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سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه وزير خارجية اإلكوادور

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيني اجلديد

السفير الشيخ سالم العبداهلل يلقي كلمته في احلفل

نائب األمير التقى الفهد والخالد و تسّلم
 رسالة من رئيس اإلكوادور لصاحب السمو

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس جهاز 

األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.

كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس مدير عام 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عدنان شهاب الدين.
كما استقبل س���مو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس وزير 
خارجية جمهورية اإلكوادور الصديقة ريكاردوباتينو 

والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

حيث سلم لسموه رسالة خطية من رئيس جمهورية 
اإلكوادور رافئيل كوريا ديلجادو الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد تتعلق بتعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين والشعبني الصديقني وسبل تطويرها في جميع 

املجاالت مبا يخدم تطلعات الشعبني الصديقني.
وحضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ 

مبارك الفيصل.

سموه استقبل مدير »التقدم العلمي«

المبارك كلف هيئة القضاء العسكري بدراسة تعديل
سن تقاعد العسكريين ليصبح 60 بداًل من 55 عامًا

المحمد ألسرة الميموني: بتوجيهات من األمير 
القانون سيطبق على الجميع والعدالة ستأخذ مجراها

سالم العبداهلل: الكويت حليف نشط وقوي 
للواليات المتحدة في حربها الدولية على اإلرهاب

افضل املناسبات وما ميزه حضور 
عائلتني لم تشاركا في هذه املناسبة 

خالل ال� 20 عاما املاضية.
وعلقت قائلة »لم يفت الوقت 
لبعث الراحة ال����ى احد وجمعهم 
م����ع بعض.. ليس هن����اك كلمات 
ميكن وصف كم ان االحتفال مؤثر 
وعاطفي«. وعبرت الس����بيدا عن 
امتنانها للكويت مبينة ان الكويت 
لم تعبر بالكالم عن مدى امتنانها 

بل »تظهر ذلك بطرق عديدة«.
واعربت عن سعادتها بالعمل 
مع السفير الش����يخ سالم وطاقم 
السفارة ملا ملست لديهم من رعاية 
العائالت  واهتمام وهو ما ملسته 

خالل كل هذه االعوام.
وف����ي كلم����ة وجهته����ا خالل 
االحتفال الى عائالت اجلنود القتلى 
قالت »جراحكم عميقة وما يربطنا 
هو االلم املشترك ونأمل بأن تكون 
معرفتكم مبشاركة االخرين االمكم 

ويتذكرون معكم سلوى لكم«.
واكدت »لن ننس����اكم كما لن 
ينس����اكم اخوانك����م األميركيون 

وشعب الكويت«.
من جهت����ه ق����ال مدير خطط 
العامل����ني العس����كريني ودائ����رة 
السياس����ة في البحرية األميركية 
االميرال انثوني كيرتا في كلمة في 
االحتفال ان »اجلنود الذين يقتلون 
في كل حرب فريدون من نوعهم 
وشخصيات خاصة ألنها تلبي نداء 
االمة«. واضاف ان »كل من يقضي 
نحبه في احلروب لن ُيذكر فحسب 
للتضحيات التي قدمها بل سيكون 

مثاال جلميعنا«.

ان تبرز ف����ي منطقة اخلليج وما 
بعدها«. وشدد الشيخ سالم على 
ان مش����اركة العديد من الدول في 
استعادة »حريتنا جعلتنا نقر بأن 
الكويت حتتاج الى ان تكون شريكا 
كامال في املجتمع الدولي.. فنحن 
ننعم باالمن واالمان ونزدهر بسبب 

هذه الشراكة«.
م����ن جهته����ا قالت مؤسس����ة 
ومديرة منظمة »نو غريتر لوف« 
األميركية كارميال السبيدا لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( ان االحتفال 
السنوي بغاية االهمية النه يجمع 
عائالت اجلن����ود الذين قضوا في 
احلرب وألنها مناس����بة »ال ميكن 

ان ننساها ولكن نعايشها«.
واضافت »بسبب شعب الكويت 
فانه����م )العائ����الت( يتذك����رون 
ومشاركتنا اياهم جتعلها مناسبة 
خاصة«. واكدت ان االحتفال كان من 

