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سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والشيخ احمد العبداهلل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم يقدم التهاني

أحاديث عن الشهر الفضيل

طارق العيسى وخالد السلطان يستقبالن املهنئني

د.صباح جابر العلي إبراهيم الغامن

تجديد تعيين الغانم في الجمارك 
وصباح جابر العلي للموانئ

لمدة 4 أعوام

صدر في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« مرسوم رقم 295 
لسنة 2010 بتجديد تعيني مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
جاء فيه: مادة أولى: يجدد تعيني ابراهيم عبداهلل الش���اهني 
الغامن � مدير عام اإلدارة العامة للجمارك بدرجة وكيل وزارة 

ملدة اربع سنوات اعتبارا من 2009/12/17.
مادة ثانية: على وزير املالية تنفيذ هذا املرسوم، وينشر 

في اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 296 لسنة 2010 بتجديد تعيني مدير 
عام مؤسس���ة املوانئ الكويتية جاء في���ه: مادة أولى: يجدد 
تعيني د.صب���اح جابر العلي الصباح � مدير عام مؤسس���ة 
املوانئ الكويتية بدرجة وكيل وزارة ملدة أربع سنوات اعتبارا 

من 2010/9/1.
مادة ثانية: على وزير املواصالت تنفيذ هذا املرسوم وينشر 

في اجلريدة الرسمية.
وجاء في اجلريدة الرسمية قرار برفع احلظر عن استيراد 
الصقور وطيور الزينة واحلمام وبيض التفريخ والصيصان عمر 

يوم واحد للدجاج البياض والالحم من مملكة الدمنارك.

رئيس الوزراء توجه إلى مالطا لحضور
مراسم تشييع الرئيس األسبق جويدو دي ماركو

غادر بحفظ اهلل ورعايته البالد 
ظهر امس ممثل صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد سمو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملم����د البالد متوجها الى 
جمهورية مالطا الصديقة، وذلك 
الرئيس  حلضور مراسم تشييع 
جويدو دي ماركو رئيس جمهورية 
مالطا األسبق ونقل تعازي الكويت 
والقيادة السياسية للرئيس جورج 
ابيال رئي����س جمهوري����ة مالطا 

الصديقة.
وكان في وداع ممثل س����موه 
عل����ى أرض املط����ار النائب األول 
ال����وزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 

رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي والوزراء وكبار 
املسؤولني بالدولة. ويرافق ممثل سموه وفد يضم كال 
من املستشار مبكتب صاحب السمو األمير عبدالرحمن 
العتيقي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير الصحة د.هالل الساير 

ووزي����ر التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي 
احلمود واملستشار بالديوان األميري محمد أبواحلسن 
ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل وس����فيرنا 
لدى جمهوري����ة مالطا واحملال في جمهورية إيطاليا 

الشيخ جابر الدعيج.

عزام الصباح: زيارة خليفة بن سلمان للكويت
تجسد أسمى معاني األلفة والمحبة

املنامة � كونا: قال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح امس 
ان الزيارة الرمضانية املعتادة لرئيس وزراء مملكة البحرين األمير خليفة 
بن سلمان اخلليفة للكويت جتسد أسمى معاني األلفة واحملبة وروح األسرة 
الواحدة. وأضاف ان زيارة سموه تعتبر رمزا لعمق العالقات بني الكويت 
والبحرين الضاربة بجذورها في عمق التاريخ وتعتبر هذه الزيارة توثيقا 
لعرى األخوة والتعاون بني البلدين، مش���يرا ال���ى ان زيارة األمير خليفة 
للكويت ستضيف لبنة أساس���ية في صرح العالقات املتميزة التي تربط 
البلدين. وأكد ان مثل هذه الزيارات املتبادلة س���نة حميدة قد سنها اآلباء 
واألجداد حيث ان العالقات الكويتية � البحرينية صرح متكامل قوامه الدم 

الواحد ووحدة الصف والتاريخ واملصير املشترك والعالقات احلميمة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوجها إلى مالطا

العيسى: تفاهم كبير بين الجمعيات الخيرية 
و»الشؤون« و»األوقاف« حول جمع التبرعات

رئيسية: مسابقة حلفظ سورتي 
البقرة وآل عم���ران، ودورة في 
احكام التجويد، واسابيع ثقافية 
في محافظات الكويت الست، وهو 
نشاط كبير متميز، ويطرح الول 

مرة في هذا الشكل.
وعما اثير حول جمع التبرعات، 
قال العيسى: ان هناك تفاهما تاما 
وتعاونا كبيرا بني جمعية احياء 
التراث االسالمي وبقية اجلمعيات 
اخليرية وبني وزارتي الشؤون 
االجتماعية واالوقاف، وما اثير في 
وسائل االعالم قبل ايام كان خطأ 
غير مقص���ود من أحد املوظفني 
وليس ق���رارا يخص هذا االمر، 
ونغتنم ه���ذه الفرصة لتوجيه 
الش���كر للقائمني على وزارتي 
الشؤون واالوقاف ملا جنده منهم 
من تعاون فيما يخص نش���اط 
اجلمعيات اخليرية، خصوصا 

جمع التبرعات.

