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

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عبدالرحمن العتيقي

الشيخ أحمد الفهد خالل مغادرته البالد مع الشيخ حمد جابر العلي

جانب من مراسم التشييع

ممثل صاحب السمو يقدم التعازي

مراسم تشييع الرئيس االسبق ملالطا

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه الطلبة الدارسني في مالطا بحضور عبدالرحمن العتيقي ود.موضي احلمود

ممثل صاحب السمو االمير يشارك في مراسم تشييع الرئيس االسبق ملالطا

سمو رئيس الوزراء حلظة عودته الى البالد

تشييع الرئيس االسبق ملالطا

اس����تقبل صاحب السمو األمير الش����يخ صباح األحمد بقصر السيف صباح امس سمو 
الش����يخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء بعد ان مّثل س����موه بحضور مراسم تشييع 
الرئيس غويدو دي ماركو رئيس جمهورية مالطا األس����بق ونقل تعازي الكويت والقيادة 

السياسية للرئيس جورج ابيال رئيس جمهورية مالطا الصديقة.
ومن جهة اخرى بعث صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس سوسيلو بامانغ يودهويونو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية. 
كما بعث سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني. كما بعث 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس علي بونغو رئيس 
جمهورية الغابون الصديقة عبر فيها 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 جانب آخر، بعث 
صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تعزية الى الرئيس الفارو اوريبا فيلز 
رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حتطم طائرة الركاب الكولومبية في مطار جزيرة س����ان اندريس شمال كولومبيا 
راجيا س����موه للمصابني سرعة الش����فاء والعافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 

االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتني.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح أمس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل س���موه وزيرة التربية ووزيرة 

التعليم العالي د.موضي احلمود.
واس���تقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف 
صباح أمس املستش���ار مبكتب صاحب الس���مو 

األمير، عبدالرحمن العتيقي.

رئيس الوزراء التقى مجموعة من الطلبة الدارسين في مالطا

رئيس أساقفة مالطا: تقديم صاحب السمو العزاء في الرئيس غويدو 
دليل على متانة العالقات بين البلدين وفتح آلفاق تعاون جديدة

فاليتا � مالطا � كونا: غادر ممثل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
جمهورية مالطا الصديقة وذلك بعد حضور مراسم تشييع الرئيس 
غويدو دي ماركو رئيس جمهورية مالطا االس���بق ونقل تعازي 
الكويت والقيادة السياسية لفخامة الرئيس جورج ابيال رئيس 

جمهورية مالطا الصديقة.
وكان في وداع س���موه في مطار فاليتا الدولي س���فيرنا لدى 
جمهوري���ة ايطاليا واحملال لدى جمهورية مالطا الش���يخ جابر 

الدعيج وعدد من املسؤولني املالطيني.
وفي االطار ذاته اشاد رئيس االساقفة باولو كرميونا في كلمته 
التي القاها خالل املراس���م التي اقيمت في كنيس���ة سانت جون 
)القديس يوحنا( لتأبني رئيس جمهورية مالطا السابق غويدو دي 
ماركو الذي اقيم بعد ظهر يوم اول من امس بايفاد صاحب السمو 
االمير وفدا لتقدمي التعازي للقيادة وللشعب في جمهورية مالطا 
واستذكار دور الفقيد على املستويني احمللي والدولي ومساهماته 

في الدفاع عن القضايا الدولية.
واشار رئيس االساقفة الى ان هذه املشاركة رفيعة املستوى 
من جانب الكويت تأتي خالل ش���هر رمضان هذا الشهر املقدس 
الذي له خصوصية لدى املس���لمني وان هذا دليل آخر على متانة 

العالقات بني البلدين الصديقني وعمق التقدير الذي يكنه صاحب 
الس���مو االمير الى الفقيد الراحل وحرصه على تقوية العالقات 

