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عبدالرشيد راشد

الشيخة فريحة األحمد

ستظل ماكثًا 
في أذهاننا وقلوبنا

كم آملني وآلم أسرتي وأهل الكويت رحيل 
الشيخ راشد احلمود الصباح، طيب اهلل ثراه، 
فجعت بخبر موته، وانتقاله من عاملنا الى عالم 
الرحمة واملغفرة بإذن اهلل تعالى، تركنا الشيخ 

نلملم جراحات السنني والعشرة الطيبة وعشنا 
معه ذكريات جميلة مع خلقه الكرمي ورحابة 

صدره وسخاء يده. لقد عهدناك يا شيخ حنون 
القلب، طيب النفس على أهل بيتك واحفادك 

الذين فقدوا ابتسامتك، وضمتك وطلتك عليهم 
واهتمامك بعائلتك وببلدك الذي اعطيته الكثير 
من وقتك وجهدك حيث سخرت لهم ولوطنك 

كل اجلهد وبذلت الغالي والنفيس لرفعة الكويت، 

رغم ما تعانيه من آالم املرض وجعلت أهلك 
وبلدك في عينك وقلبك ال تفارقهم، تعيش معهم 

في كل حلظة تشاركهم كل ابتسامة، وبرحيلك 
ظلت النفوس متأملة والعيون دامعة تنتظر 
قدومك لعلك تظهر عليهم بطيفك وخيالك.

ستظل ماكثا في اذهاننا وقلوبنا، ال ننساك 
ابدا، راسخا في ذكرياتنا وشامخا بعطائك 

الكبير، ونبراسا في اخللق القومي عشت معنا 
يا شيخ كرميا اصيال ورحلت عظيما شهما ملن 
بعدك حامال رسالة حب ووفاء لكل من عايشك 
وعاصرك، رحمك اهلل يا شيخ راشد واسكنك 
فسيح جناته وجمعنا واياك في جنات اخللد.

صاحب السمو تلقى اتصااًل هاتفيًا من اجلميل وهنأ رئيس البرتغال بالعيد الوطني

األمير استقبل ولي العهد واخلرافي وسالم العلي واحملمد

»حدس«: الكويت وأهلها ابتهجوا بعودة صاحب السمو

قبول استقالة فيصل املالك من وكالة »اإلعالم«
أفادت مصادر مطلعة في وزارة 
االعالم بأنه مت قبول اس���تقالة 
وكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل 
املالك من منصبه وذلك اعتبارا 
من نهاية دوام يوم 29 اغسطس 
املقبل، وقالت املصادر ان استقالة 
الشيخ فيصل املالك اعتمدها وزير 
االعالم واملواصالت سامي النصف، 
فيما اعتمد اجراءات هذه االستقالة  
علي الراشد وزير االعالم املكلف 

خالل غياب الوزير النصف.
وكان الشيخ فيصل املالك قد 
ذكر في تصريحات س���ابقة انه 
يضع نفسه رهن اشارة القيادة 
السياسية ليخدم الكويت من أي 

موقع تراه مناسبا.
عادل العتيبي  ٭

الدس����تورية  تابعت احلركة 
اإلسالمية )حدس( باهتمام أخبار 
التي أجريت  الطبية  الفحوصات 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد في اململكة املتحدة والتي 
تكللت بالنجاح بحمد اهلل.

وق����ال األمني الع����ام للحركة 
الدستورية اإلس����المية د.ناصر 

الصانع: نحمد اهلل عز وجل على 
عودة صاحب الس����مو األمير الى 
ارض الوط����ن، مؤكدا ان الكويت 
وأهلها ابتهجوا بعودة والد اجلميع 

ورأس السلطات، مشافى معافى 
بفضل اهلل وكرمه.

وتوجه د.الصانع بالدعاء ان 
يدمي اهلل عز وجل على س����موه 

موفور الصحة والعافية وان يحفظ 
الكويت واألمة العربية واإلسالمية 
من ش����ر الفنت ويدمي عليها نعمة 

األمن واألمان واالستقرار.

