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»اإلصالح« تستقبل 
المهنئين يوم العيد

تس���تقبل جمعية اإلصالح 
االجتماع���ي جم���وع املهنئ���ن 
بحلول عي���د الفطر بن صالتي 
املغرب والعشاء في أول أيام عيد 
الفطر السعيد في مقرها الرئيسي 

مبنطقة الروضة.
العالقات  ادارة  وقال مدي���ر 
العامة ف���ي اجلمعية مش���عل 
الزير ان اجلمعية حرصت على 
إقامة مثل ه���ذه اللقاءات بهدف 
مد جس���ور التواصل والتقارب 

بن أفراد املجتمع.
وأضاف الزير ان هذه اخلطوة 
تأتي ضمن إستراتيجية جمعية 
اإلصالح االجتماعي الرامية الى 
خلق أجواء إيجابية من ش���أنها 
حفظ الشباب وشغل أوقاتهم فيما 

ينفع ويفيد.

شخصيات تهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر

بعث عدد من الشخصيات ببرقيات الى 
القيادة السياس����ية للتهنئة بحلول عيد 
الفطر املبارك، متمنن ان يعيد اهلل هذه 
العربية  الكويت واألمتن  املناسبة على 

واالسالمية باخلير والبركات.
وفي هذا االطار بعث رئيس املجلس 
االعلى للقضاء � رئيس محكمة التمييز 
الدستورية املستشار يوسف  واحملكمة 
الرشيد برسالة الى صاحب السمو االمير 
� حفظه اهلل � هنأه فيها بحلول عيد الفطر 
املبارك، وجاء فيها: يسرني باالصالة عن 
نفسي ونيابة عن االخوة اعضاء املجلس 
األعلى للقضاء والس����لطة القضائية ان 
نرفع ملقام س����موكم أسمى آيات التهاني 
والتبريكات واطيب التمنيات مصحوبة 
بأصدق املشاعر مبناسبة حلول عيد الفطر 
املبارك، وبهذه املناسبة السعيدة ال يسعنا 
اال ان نتضرع للمولى عز وجل ان يعيدها 
على س����موكم بكامل الصحة والسالمة 
والعافية وعلى وطننا العزيز برفعة الشأن 
والعزة واالزدهار وان يدميكم اهلل ذخرا 
لبلدنا احلبيب وقائدا ملسيرته نحو مزيد 
من التقدم واالزدهار، وبعث املستش����ار 
الرشيد برسائل مماثلة الى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي ورئيس احلرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعدد 
من قياديي الدولة.

من جهته بعث مدير عام املؤسس����ة 
العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان 
ببرقية تهنئة الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد � حفظه اهلل ورعاه � 
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد اعرب 
فيها ع����ن اصدق التهان����ي والتبريكات 
لسموه بهذه املناسبة سائال املولى العلي 
القدير ان يحفظ سموه ويدمي عليه نعمة 
الصحة والعافية ويس����دد خطاه ملا فيه 
خير وطننا احلبيب حت����ت ظل قيادته 
احلكيمة وتوجيهاته السديدة، كما بعث 
ببرقيات مماثلة الى كل من سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وفي االطار ذاته هنأ سفيرنا لدى االردن 
الشيخ فيصل احلمود املالك الصباح القيادة 

السياسية بحلول عيد الفطر املبارك.
وفي برقيات رفعها الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد تقدم 
الش����يخ فيصل احلمود بأح����ر التهاني 

والتبريكات باملناسبة السعيدة.
ومتنى احلمود م����ن العلي القدير ان 
يعيدها على الكويت أميرا وحكومة وشعبا 

واالمتن العربية واالسالمية وهم بخير 
حال.

من جهته، تقدم سفير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت طاهر فرحات بأطيب 
التهاني القلبية واص����دق التمنيات الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد ورئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي واعضاء مجلس االمة والوزراء 
الكويتين متمنيا دوام  وجميع االشقاء 
التوفيق واالزدهار والتقدم للكويت حكومة 
وش����عبا، سائال املولى عز وجل ان يعيد 
هذه املناسبة املباركة على األمة االسالمية 
باليمن والبركات، كم����ا يتقدم بالتهنئة 
للجالية املصرية املقيمة على ارض الكويت 
والبعثات الديبلوماسية واجلاليات العربية 
واالسالمية في الكويت الشقيقة، وبهذه 
املناسبة املباركة يستقبل السفير فرحات 
املهنئن أول ايام العيد بداية من الساعة 
الثانية  الساعة  العاشرة صباحا وحتى 
عشرة ظهرا وذلك مبقر السكن بسفارة 
جمهورية مص����ر العربية في بنيد القار 

