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د.عبداهلل العتيقي

سليمان املرجان

جانب من اجتماع اللجنة الفنية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا فريق عمل »السارية«صاحب السمو األمير خالل لقائه الشيخ د.محمد الصباح والسفراء والقناصل بعد أداء اليمني الدستورية

سمو ولي العهد خالل لقائه الشيخ جابر املبارك والفريق الركن خالد اجلراح

صاحب السمو يستمع لشرح حول املشروعصاحب السمو يتسلم لوحة تتضمن صورة لسموه من فريق العمل سمو األمير يطلع على مشروع »السارية«

األمير التقى نواف األحمد والمحمد والمبارك والجراح والسعدون وفريق عمل »السارية« ومستشار الرئيس اإليراني

صاحب السمو دعا السفراء والقناصل لتقوية الروابط والعالقات مع الدول المعتمدين 
فيها بما يتماشى مع مصالح الكويت وسياساتها الداعية إلى التفاهم وخدمة السالم

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر الس����يف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل س����موه بقصر السيف صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك، حيث قدم لسموه الفريق 
الركن خالد اجلراح، وذلك مبناس����بة تعيينه 

نائبا لرئيس األركان العامة للجيش.
كما استقبل س����موه بقصر السيف رئيس 

مجلس األمة السابق النائب أحمد السعدون.
واستقبل صاحب السمو األمير بقصر السيف 
ظهر امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، حيث قدم 

لس����موه أسعد البحر قنصال عاما للكويت في 
مدينة فرانكفورت بجمهورية أملانيا االحتادية 
ومبارك السهيجان سفيرا للكويت لدى منغوليا 
وبدر العوضي سفيرا للكويت لدى كوبا ويعقوب 
السند س����فيرا للكويت لدى جمهورية كينيا 
وعبدالوه����اب الصقر قنصال عاما للكويت في 
مدينة كوانزو في جمهورية الصني الش����عبية 
وصالح الصقعبي قنصال عاما للكويت في مدينة 
جدة باململكة العربية السعودية الشقيقة، حيث 
أدوا اليمني الدس����تورية امام سموه مبناسبة 

تسلمهم مهام مناصبهم اجلديدة.
وزودهم سموه بتوجيهاته السامية للعمل 
على تعزيز وتقوي����ة الروابط والعالقات بني 
الكويت والدول املعتمدين فيها مبا يتماش����ى 
مع مصالح الكويت وسياس����اتها الداعية الى 
التفاهم والتعاون وخدمة السالم، متمنيا سموه 

لهم كل التوفيق والنجاح خلدمة الوطن العزيز 
ورفع رايته.

وحضر مراسم أداء القسم نائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح ومدير مكتب 
صاحب السمو األمير أحمد الفهد ورئيس املراسم 
والتش����ريفات األميرية الشيخ خالد العبداهلل 
ومدير إدارة املراسم بوزارة اخلارجية السفير 

ضاري العجران.
وفي إطار اس����تقباالت سموه، فقد استقبل 
بقصر السيف ظهر امس فريق عمل »السارية«، 
حيث قدموا لسموه مشروع بناء نصب تذكاري 
يجس����د ملحمة وطنية تاريخية وميثل وحدة 
الكويتيني وعطاءهم لرفع راية الكويت واالسهام 

في خدمة الوطن.
وأثنى س�موه على جه��ودهم املب���ذولة والتي 
تعك��س الروح الوطني����ة والتالحم بني أفراد 

املجتمع الكويتي، متم��نيا لهم دوام التوفيق 
والنجاح.

حضر املقابلة نائب وزير ش����ؤون الديوان 
االميرى الشيخ علي اجلراح.

وق����د أش����اد رئي����س برنام����ج التالمي����ذ 
)البروتيجيز( شمالن البحر بترحيب ومباركة 
صاحب السمو األمير الش����يخ صباح االحمد 
للمبادرة التي سينفذها مجموعة من الشباب 
الكويتيني واملتمثلة باجناز سارية ضخمة يرفرف 

عليها علم الكويت.
وقال البحر ان هذه املجموعة تشرفت امس 
بلقاء صاحب الس����مو األمي����ر الذي اثنى على 
جهودهم املبذولة والتي تعكس الروح الوطنية 

والتالحم بني افراد املجتمع الكويتي.
واوضح ان املجموعة التي بدأ تشكيلها بداية 
هذا الصيف تتكون من 24 فردا من شباب الكويت 

تتراوح أعمارهم بني 16 و25 عاما وتسعى الى 
رد جزء بسيط من حق الكويت على ابنائها.