الشجاعة والبسالة«. وسلط الشيخ 
سالم الضوء على اجنازات الكويت 
وما حققته خالل ال� 20 عاما قائال 
»حتريرنا انتج اعادة والدة حقيقية 
واساسا جديدا لبلدنا«. واشار الى 
ان عملية التحرير »اسست النطالقة 
جدي����دة وديناميكية في مختلف 
وجمي����ع االجتاهات« االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية والبيئية 
مضيف����ا »كما انن����ا دخلنا العالم 

املتقدم بخطى سريعة جدا«.
واكد ان االمر لم يقتصر فقط على 
الشأن الداخلي بل استأنفت الكويت 

دوريها االقليمي والعاملي.
وقال ان الكويت حليف نشط 
وقوي للواليات املتحدة في حربها 
الدولية على االرهاب كما انها جتري 
»مشاورات متواصلة ووثيقة مع 
الواليات املتحدة وجيراننا لبحث 
التهدي����دات اجلدي����دة التي ميكن 

واشنطن � كونا: أقامت سفارتنا 
لدى واش����نطن احتفاال مبناسبة 
الذك����رى ال����� 20 للتحري����ر على 
الذين قضوا في  ش����رف اجلنود 
حرب اخلليج. وقال سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة الش����يخ س����الم 
العبداهلل في احتفال امس شاركت 
في رعايته منظمة »نو غريتر لوف« 
غير الربحية ان هذه املناسبة هي 
»حدث احتفالي بارز« للذكرى ال� 
20 لعملية عاصفة الصحراء مضيفا 
ان »املاضي بالنسبة لنا اليزال حيا 

بعد مرور 20 عاما«.
وعبر الشيخ سالم عن »امتنان 
احلكومة والشعب الكويتي ملا قام 
به االبطال والتضحيات التي قدمها 
الذين شاركوا في قوات التحالف 
ووهبوا حياتهم لتحرير بالدي من 

قبضة صدام حسني«.
وشدد بقوله »نحن هنا لنقول 
للذين قاتلوا لتحرير بلدي ولكل 
الذين فق����دوا احباءهم وحلكومة 
الكويت وشعبها ان انتصار عملية 
عاصفة الصحراء لن ينسى ابدا«. 
وتابع »من املخي����ف التصور ما 
كان س����يكون العالم عليه اليوم 
ما لم تقم الواليات املتحدة بقيادة 
التحالف وعكست االحداث« مبينا ان 
»التضحيات األميركية اوقفت نشوء 

عالم اكثر ظلمة وخطورة«.
وقال ان »هن����اك طرقا عديدة 
الظهار االمتنان وتقدمي الشكر الى 
هؤالء الذين قدموا خدمات جليلة 
بعضهم كلفتهم حياتهم«. واضاف 
ان احدى الطرق هي مناسبات كهذه 
»عندما نلتقي ونس����تذكر ونكرم 

أكدت وزارة الدفاع ان النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك اعطى توجيهاته لهيئة القضاء العسكري 
بدراسة تعديل البند رقم )2( من املادة رقم )99( من القانون رقم 32/1967 
بشأن اجليش. وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة في 
الوزارة في بيان صحافي امس ان تعديل البند املذكور يسمح بتعديل 
سن التقاعد للعس����كريني او انهاء اخلدمة العسكرية ليصبح 60 عاما 
بدال من 55 عاما مع اس����تثناء يجيز لوزير الدفاع مد املهلة بحد اقصى 

5 سنوات اخرى وفقا حلاجة املؤسسة العسكرية.
واضاف البي����ان ان هيئة القضاء العس����كري تعد صيغة التعديل 
متهيدا لتقدميه الى الشيخ جابر املبارك في اقرب وقت ومن ثم إحالته 
الى مجلس األمة ليتسنى دراس����ة املادة املعدلة ضمن قانون اجليش 

املعروض حاليا على جلنة الشؤون الداخلية والدفاع البرملانية.
وأشار البيان الى انه حرصا من الشيخ جابر املبارك على مواصلة 
التحصيل العلمي ملنتسبي املؤسسة العسكرية الدارسني في اجلامعات 
فقد وجه رئاسة األركان الى ضرورة تشجيع العسكريني إلعفائهم من 
اخلدمة املماثلة لدراستهم شريطة حصول العسكري على تقدير ممتاز 
او جيد جدا إلكمال دراس����ته العليا للحصول على درجتي املاجستير 