شارع االستقالل منطقة السفارات.
من جهت����ه، رفع س����فير اجلمهورية 
العربية الس����ورية لدى الكويت بس����ام 
عبداملجيد اطيب التهاني القلبية واصدق 

االمنيات من صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ورئيس مجلس األمة 
جاس����م اخلرافي وأعضاء مجلس االمة 
والوزراء وجميع االشقاء الكويتين، سائال 
اهلل تعالى ان يعيد هذه املناسبة املباركة 
على الكويت اميرا وحكومة وشعبا وعلى 
االمتن العربية واالسالمية باخلير واليمن 

والبركات.
واغتنمه����ا مناس����بة جليل����ة ألقدم 
التهنئة واملباركة ألخوتي واخواتي ابناء 
اجلالية العربية الس����ورية في الكويت 
وجلميع الزمالء واالصدقاء في البعثات 
الديبلوماس����ية واجلاليات في هذا البلد 
الك����رمي، اع����اد اهلل هذا العيد الس����عيد 
على اجلميع بالبركات واالمان والفضل 

العميم.
هذا، وبعث رئيس مجلس االدارة املدير 
العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.جاسم البدر ببرقيات تهنئة الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وس����مو ولي العهد االمن الشيخ نواف 
االحمد وسمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني وس����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد مبناسبة 

حلول عيد الفطر السعيد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال عبدالعزيز العدساني

أمين العلي

بسام عبداملجيد طاهر فرحات فهد الرجعان الشيخ فيصل احلمود املستشار يوسف الرشيد

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

العلي: 30 الجاري  آخر موعد لالشتراك في »مبارك الحمد للتميز الصحافي« 
»كونا« والصحافين املسجلن في 
جمعية الصحافين االشتراك في هذه 
املسابقة، اما عن الشروط االخرى 
فيج���ب اال يكون العمل الصحافي 
املشارك منشورا في وسائل االعالم 
الكويتية قبل تاريخ االول من يناير 
2009 وال يحق ألي عمل املشاركة في 
هذه املسابقة اذا اشترك في مسابقات 
اخرى داخل الكويت او خارجها، كما 
ان العمل املش���ارك يجب ان يكون 
باللغة العربية واال تقل كلماته عن 
ألف كلمة، ويجب ان يكون متعلقا 
انه  الكويتية. واضاف:  بالشؤون 
من ضمن الشروط ايضا ال يجوز 
ألي مشترك ان تربطه صلة قرابة 
بأي من أعضاء جلان املسابقة، كما 
يجب ان يكون غي���ر خاضع ألي 
مساءلة قانونية اضافة الى شروط 
اخرى مدونة في اعالنات املسابقة 

وطلبات االشتراك.

وعن التط���ورات التي ادخلت 
على هذه الدورة، قال بورسلي ان 
هناك تطورات عديدة ادخلت على 
جميع جلان اجلائزة، ومنها زيادة 
قيمة اجلوائز ألقس���امها االربعة 
املعروفة )أفضل تقرير صحافي، 
وأفضل حتقي���ق صحافي وافضل 
لقاء صحافي وافضل صورة( اضافة 
الى تشكيل عدة جلان منبثقة عن 
اللجنة العليا للمساهمة في اجناح 
اجلائزة وحتقيق اهدافها املرجوة. 
وأوضح ان قيمة جائزة املركز األول 
لكل قسم ارتفعت في هذه الدورة 
لتصل الى 750 دينارا، بينما ارتفعت 
قيمة جائزة املركز الثاني لكل قسم 
ال���ى 500 دينار ام���ا قيمة جائزة 
املركز الثالث لكل قسم فأصبحت 

300 دينار.
وعن ش���روط االش���تراك في 
املس���ابقة قال ان���ه يحق حملرري 

اساسيا وضعته اللجنة العليا نصب 
عينيها منذ انطالقها وهو تشجيع 
الصحافي على التميز وتش���جيع 
الصحافي املتميز على الس���ير في 
جناحه مبا يص���ب في النهاية في 

خدمة الوطن.