واضاف البحر ان مش����روع الس����ارية هو 
مشروع وطني ميثل رس����الة شكر من اجليل 
احلالي الى »الذين سبقونا وحافظوا على ارض 
الوطن وتشجيعا ألبناء اجليل ملواصلة العطاء 
للكويت واستمرارا ألجيال املستقبل التي ستلينا 
ألخذ العبرة واملوعظة من جهود آبائنا واجدادنا«. 
واوضح ان املشروع عبارة عن نصب تذكاري 
يجسد ملحمة وطنية تاريخية وهي رفع علم 
الكويت على س����ارية ساحة العلم بعد حترير 
الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم وهي 
صورة تدل على االصرار واالرادة والتفاني في 
حب الوطن ويعتلي الس����ارية رجال فرحون 
بالنصر مشكلني بأجسادهم سلما بشريا اليصال 
العلم الى قمة الس����ارية ليرفرف شامخا عاليا 

وبهذا االجناز يتم تقدمي ابلغ الصور ملعنى اللحمة 
الكويتية العميق����ة والروح املتعاونة واحملبة 
للكويت. ويهدف املشروع الذي يتوقع اجنازه 
قبل ال�27 من شهر فبراير املقبل ويتكلف نحو 
750 ألف دينار الى بناء نصب تذكاري ليصبح 
معلما من معالم الكويت تعزيزا وجتسيدا لقيمة 

الوطنية وابرازا لقيمة التعاون والترابط.
هذا واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف ظهر امس مستشار 
رئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية ورئيس 
ديوان الرئاسة اسفنديار رحيم مشائي حيث سلم 
سموه رسالة خطية من الرئيس محمود أحمدي 
جناد رئيس اجلمهورية االس����المية االيرانية 
تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 
وسبل تنميتها وتعزيزها وآخر املستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

الدوحة � كونا: استقبل امير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني اول من امس الس���فير 
الكويت���ي لدى قطر س���ليمان 
املرجان وذلك مبناس���بة انتهاء 

فترة عمله بالدوحة.
وقال السفير املرجان ان سمو 
امير دولة قطر الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني اشاد بالعالقات 
املتمي���زة بني قطر والكويت في 

شتى املجاالت.
وذكر ان سمو امير دولة قطر 
حمله حتياته لسمو امير البالد 
الش���يخ صباح االحمد مش���يدا 

باجلهود التي بذلها السفير املرجان طيلة فترة عمله بالدوحة متمنيا 
له النجاح في املهام اجلديدة املوكلة إليه. واعرب السفير املرجان عن 
اعتزازه بالتطور الذي تش���هده دولة قطر في شتى املجاالت السيما 
في مجال التنمية البشرية من خالل الدور الذي يقوم به امير دولة 

قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الراعي لتلك التطورات.

عق���د مس���اء اول من امس 
اجتماع اللجن�ة الف���نية املشتركة 
لتجديد العالمات احلدودية حيث 
ترأس اجلانب السعودي مدير 
اللواء ركن  عام حرس احلدود 
زميم بن جويبر السواط وترأس 
اجلان���ب الكويتي وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املنافذ 
الل���واء عبداهلل املهن���ا، وقالت 
الداخلية إن االجتماع يأتي انفاذا 
مل���ا مت االتفاق عليه في محضر 
االجتماع السابق للجنة الفنية 
الكويتية � السعودية املشتركة 
املعنية مبشروع جتديد عالمات 
املنطق���ة املقس���ومة للمصالح 
املشتركة وحدها املنصف وخط 
الكوي���ت واململكة  احلدود بني 
العربية الس���عودية والذي مت 
خالله اتخ���اذ جميع االجراءات 

بعد االجتماع التمهيدي للفريق 
الفني واملنبثق من اللجنة الفنية 

املشتركة.

العقد  الالزمة لتنفيذ  واآلليات 
املبرم مع شركة نيوزيلندية )إن 
زد آيريل مابينج احملدودة( وذلك 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بقصر السيف صباح 
امس س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد. كما استقبل 
سموه في ديوانه النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك، حيث قدم لسموه الفريق 
ركن خالد اجلراح وذلك مبناس����بة 
ترقيته وتعيينه نائبا لرئيس االركان 

العامة للجيش. 
وهنأه سموه متمنيا له التوفيق 
والنجاح وحثه على بذل املزيد من 
العطاء واالب����داع والتفاني من اجل 
خدمة وطننا الغالي على اكمل وجه 

مبا يحقق امنه وسالمته. 
واستقبل سموه في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس وزير الداخلية 

الفريق ركن الشيخ جابر اخلالد.