والدكتوراه.
من جانب آخر، استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك اعضاء مجلس ادارة جمعية الصحافيني 

الكويتية ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية بني اجلانبني.
وقام رئيس اجلمعية بتقدمي أعضاء مجلس اإلدارة اجلدد مبناسبة 
فوزه����م بالتزكية ومتنى الش����يخ جابر املب����ارك ألعضائها كل التقدم 

واالزدهار في مجال عملهم.
كما استقبل الشيخ جابر املبارك املدير العام للهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي الذي قدم له نائب املدير العام للهيئة العامة للبيئة 

رجاء البصيري مبناسبة تعيينها في منصبها اجلديد.
ومتنى الش����يخ جابر املبارك للبصي����ري كل التوفيق والنجاح في 

مهمتها اجلديدة لبذل املزيد من اجلهد والعطاء لهذا البلد.

حض����ر اللقاءين رئيس هيئة مكت����ب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الفريق صالح مشاري احلميضي.

كما أشاد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك باملس����توى الذي وصلت اليه جائزة الشيخ مبارك احلمد 
الصباح للتميز الصحافي األمر الذي انعكس على طبيعة املش����اركني 

في دورات اجلائزة الثالث.
وقال الشيخ جابر املبارك لدى استقباله مجلس ادارة نقابة العاملني 
ب� »كونا« واعضاء األمانة العامة للجائزة ان هذه اجلائزة هي مبادرة 

تشجيعية تهدف الى دعم الكوادر اإلعالمية الكويتية.
وأبدى الش����يخ جابر املبارك اس����تعداده لتقدمي كل الدعم لتطوير 
اجلائزة بهدف حتفيز الطاقات الصحافية خاصة شريحة الشباب التي 

متثل نسبة كبيرة من أي مجتمع عربي.
ومتنى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ان تتوسع دائرة اقسام 
اجلائزة في الدورات املقبلة لتشمل الصحافة االلكترونية وغيرها من 
الوسائل املقروءة واملسموعة واملرئية. ورحب الشيخ جابر املبارك بأي 
اقتراحات تطويرية وتنظيمي����ة ترمي الى حتقيق اهداف اجلائزة في 
دوراتها املقبلة من حيث التش����جيع على التميز الصحافي في الكويت 
وخل����ق روح التنافس بني الصحافي����ني لالرتقاء بهم الى مصاف أرقى 
مس����تويات اإلعالم العربي والعاملي. وش����دد على ضرورة استقطاب 
الصحافيني الكويتيني وبخاصة فئة الشباب واالهتمام بهم والعمل على 

صقل مهاراتهم واملساعدة على حتقيق طموحاتهم الصحافية.
من جهته، قال نائب رئيس نقابة »كونا« وعضو اللجنة العليا املنظمة 
للجائزة خالد بورس����لي ان توجيهات وتعليمات النائب األول لرئيس 
الوزراء هي محط اهتمام اعضاء اللجنة العليا واألمني العام للجائزة، 
مؤكدا اهمية ان تعمل اجلائزة على تطبيق كل ما من ش����أنه النهوض 
بهذه املبادرة اإلعالمية الى اعلى املستويات من خالل ترجمتها على ارض 
الواقع في الدورات املقبلة. واضاف بورسلي انه مت اطالع الشيخ جابر 
املبارك خالل اللقاء على انشطة الدورة الثالثة للجائزة وأصداء النجاح 

الكبير الذي حققته واالهتمام اإلعالمي احمللي واإلقليمي بها.

موسى أبوطفرة
أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لإلسكان 
والتنمية الشيخ أحمد الفهد ان فريقا مكلفا يدرس حاليا االقتراح اخلاص 
بتأسيس شركة الرهن العقاري، وأضاف على موقعه في »تويتر«: نأمل 

ان تكون الشركة عامال مساهما في توفير الرعاية السكنية.

من جهة ثانية علمت »األنباء« ان مجلس إدارة املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية يعقد مساء اليوم الثالثاء اجتماعه األول بعد تشكيل املجلس 
برئاسة الشيخ احمد الفهد حيث يناقش العديد من املوضوعات املهمة 
وعلى رأسها إعادة من باع بيته للرعاية السكنية ومتابعة االستعانة 

بالقطاع اخلاص في تنفيذ اخلطط السكنية.