مشروع »افطار الصائم« ومشاريع 
بناء املس���اجد وكفال���ة االيتام 
وطباعة املصحف، كما ان اجلمعية 
العام بطرح مشروع  قامت هذا 
متميز على الساحة احمللية هو 
مش���روع »الزهراوان« القرآني، 
وال���ذي يتضمن ثالث���ة اجزاء 

في ش���هر رمضان املبارك وفي 
عيدي الفطر واالضحى.

وحول انشطة اجلمعية في 
موس���م رمضان احلال���ي، قال 
العيسى: ان انشطتنا املوسمية 
تشهد اقباال طيبا من املتبرعني 
واهل اخلير في الكويت، خصوصا 

ط���ارق العيس���ى ان اجلمعية 
حريصة في مثل هذه املناسبات 
الطيبة على التواصل مع جميع 
فئ���ات املجتمع، وقد عكس���ت 
اجلمعية هذا االهتمام من خالل 
اقامة مثل هذه اللقاءات الطيبة 
التي تتكرر في كل عام، خصوصا 

أقامت جمعية احياء التراث 
االسالمي مساء السبت املاضي 
حفل استقبال جلموع املهنئني 
مبناس���بة حلول شهر رمضان 
املبارك، وكان على رأس املستقبلني 
التراث  رئيس جمعية احي���اء 
االسالمي م.طارق العيسى وامني 
سر اجلمعية عبدالرحمن املطوع 
وعدد من رؤساء اللجان واملراكز 

والفروع التابعة للجمعية.
حضر اللقاء عدد من اعضاء 
مجلس االمة ورؤساء اجلمعيات 
االهلية والنقابات واملسؤولني في 
وزارات الدولة، خصوصا وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل، 
املهنئني من  وحش���د كبير من 
املواطنني والوافدين وعدد من 

السفراء العرب.
وفي تصريح له على هامش 
اللقاء، قال رئيس مجلس ادارة 
جمعية احياء التراث االسالمي 

»إحياء التراث« استقبلت المهنئين بشهر رمضان المبارك

ولي العهد التقى الخرافي والمحمد والخالد والعبداهلل

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سمو ولي العهد في ديوانه بقصر 
السيف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.

واس���تقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف 
امس وزير الداخلية الفريق الركن الش���يخ جابر 
اخلالد ووزير النفط ووزير االعالم الش���يخ احمد 

العبداهلل.
كما استقبل سموه بقصر السيف رئيس جهاز 

االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.

صاحب السمو استقبل نواف األحمد والخرافي وناصر المحمد
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه رعاه اهلل بقصر السيف 
صباح أم���س رئيس مجلس األمة جاس���م 
اخلرافي. واس���تقبل صاحب السمو األمير 
بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وذلك لالستئذان 
بالسفر ممثال عن سموه متوجها الى جمهورية 
مالطا الصديقة وذلك حلضور مراسم تشييع 
الرئيس جويدو دي ماركو رئيس جمهورية 
مالطا األسبق. من جهة أخرى، بعث صاحب 
السمو األمير ببرقية تهنئة الى الرئيس دنيس 
ساسو نغيسو � رئيس جمهورية الكونغو 
الصديقة عّبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناس���بة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة ودوام العافية، كما بعث سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 
مماثلتني. وبعث صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس لي 
ميونغ باك � رئيس جمهورية كوريا الصديقة 
عّبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة 
ودوام العافية. كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 
مماثلتني. من جهة أخرى، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية الى 
أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الش���قيقة عّبر فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواس���اته بوفاة املغفور له 
بإذن اهلل تعالى وزير العمل د.غازي القصيبي 
سائال سموه املولى تعالى ان يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة 

الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

الكويت هنأت كوريا والكونغو بعيديهما وعّزت بوفاة القصيبي

6
يعتبر جلد اإلنسان أكبر وأثقل عضو في جسده والعجيب 

أن اجللد يتجدد بشكل دائم – كم مرة يتجدد اجللد في 

السنة؟

3 مرات 
5 مرات
12 مرة

الشيخ عزام الصباح