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي.
واس����تقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس سمو رئيس احلرس 

كفاكو س����يلفا رئيس جمهورية 
البرتغال الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو ول����ي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

التي أجراها  الطبية  الفحوصات 
س����موه، متمنيا لس����موه موفور 

الصحة والعافية.
وقد شكر سموه اجلميل على 
هذه البادرة األخوية وعلى ما أبداه 

من مشاعر طيبة.
الى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس انيبال انطونيو 

الوطني الشيخ سالم العلي.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس سمو رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
ه����ذا وتلقى صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد اتصاال 
هاتفيا ظهر امس من الرئيس أمني 
اجلميل رئيس اجلمهورية اللبنانية 
األسبق هنأ خالله سموه بنجاح 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

في بيان مشترك من اجلهات الثالث بعد عدة حتاليل وفحوصات

مختبرات »الصحة« و»الكهرباء« و»األبحاث«: مياه الشرب سليمة
بعد تزايد القلق بشأن نوعية 
املياه املوجودة في الشبكات املائية 
الوكيل املساعد للتخطيط  أعلن 
والتدري���ب ف���ي وزارة الكهرباء 
واملاء د.مشعان العتيبي ان نتائج 
مختبرات كل من وزارتي الصحة 
والكهرباء ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية كان���ت متوافقة وأثبتت 
سالمة مياه الش���رب وان معدل 
البرومات ضمن احلدود املسموح 
بها دوليا، كالم العتيبي جاء في 
تصريح صحاف���ي عقب اجتماع 
أمس ضم اجلهات الثالث سابقة 
الذك���ر للنظر في نتائج العينات 
الت���ي مت أخذها من مصادر املياه 
املختلفة ومت فحصها في مختبرات 
الصحة والكهرباء واألبحاث، صدر 
على أث���ره بيان مش���ترك مذيل 
بتواقي���ع كل من وكيلي وزارتي 
الصحة والكهرباء ومدير عام معهد 

الصحة العام���ة ومعهد الكويت 
لألبح���اث العلمي���ة على البحث 
والتدقيق فيم���ا يثار عن نوعية 
مياه الشرب في الكويت فقد قامت 
اجلهات الثالث بسحب عينات من 
محطات اإلنتاج واخلط والتخزين 
في الشبكة العامة ومت حتليل تلك 
العينات في كل م���ن املختبرات 
التابع���ة لهذه اجلهات«، وأضاف 
البيان »قد أثبتت نتائج التحاليل 
الكيميائية جلمي���ع العينات ان 
تراكيز البرومات هي ضمن احلد 
املسموح به الذي حددته املواصفات 
الكويتية والعاملية املعتمدة )اقل 
من 10 اج���زاء باملليار( »وطمأن 
البيان انه وعليه نؤكد ونطمئن 
اجلميع ان مصادر مياه الش���رب 
صاحل���ة وذات نوعي���ة وجودة 

عاليتني«.
دارين العلي   ٭

األبحاث بهدف طمأنة املستهلكني 
بس���المة املياه وأوضح العتيبي 
ان العينات التي أخذت من أكثر 
من موقع ملصادر املياه الرئيسية 
في الشبكة كاخلزانات ومجمعات 
الضخ مت فحصها في املختبرات 
الث���الث حيث أثبت���ت التحاليل 
املشتركة صحة مياه الشرب، وقال 
العتيبي ان حرص الوزارة على 
الصحة العامة أوال دفعها إلى هذا 
اإلجراء العملي ليكون دليال واضحا 
على سالمة املياه، داعيا كل من لديه 
أي معلومات يعتقد بأنها تخص 
املصلحة العامة فان أبواب الوزارة 
مفتوحة أمامهم وعلى اس���تعداد 
لسماع املختصني بهذا الشأن وجاء 
في البيان املش���ترك عن وزارتي 
الكهرباء والصحة ومعهد الكويت 
انه: »حرصا  العلمي���ة  لألبحاث 
من وزارة الكهرباء واملاء ووزارة  صورة زنكوغرافية للبيان املشترك للكهرباء والصحة واألبحاث بشأن نوعية املياه

صورة زنكوغرافية لقرار قبول استقالة الشيخ فيصل املالك

هنأ وكيل القطاع الثقافي في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية خليف األذينة صاحب السمو 
األمير بقصيدة شعرية للشاعر عبدالرشيد راشد 
الصحافي بإدارة اإلعالم الديني بالوزارة وحملت 

عنوان »عاد صباح والعود أحمد« الفتا الى ان ذلك 
مما حتمله املشاعر الفياضة بهذا العود املبارك، 

وما تكنه األنفس من حب للوطن ورموزه.