العتيقي: ندعو لتكثيف البرامج التوعوية
وتبني المشروعات التنموية لمواجهة تهويد القرى

رائد صالح وأحرار العالم في 
مواجهة املظالم الصهيونية التي 
حتللت من كل دين وش����ريعة 
إنسانية بتطاولها على املقدسات 
اإلس����المية وطردها للسكان 
وهدمها للمن����ازل وجتريفها 
لألراض����ي الزراعي����ة وعزلها 
ملواطني القدس بجدار الفصل 
العنصري. إنها تداعيات تكشف 
استباحتهم لكل القيم األخالقية 

واألعراف الدولية.
إنن����ا نطال����ب احلكومات 
والش����عوب مبواصل����ة الدعم 
للق����دس وغ����زة وفلس����طني 
والتحرك الضاغط على الكيان 
التمادي  الغاصب إليقافه عن 

في طغيانه.

الع����ام  األم����ني  وأش����اد 
التي يبذلها أهل  بالتضحيات 
القدس وعلى رأس����هم الشيخ 

ص����رح أمني س����ر جمعية 
اإلصالح االجتماعي د.عبداهلل 
الذكرى  العتيق����ي مبناس����بة 
الس����نوية إلح����راق املس����جد 
األقصى في عام 1969، ان سلسلة 
االعتداءات الصهيونية لم تتوقف 
عند هذا احلدث لكنها توالت في 
وتيرة متصاعدة بلغت ذروتها 
هذا العام حيث جاوزت األنفاق 
واحلفري����ات حتت أساس����ات 
املس����جد األقص����ى 34 حفرية 
وزادت حجم االعتداءات ملا نسبة 
50% ع����ن العام الذي قبله في 
حالة استهداف وتهويد مبرمج 
ال يقابله مشروع تثبيت حقيقي 
م����ن قبل ال����دول واحلكومات 

العربية واإلسالمية.

ولي العهد التقى المحمد والمبارك والجراح والخالد والخليفة اللجنةالفنية  الكويتية ـ السعودية لتجديد
العالمات الحدودية عقدت اجتماعاً مشتركاً

أمير قطر استقبل المرجان
النتهاء فترة عمله بالدوحة

الشامري: وصول الدفعة األولى من قوافل 
اإلغاثةالعاجلة لمنكوبي الفيضانات في باكستان

بشر رئيس قطاع آسيا وأفريقيا بجمعية اإلصالح 
االجتماعي فهد الش�امري املتب��رعني في الكويت بأن 
حملة إغاثة مكنوبي الفيضانات في باكس���تان والتي 
انطلقت بدايات شهر أغسطس اجلاري قد بدأت تؤتي 
ثمارها، مش���يرا الى وصول الدفعة األولى من قوافل 
اإلغاث���ة العاجل���ة لصالح منكوب���ي الفيضانات في 

باكستان.
وقال الشامري: ان الكويت وأهلها ومتبرعيها كان 
لهم فضل الس���بق – بإذن اهلل – في التبرع ملنكوبي 
فيضانات باكس���تان لكنه في السياق نفسه حذر من 

ان املأساة مازالت في تفاقم وانها اكبر وأضخم من ان 
حتتويها ميزانيات بعض الدول.

وتابع قائال: ان الفيضانات امتدت الى كشمير احلرة 
والهند وهي تهدد الس���دود الهندية التي لو تصدعت 
– ال قدر اهلل – كما حصل في جس���ور باكستان التي 
انهارت فان كارثة مأس���اوية س���تهدد ماليني البشر 
ف���ي الهند وبنغالديش، مبينا ان ع���دد النازحني من 
الفيضانات قد فاق ال� 1.5 مليون نس���مة واخلسائر 
بلغت امللي���ارات، وان القطاع يبذل النفس والنفيس 
في سبيل املساهمة في تخفيف املعاناة، وقد سخرنا 

كل الوسائل الستقبال التبرعات من احملسنني نقدا او 
اقتطاعا او بواسطة ال� »كي نت« ووفرنا اخلط الساخن 
على مدار 24 س���اعة للراغبني في التبرع، واألمل في 
اهلل معقود في ان يتفاعل احملسنون مع الكارثة وان 

يخفف عن األمة بالءها.
واختتم الشامري تصريحه مقدما الشكر لكل من 
تفاعل مع احلدث، داعيا اهلل ان يصرف بهذه األعمال 
اخليرة عن بلدنا وأهلها واخليرين فيها مصارع السوء، 
وان يتقبلها في موازين حس���ناتهم، ويعوضهم عما 

انفقوا خيرا وإحسانا.