الكبيرين من راعي هذه املس���ابقة 
الشيخ جابر املبارك الذي له الفضل 
في تطوير هذا النشاط الصحافي 
املهم والذي يعد األول من نوعه في 
الكويت، مبينا ان هذه املسابقة ما 
كانت لتنجح لوال تبني املبارك فكرة 
إقامتها منذ البداية حتى اليوم وما 
كانت لتصل الى هذا املستوى لوال 

تقبله كل ما من شأنه تطويرها.
ومن جانبه، دعا عضو اللجنة 
العلي���ا للجائزة خالد بورس���لي 
الصحافين املعنين باملسابقة الى 
س���رعة تقدمي طلباتهم قبل فوات 
املوعد احملدد النتهاء التقدمي وهو 
30 سبتمبر اجلاري، مبينا ان اللجنة 
التنظيمية للجائزة مس���تمرة في 
تسلم طلبات املشتركن اذ مت توزيع 
طلبات االشتراكات على الصحف 

لتسهيل عملية االشتراك.
واش���ار الى ان للمسابقة هدفا 

أعلنت اللجن���ة العليا جلائزة 
الشيخ مبارك احلمد للتميز الصحافي 
التنظيمي���ة تواصل  اللج���ان  ان 
استقبال اشتراكات الصحافين في 
الدورة الثالثة للمسابقة وتستمر 
في ذلك حتى 30 سبتمبر اجلاري. 
وأكد امن عام اجلائزة امين العلي 
في تصريح صحافي ان هذه الدورة 
ستشهد منافس���ات كبيرة بسبب 
اإلقبال الكبير من قبل الصحافين 
عليها وبس���بب إدخال الكثير من 
الدورة. وجدد  التطورات في هذه 
العلي تأكيده ان هذه املسابقة تهتم 
بتكرمي الصحافين املتميزين الذين 
يعملون في حرفة نبيلة تعد اداة 
مهمة من ادوات االصالح السياسي 
واالجتماعي، اضافة الى تشجيعهم 
على املضي قدما في التميز وتقدمي 
االفضل من املواضي���ع االعالمية 
احمللية. وثمن العلي الدور والدعم 

األمير: المجد والعلياء للكويت وشعبها والعزة والرفعة لألمتين العربية واإلسالمية
تبادل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد برقيات التهاني والتبريكات مع اشقائه 
واخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية واالسالمية 

وذلك مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
هذا وقد ضمن سموه برقياته االخوية اطيب 
التمنيات املقرونة بدعوات خالصة هلل سبحانه 
وتعالى ان يعيد هذه املناس����بة املباركة على 
االمتن العربية واالس����المية باخلير واليمن 
والبركات وان يفيء عليها بفضله نعمتي االمن 

واالستقرار.
هذا، وتلقى صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح االحمد برقيات تهان بحلول عيد الفطر 
السعيد من كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
وس����مو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش����عل االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد والنائب االول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر 
املبارك، اعربوا فيها عن مشاعر الوالء للوطن 
العزيز والوفاء للشعب الكويتي الكرمي وخالص 
الدعوات لصاحب السمو االمير بدوام الصحة 
والعافية وان تنعم الكويت واهلها في ظل قيادته 

ورعايته باملزيد من التقدم والرخاء.
هذا وبادلهم سموه التهاني بالعيد السعيد 
مق����درا لهم ما اعربوا عنه من كرمي املش����اعر 
نحو الوطن العزيز والشعب الوفي مع الدعاء 
للكويت وش����عبها باملجد والعلياء ولالمتن 

العربية واالسالمية بالعزة والرفعة.
وفي االطار ذات����ه، اصدر الديوان االميري 
بيانا نقل فيه تهنئة صاحب السمو االمير الى 
املواطنن واملقيمن مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
وجاء فيه: يسر الديوان االميري ان ينقل الى 
االخوة املواطنن واملقيمن في وطننا العزيز 
تهاني صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بعيد الفطر السعيد ومتنياته لهم ان يكون عيدا 

ينعم اجلميع فيه باحملبة والهناء.
ويغتن���م الديوان االميري هذه املناس���بة 
املباركة ليرفع الى مقام صاحب السمو االمير 
والى سمو ولي العهد والى سمو رئيس مجلس 
الوزراء اسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه 

املناسبة.
كما يهنئ املواطنن واملقيمن بعيد الفطر 
السعيد جعله اهلل عيدا سعيدا على االمتن 
العربية واالسالمية في جميع اقطارها ويضرع 
الى اهلل تعالى ان يعيده على العالم اجمع 
بالطمأنينة واالمن والسالم وان يحفظ الكويت 
وشعبها من كل سوء ومكروه ويدمي عليها 
نعمة االمن واالمان في ظل قيادتنا احلكيمة 

والرشيدة واهلل ولي التوفيق.
الى ذلك، اس���تقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر السيف صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وذلك لالس���تئذان بالسفر ممثال عن 

