة دعمهم 
للمشاركة في مختلف مسابقات 
القرآن الكرمي الدولية لرفع اسم 

الكويت عاليا في هذا املجال.
وقال الوزير احلماد في تصريح 
ل� »كونا« عقب االستقبال »تشرفت 
مع عدد من الش���باب الكويتيني 
احلاصلني عل���ى املراكز املتقدمة 
في مسابقات حفظ القرآن الكرمي 

حصوله على هذه املراكز املتقدمة 
»جاء بفضل اهلل عز وجل وبفضل 
جهود ادارة القرآن الكرمي بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية التي 
دائما حتفزنا وتعمل لنا دورات 
تدريبية مكثفة في هذا الشأن«.

من جانب آخر بعث صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
برقية تهنئة الى امللك البرت الثاني 
ملك مملكة بلجيكا الصديقة عبر 
فيها س���موه عن خالص تهانيه 
مبناس���بة العيد الوطني ململكة 
بلجيكا متمنيا سموه له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وس���مو 
الشيخ ناصر احملمد االحمد رئيس 
الوزراء ببرقيتي تهنئة  مجلس 

مماثلتني.
كما تلقى صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد رسالة خطية 
من الرئيس ايفان جاسباروفيك 
رئي���س جمهورية س���لوڤاكيا 
الصديقة تتعلق بالعالقات الثنائية 

بني البلدين الصديقني.
وقد قام بتس���ليم الرس���الة 
الديوان  لنائ���ب وزير ش���ؤون 
االميري الش���يخ عل���ي اجلراح 
سفير جمهورية س���لوڤاكيا د. 

ايفان النشارش.

الدولية التي اقيمت في السنوات 
املاضي���ة في ع���دد م���ن الدول 
العربية واالسالمية بالسالم على 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 

العهد«.
واض���اف املستش���ار احلماد 
ان الش���باب اعربوا اثناء اللقاء 
عن خالص ش���كرهم وامتنانهم 
للرعاية السامية واالهتمام الذي 
يلقاه شبابنا الكويتي من القيادة 
السياسية في مجال حفظ القرآن 
الكرمي ما يشكل حافزا كبيرا لهم 
من أجل الفوز باملراكز االولى في 

هذه املسابقات.
من جهته قال مدير ادارة القرآن 
الكرمي بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية خالد بوغيث في تصريح 

مماثل ل� »كونا« ان صاحب السمو 
األمير هو الداعم االكبر ملسابقات 
الى رعاية  الكرمي مشيرا  القرآن 
وحضور سموه املسابقة الدولية 
الكبرى للقرآن الكرمي التي تقام 

في الكويت سنويا.
من جانبه اعرب خالد جاسم 
املركز  العيناتي احلاص���ل على 
الثاني في مسابقة القرآن الكرمي 
الدولية التي اقيمت في ليبيا عام 
2009 عن خالص شكره لصاحب 
العهد  السمو االمير وسمو ولي 
على رعاية سموهما حفظة القرآن 
الكرمي والفائزين مبراكز متقدمة 

في مسابقات دولية.
م���ن جهتها قال���ت امل خالد 
الشطي احلاصلة على املركز االول 

في مسابقة القرآن الكرمي الهاشمية 
التي اقيمت في االردن عام 2009 
ان التشرف بلقاء صاحب السمو 
االمير وس���مو ولي العهد امر له 
اثره الكبير في نفوسنا وهو اكبر 
دليل على حرص القيادة السياسية 
وعلى رأسها صاحب السمو االمير 
وس���مو ولي العه���د على رعاية 
ومتابع���ة االبن���اء املتفوقني في 
مختلف املجاالت على الرغم من 

مشاغل سموهما الكثيرة.
من جانبه قال عبداهلل احمد 
حسن احلاصل على عدة مراكز 
متقدمة في مسابقات القرآن الكرمي 
الدولية التي اقيمت خالل االربع 
سنوات املاضية في كل من ماليزيا 
وايران والس���عودية ولبنان ان 

العفاسي: صاحب السمو أمر بتأجيل إزالة 
ديوانية الصيادين لحين إيجاد مكان بديل لهم

بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون د.محمد العفاسي انه رفع 
كتاب��ا يطلب فيه تأجيل إزالة ديوانية الصيادين 
حتى إيجاد موقع بديل للديوانية وأضاف أن رئيس 

مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك قام برفعه إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأمر صاحب السمو بتأجيل إزالة 

الديوانية إلى حني إيجاد مكان بديل لهم.

سمو رئيس الوزراء قبيل مغادرته غيانا وفي وداعه الرئيس بهارات جاغوديوسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلّم رسالة صاحب السمو إلى رئيس غيانا التعاونية

جاغديو والشعب في غوايانا 
مبزيد من التقدم واالزدهار.