فرج ناصر و»كونا«
استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس ال���وزراء في قصر الس���يف امس 
وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الش���يخ احمد احلمود، عبداهلل 
هليل امليموني وش���نيبر غزاي امليموني 
وحمود غزاي امليموني من اسرة املرحوم 
محمد غزاي امليموني حيث شكروا سموه 
على مش���اعره األبوية ومشاركته العزاء 

في فقيدهم.
وقد أكد سموه ان القانون سيطبق على 
اجلميع وان العدالة ستأخذ مجراها، وأننا 
نثق في عدالة قضائنا، مشيرا الى توجيهات 
صاحب السمو االمير وتشديده الدائم على 

ضرورة تطبيق القانون.
واكد سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء على أننا في الكويت اسرة 

واحدة ال نقبل الظلم.
من جهتها، أيدت اس���رة املرحوم محمد 
غزاي امليموني ذلك وقالوا إنهم واثقون من ان 
العدل سيأخذ مجراه وقدروا لسموه وألسرة 

الصباح الكرام هذه املشاعر الصادقة.
الديوان  املقابلة املستش���ار في  حضر 

االميري محمد شرار.
وأعلن فيصل الطويح املتحدث باسم اسرة 
امليموني ان س���مو رئيس مجلس الوزراء 
أبلغ اسرة امليموني ان هناك تعليمات من 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
مبعاقبة املتسببني في وفاة امليموني بغض 

النظر عن مناصبهم في وزارة الداخلية.
واضاف الطويح ان هناك رسالة واضحة 
صدرت من قبل رئيس مجلس الوزراء ألسرة 
امليموني تضمنت ان دم امليموني لن يذهب 
هدرا، وأنه لن يسمح لكائن من كان بالتدخل 

في سير القضية أمام القضاء، وأن العدالة 
ستأخذ مجراها في هذه القضية.

وأشار الى أن سمو رئيس مجلس الوزراء 
ابلغ اسرة امليموني ان هناك جلنة ستشكل 
من قبل ادارة الفتوى والتحقيق لفتح اي 
ملفات متعلقة بهذه القضية، واستدعاء اي 
اشخاص قد تكون لهم عالقة بهذه القضية 

ومصرع امليموني تعذيبا.
كما استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف امس 
وزير اخلارجي���ة والتجارة في جمهورية 
اروتا والوفد  االكوادور ريكاردو باتينيو 

املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة وكيلة ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد ومدير 
إدارة االميركتني في وزارة اخلارجية الشيخ 

علي عبداهلل األحمد.

 شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود على رسوخ 
العالقات الكويتية � السعودية التي تضرب 
بجذورها ف���ي التاريخ، مؤكدا عمق العالقة 
األخوية الوثيق���ة بني القيادتني في البلدين 

الشقيقني.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ احمد احلمود 
أمس سفير اململكة العربية السعودية لدى 
الكويت د.عبدالعزيز الفايز، حيث مت خالل 
اللقاء التباحث ح���ول عدد من املوضوعات 

األمنية التي تهم اجلانبني.
كما استقبل الشيخ احمد احلمود سفيرة 

الواليات املتحدة األميركية لدى البالد ديبورا 
جونز، مؤك���دا عمق عالقات الود والصداقة 
والتعاون األمني بني البلدين الصديقني، وشهد 
اللقاء تبادل األحاديث الودية وبحث عدد من 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
من جانبها أكدت الس���فيرة جونز أهمية 
ال���دور احملوري الذي تضطل���ع به الكويت 
في حماي���ة األمن واالس���تقرار في املنطقة 

والعالم.
من جانب آخر استقبل الشيخ احمد احلمود 
أعضاء مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي 
حيث أكد خالل اللقاء أهمية العلم في حياة 

املجتمعات والشعوب والدور املتميز والنشاط 
امللحوظ الذي يقوم به النادي العلمي لتحفيز 

الشباب على البحث العملي.
وأعرب أعضاء مجلس إدارة النادي عن 
تقديرهم للش���يخ احمد احلمود ومساندته 
الدائمة ودعمه املس���تمر ألنش���طة وبرامج 

النادي العلمي.
ووجه أعضاء مجلس إدارة النادي العلمي 
الدعوة للشيخ احمد احلمود ليشمل برعايته 
مسابقة ميكانيكا السيارات ال� 19 خالل العام 
احلالي حيث رحب بذلك، مؤكدا أهمية املسابقة 

في تنمية الوعي املروري بني الشباب.