أه��ال مب��ن عاد لش��عبه س��محا
تلق��اه ح��ني  مش��رقا  كعادت��ه 

أه��ال مب��ن مل��ك بروحه ش��عبا
ناج��اه أجل��ه  دع��ا رب��ه م��ن 

أه��ال مب��ن م��أ بعط��ره دوال
لش��كواه أمل��ا  ُمزق��ت  ق��د 

أه��ال مب��ن أرس��ى بينن��ا قيما
وفاض��ت باخلير واجل��ود مُيناه

القطاع الثقافي بـ»األوقاف« 
هنأ األمير بقصيدة »عاد صباح والعود أحمد«

خليف األذينة

الشيخ فيصل املالك

»كونا« على نشرها.
وش���دد على أهمية زيادة 
تنويع املواد اإلخبارية لتشمل 
اخلبر والتقري���ر والتحقيق 
املدعم بالصور والتصريحات 

إلثراء النشرة.

اجلاراهلل بحث مع 3 سفراء التعاون الثنائي

الدعيج تفقد مكتب »كونا« في جنيڤ: 
تنويع املواد اإلخبارية وااللتزام بالشفافية

رئيس الوزراء استقبل سفيرنا لدى ڤنزويال 
والسفيرة األميركية مبناسبة انتهاء مهام عملها

جنيڤ � كونا: تفقد رئيس 
مجل���س اإلدارة املدي���ر العام 
لوكالة األنباء الكويتية »كونا« 
الدعيج امس  الش���يخ مبارك 
مكتب الوكالة في املقر األوروبي 
لألمم املتحدة في جنيڤ في اطار 
جولته التفقدية ملكاتب الوكالة 
في اخلارج. واطلع الشيخ مبارك 
الدعيج عل���ى اداء املكتب في 
تغطية أنش���طة وفد الكويت 
الدائم ل���دى األمم املتحدة في 
جنيڤ والبعثة الديبلوماسية 
املعتمدة لدى االحتاد السويسري 
ف���ي العاصمة »ب���رن«. ودعا 
الشيخ مبارك الدعيج الى اهمية 
التواصل بني املكتب والبعثتني 
الديبلوماسيتني في جنيڤ وبرن 
واحلرص على متابعة األخبار 
التي تهم نش���اط الوكالة مبا 
يعزز مكانتها اإلقليمية والدولية 
مع االلتزام مبعايير املصداقية 
واحلياد والشفافية التي حترص 

اجتمع وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل امس مع سفير 
س���لوڤاكيا لدى الكويت ايفان 
النشارش وسفير أستراليا لدى 
الكويت غلني مايلز وس���فيرة 
الوالي���ات املتح���دة األميركية 

ديبورا جونز كل على حدة.
اللقاء بحث عدد  ومت خالل 
م���ن أوجه العالق���ات الثنائية 
بني الكويت وكل من سلوڤاكيا 
وأس���تراليا والواليات املتحدة 
اضافة الى تطورات األوضاع على 

الساحتني االقليمية والدولية.

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر بيان امس سفيرنا لدى 
جمهورية ڤنزويال الصديقة 

محمد مرزوق الشبو.
كما استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قص���ر بيان امس 
الوالي���ات املتحدة  س���فيرة 
االميركية الصديقة لدى الكويت 
ديبورا جونز مبناسبة انتهاء 

مهام عملها.
الوكيل  املقابل���ة  حض���ر 
بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ فهد اجلابر.

الشيخ مبارك الدعيج خالل الزيارة

خالد اجلاراهلل

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال السفيرة االميركية ديبورا 
جونز مبناسبة انتهاء مهام عملها

ولي العهد استقبل اخلرافي واحملمد واحلمود

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في قصر بيان صباح امس رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في قصر بيان صباح امس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في قصر بيان صباح امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الش���يخ احمد 

احلمود.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد احلمود

أه��ال مب��ن يحي��ا بينن��ا قم��را
بن��ور عين��اه الظ��الم  ميح��و 

أه��ال مب��ن يه��وى قلب��ه وطنا
بك��ى مل��ا ش��كا واهلل س��قماه

أه��ال مبن مس��ح بحلم��ه غضبا
وأض��اء طريقن��ا بن��ور خط��اه

أه��ال مب��ن يئ��د بأرضن��ا ِمحنا
كاللي��ل ال تبق��ى ف��ي ُمحيّ��اه

أه��ال مب��ن رس��م بدربن��ا أم��ال
برؤي��اه تش��قى  ال  كالفج��ر 

أهال مب��ن حم��ل همومن��ا دهرا
وع��اش العم��ر ميح��و خطاي��اه

أه��ال مب��ن زرع طريقن��ا وردا
ول��م ين��س باإلحس��ان س��قياه

أه��ال مب��ن أه��دى عم��ره فرحا
لكويتن��ا وذاب��ت فيه��ا عطاي��اه