كما عقدت جلسة مباحثات 
رسمية بني الكويت وجمهورية 
غيانا التعاونية في العاصمة 
ت���اون ترأس���ها عن  جورج 
اجلانب الكويتي سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد فيما ترأسها عن اجلانب 
الغويان���ي الرئي���س بهارات 
جاغديو رئيس جمهورية غيانا 

التعاونية.
املباحثات أعضاء  وحضر 
الوفد الرسمي املرافق لسموه 
ورئيس وزراء غيانا التعاونية 

وأعضاء احلكومة.
وجرى خالل املباحثات التي 
سادتها أجواء ودية استعراض 
للعالقات الثنائية بني البلدين 
ف���ي املج���االت  الصديق���ني 
السياس���ية واالقتصادي���ة 

والتجارية والثقافية وسبل 
تعزيزها وتطويرها مبا يعود 
عل���ى البلدي���ن والش���عبني 
بالنم������اء  الصديق�����ني 

واالزده��ار.
وعق���ب املباحثات احتفل 
اتفاقية بني  بالتوقيع عل���ى 
حكوم���ة الكوي���ت وحكومة 
التعاونية  جمهورية غيان���ا 
للتعاون االقتصادي والفني 
واتفاقي���ة جتن���ب االزدواج 
الضريب���ي ومن���ع الته���رب 
املالي فيما يتعلق بالضرائب 
املال  الدخل وعلى رأس  على 
وقعهما عن اجلانب الكويتي 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
وعن جمهورية غيانا التعاونية 
وزي���رة املالي���ة د.اش���ن���ي 

سن��غ.
كما مت التوقيع على اتفاق 
جتاري ب���ني حكومة الكويت 

سموه سّلمه رسالة من صاحب السمو وشهد توقيع 4 اتفاقيات ثنائية

رئيس الوزراء بحث مع رئيس غيانا
تطوير العالقات سياسياً واقتصادياً وتجارياً

جورج تاون � كونا: اختتم 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد زيارته 
الرس���مية جلمهورية غيانا 
التعاونية واستغرقت عدة أيام 
متوجها الى جمهورية البرازيل 
وهي محطته اخلامسة ضمن 
أميركا  جولته لعدد من دول 

الالتينية والكاريبي.
وكان ف���ي مقدمة مودعي 
س���موه عل���ى أرض مط���ار 
العاصمة جورج تاون رئيس 
اجلمهورية بهارات جاغوديو 
ال���وزراء صموئيل  ورئيس 

هيندز وأعضاء احلكومة.
هذا واجتمع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد م���ع رئيس جمهورية 
غيان���ا التعاوني���ة الصديقة 
بهارات جاغديو في العاصمة 

الغويانية � جورج تاون.
ونقل س���موه خالل اللقاء 
الوفد  الذي حضره أعض���اء 
الرسمي املرافق رسالة خطية 
من صاحب السمو األمير تتناول 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وس���بل تطويرها 
وتعزيزها في شتى املجاالت 
البلدين  مبا يحقق مصال���ح 

والشعبني الصديقني.
كم���ا نقل س���موه حتيات 
ومتنيات صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد إلى الرئيس 

وحكوم���ة جمهوري���ة غيانا 
التعاونية وقعها عن اجلانب 
الكويتي وزير التجارة احمد 
اله���ارون بينم���ا وقعها عن 
الغويان���ي وزيرة  اجلان���ب 
اخلارجية كارولني رودريغو 

بيركيت.
التوقي���ع ايضا على  ومت 
اتفاق انش���اء جلنة مشتركة 
للتعاون بني حكومة الكويت 
وحكوم���ة جمهوري���ة غيانا 
التعاونية وقعها عن الكويت 
وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجل���اراهلل ووقعه�����ا ع���ن 
الغوياني وزيرة  اجلان������ب 
اخلارجية كارولني رودريغ��و 

بيركي���ت.
كما مت التوقيع على اتفاقية 
اخلدمات اجلوية بني حكومة 
الكوي���ت وحكومة جمهورية 
غيان���ا التعاونية وقعها عن 
الكوي���ت مدير ع���ام االدارة 
املدني بدر  العامة للطي���ران 
بوطيب���ان وع���ن جمهورية 
غيان������ا التعاوني���ة وزي���ر 
النقل والهيدروليك هانورابل 

روبيس��ون بني.
هذا وأقام رئيس جمهورية 
غيانا التعاونية مأدبة عشاء 
رسمية على شرف سمو رئيس 
مجلس الوزراء والوفد املرافق 
حضرها كبار املسؤولني في 

اجلمهورية.

لإلعداد للتقرير ربع السنوي األول لمجلس الوزراء

محمد العبداهلل يجتمع بفرق متابعة 
تنفيذ برنامج الحكومة 27 الجاري

المقامس التقى السفير المصري
استقبل وكيل وزارة اخلارجية باإلنابة السفير خالد 
املقامس في مكتبه أمس سفير جمهورية مصر العربية 

لدى الكويت طاهر فرحات.
ومت خالل اللقاء بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية 
والتعاون املشترك في جميع املجاالت بني البلدين والقضايا 

محل االهتمام املشترك.