تلقى نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجية جمهورية ايطاليا فرانكو فراتيني 
تتعل���ق بالعالقات الثنائية ب���ني البلدين وبحث 

سبل تطويرها.
كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح رسالة مماثلة 
من وزير خارجية مملك���ة النرويج يوناس غار 

ستور.
هذا ووصل الى مدينة اسطنبول التركية نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد صباح السالم الصباح للمشاركة في أعمال 

مؤمتر قمة »قادة التغيير«.
ويشارك الش���يخ د.محمد الصباح في القمة 
التي تستغرق يومني والتي من املقرر أن تناقش 
موضوع األمن االقليمي وعالقته بالطاقة الدولية.

وكان في استقباله في مطار )أتاتورك الدولي( باسطنبول عميد 
السلك الديبلوماسي سفير دولة الكويت في أنقرة عبداهلل الذويخ 
وعميد الس���لك القنصلي الشيخ فهد سالم الصباح ونائبا القنصل 
العام في إس���طنبول خالد العازمي وخالد املطيرات واملسؤول في 

السفارة في أنقرة عادل الزعبي.
هذا وبدأت امس اعمال الدورة اخلامسة للجنة العمانية � الكويتية 

املشتركة على مستوى كبار املسؤولني.
وقد ت���رأس اجلانب الكويتي في االجتم���اع مدير ادارة مجلس 

التعاون بوزارة اخلارجية السفير حمود يوسف 
الروض���ان وعن اجلانب العمان���ي رئيس قطاع 
الش���ؤون االقتصادية بوزارة اخلارجية السفير 

طالب بن ميران الرئيسي.
وقال مصدر ديبلوماس���ي ل� »كونا« امس انه 
مت بحث عدد من املوضوعات واملش���روعات منها 
التنسيق السياسي والتعاون االقتصادي والتعليمي 

والصحي واالعالمي والثقافي.
واش���ار الى ان اللجنة ناقش���ت التعاون في 
التجاري���ة واالقتصادي���ة والتعليمية  املجاالت 
والثقافية واالعالمية اضافة الى متابعة االتفاقيات 
الثنائية في املجالني التجاري واالقتصادي وتشجيع 
االستثمارات بني البلدين ومناقشة ما مت اجنازه 
خالل دورتها الس���ابقة الت���ي عقدت بني البلدين 
الشقيقني. واوضح انه مت كذلك مناقشة دعم وتطوير العالقات بني 
عم���ان والكويت في كافة املجاالت اضاف���ة الى تفعيل عمل اللجنة 

العمانية - الكويتية املشتركة في جميع املجاالت.
وبني املصدر انه مت بحث تنشيط التعاون التجاري وزيادة حجم 
هذا التعاون مبا يحقق تطلعات الشعبني العماني والكويتي اللذين 

تربطهما وشائج القربى واملصلحة املشتركة.
واكد ان جلنة اخلبراء بني البلدين الش���قيقني تهدف الى زيادة 
التب���ادل التجاري وفت���ح املجاالت امام القط���اع اخلاص في اقامة 

مشروعات استثمارية مشتركة.

رئيس الوزراء أكد أننا في الكويت أسرة واحدة ال نقبل الظلمالنائب األول التقى أعضاء مجلس إدارة »الصحافيين« والمضحي والبصيري

سفارتنا في واشنطن أحيت الذكرى الـ 20 للتحرير على شرف الجنود الذين  قضوا في الحرب

محمد الصباح يشارك في قمة »قادة التغيير« بإسطنبول

بحث إعادة من باع بيته إلى »الرعاية السكنية«

بدء أعمال اللجنة العمانية ـ الكويتية المشتركة

الشيخ د.محمد الصباح

جونز: الكويت صاحبة دور محوري في حماية 
األمن واالستقرار بالمنطقة والعالم

الحمود استقبل الفايز وجونز