سموه في احتفاالت املكسيك مبناسبة مرور 
قرنن على اعالن الدستور واالستقالل وفي 
زيارة رسمية الى الواليات املتحدة االميركية 
لترؤس وفد الكويت املشارك في اجتماعات 

الدورة 65 للجمعية العامة لالمم املتحدة.
كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر السيف صباح امس رئيس 

ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني.
من جه����ة اخرى، بعث صاحب الس����مو 
االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس لويز ايناس����يو لوال داس����يلفا 
رئيس جمهورية البرازيل الصديقة عبر فيها 
س����موه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لب����الده، متمنيا له موفور الصحة 

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

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتن.

صاحب السمو هنّأ المواطنين والمقيمين وتبادل برقيات التهاني بالعيد مع ولي العهد والخرافي وكبار رجاالت الدولة وملوك ورؤساء الدول العربية واإلسالمية

آل خليفة: ستظل الكويت والبحرين
قبلة لمن ينشد األمن واالستقرار

ولي العهد استقبل المحمد والخالد

البحرين  وأضاف ان مملكة 
والكوي���ت في ظ���ل قيادتيهما 
السياسية لتظال قبلة لكل من 
ينش���د األمن واألم���ان والعمل 
املخل���ص وبوج���ود مثل هذه 
القيادات السياس���ية احلكيمة، 
البل���دان واملواطنون،  ارتق���ى 
وما يش���هده اليوم املواطن في 
الكوي���ت والبحرين من تنمية 
حضاري���ة ورفاهي���ة تنموية 
ليعط���ي داللة كبي���رة على ان 
املواطن هو االستثمار احلقيقي 
للفكر املنير للقيادتن احلكيمتن، 
داعي���ا املولى عز وجل ان يدمي 
نعمة األمن واألمان على البلدين 
الشقيقن في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
امللك  صب���اح األحمد وأخي���ه 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحري���ن حفظهما اهلل 
البحرين والكويت من  وحفظ 

كل سوء.

السامي الذي ألقاه امللك املفدى 
في العش����ر األواخر من شهر 

رمضان.
ويأتي تأييد الكويت إلجراءات 
البحرين األخيرة لينم عن قيادات 
واعية وحريصة على استقرار 
األمن كركيزة أساسية للتنمية 

والسلم األهلي.

أشاد سفير مملكة البحرين 
لدى الكويت الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة بإكبار وإجالل 
الكويت الشقيقة جتاه  موقف 
شقيقتها مملكة البحرين أميرا 
وحكومة وشعبا، والذي جتسد 
في مكاملة سمو رئيس مجلس 
الوزراء ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية جتاه 
ما اتخذته مملكة البحرين من 
اجراءات إلحب����اط املخططات 
اإلرهابي����ة الت����ي تس����تهدف 
املس����اس باألم����ن الوطني في 
مملكة البحرين، والذي يعكس 
الثنائي����ة املتجذرة  العالقات 
ب����ن البلدين الش����قيقن، كما 
أكد س����فير مملكة البحرين ان 
املشروع االصالحي احلضاري 
التنموي مللك  الدميوقراط����ي 
البحرين ف����ي االرتقاء مبملكة 
البحرين قد تأكدت استمراريته 
التأكيد علي����ه باخلطاب  ومت 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصير السيف صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وذلك لالستئذان 
في السفر ممثال عن صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد في احتفاالت املكسيك مبناسبة مرور 
قرنن على اعالن الدستور واالستقالل وفي زيارة 
رس���مية الى الواليات املتحدة االميركية لترؤس 
وفد الكويت املشارك في اجتماعات الدورة ال� 65 

للجمعية العامة لالمم املتحدة.
كما استقبل سمو ولي العهد محافظ العاصمة 

الشيخ علي اجلابر االحمد، واستقبل سموه رئيس 
جهاز االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.

كما استقبل سموه س���فير جمهورية الفلبن 
الصديقة لدى الكويت السفير شوالن اوبرميافيرا 
وذلك مبناسبة توليه مهام عمله اجلديد كسفير 

لبالده.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد 
الشيخ مبارك الفيصل والوكيل املساعد لشؤون 
املراسم والتشريفات الشيخ مبارك صباح السالم 

ومدير مكتب سمو ولي العهد د.فهد املصيريع.

أشاد بموقف القيادة السياسية الكويتية تجاه إجراءات البحرين ضد اإلرهاب

التقى محافظ العاصمة وسفير الفلبين