بني البلدين وفتح آفاق جديدة امامها.
وكان س�����مو رئي��س الوزراء ممثل صاحب الس���مو االمير 
اس���تقبل مبقر اقامته مب��دينة فاليتا عاص��مة جمهورية مالطا 
الصديقة عددا من ابنائه الطلبة الكويتيني الدارسني في اجلامعات 
بجمهورية مالطا. حيث اطمئن سمو رئيس مجلس الوزراء على 
ابنائ���ه الطلبة وحثه���م على بذل املزيد من اجله���د ملا فيه خير 
ورفع���ة وطننا العزيز متمنيا لهم النجاح والتوفيق في حياتهم 

العلمية والعملية.
وم���ن جهتها قالت وزي���رة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلم���ود ان الكويت تفخر بابنائه���ا الذين يواصلون 

حتصيلهم العالي خلدمة وطنهم وابناء بلدهم.
وبين���ت ان هناك اكثر م���ن 150 طالبا يتلق���ون تعليمهم في 
اجلامعات املالطية بتخصصات الطب البشري سيما وان كليات 

الطب في مالطا من الكليات املشهود بها.
واشارت د.احلمود الى انها التقت نظيرها املالطي وبحثت معه 
افاق التعاون التربوي والتعليمي بني البلدين اضافة الى توفير 

التسهيالت الالزمة للطلبة الكويتيني الدارسني.

ولي العهد التقى المحمد والحمود والعتيقي الكويت هنأت الغابون وإندونيسيا وعزت كولومبيا في ضحايا تحطم طائرة الركاب

صاحب السمو التقى رئيس الوزراء

مبعوث األمير قدماتحاد المصارف يتبرع بـ 20 ألف دينار لمتضرري باكستان
واجب العزاء ألسرة 

القصيبي
� كون���ا: قام مبعوث  املنامة 
صاحب الس���مو االمير الش���يخ 
صباح االحمد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
الدولة لشؤون االسكان  ووزير 
الشيخ احمد الفهد بتقدمي واجب 
العزاء السرة املغفور له باذن اهلل 
تعالى وزير العم���ل في اململكة 
العربية الس���عودية الش���قيقة 
د.غازي القصيبي، طيب اهلل ثراه 

وجعل اجلنة مثواه.

أعلن احت����اد مصارف الكويت أمس عن تبرعه ب� 
20 ألف دينار لصالح ضحايا الفيضانات املدمرة التي 

تعرضت لها باكستان مؤخرا.
وقال األم���ني العام بالوكالة في احتاد مصارف 
الكويت نبيل الصقعبي عقب تسليمه الشيك لرئيس 
مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر برجس البرجس 
انه بناء على احلملة الشعبية التي تقوم بها جمعية 
اله���الل األحمر في جمع التبرعات إلغاثة منكوبي 
الش���عب الباكس���تاني الصديق جراء الفيضانات 
املدمرة تب���رع احتاد املصارف ب���� 20 ألف دينار 
مساهمة منه في إغاثة املتضررين واملنكوبني جراء 

الفيضانات.
وأضاف ان هذا التبرع من االحتاد يأتي كمساهمة 
إنسانية للتخفيف من معاناة املنكوبني في باكستان 

باعتبار »ان هذا األمر واجب علينا كما عودتنا الكويت 
وقيادتنا الكرمية«.

وأشار الى ان هذا التبرع يأتي أيضا تأكيدا لدور 
احتاد مصارف الكويت الرائد في دعم األنشطة اإلنسانية 
واخليري����ة الرامية لتخفيف املعاناة عن املتضررين 
وامتدادا ملساهمات االحتاد اإلنسانية خالل السنوات 

املاضية والتي طالت أنحاء مختلفة من العالم.
وأكد الصقعبي ان مثل هذا التبرع يؤكد في ذات 
الوقت حرص احتاد مصارف الكويت على املشاركة 
في جهود حكومتنا الرش����يدة التي تهدف الى تأكيد 
دور الكويت اإلنساني على مستوى العالم وطبيعة 
الشعب الكويتي املساند بكل طوائفه وهيئاته وأفراده 
جلميع أشكال الدعم والعون اإلنساني للشعوب التي 

نبيل الصقعبي خالل لقائه مع برجس البرجس لتسليمه شيك التبرعتتعرض لنكبات وكوارث طبيعية.


