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صاحب السمو تسلم رسالة ملك األردن من رئيس وزراء المملكة حول مواصلة التنسيق في مختلف القضايا العربية واإلقليمية

األمير: جائزة السميط حتمل رسالة سامية في التشجيع على العمل التطوعي

اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح أمــس 
وبحضور ســمو ولــي العهد 
الشيخ نواف األحمد، استقبل 
سموه رئيس مجلس األعيان 
باململكــة األردنية الهاشــمية 
الشــقيقة فيصل الفايز حيث 
سلم سموه رسالة خطية من 
أخيه امللك عبداهلل الثاني ابن 
احلسني ملك اململكة األردنية 
الشــقيقة تتعلق  الهاشــمية 
املتينة  بالعالقــات األخويــة 
الراســخة التــي تربــط بــني 
الشقيقني  البلدين والشعبني 

وتوطيدها مبا يجسد الروابط 
التاريخيــة بينهمــا ويحقق 
مصاحلهمــا املشــتركة كمــا 
التنســيق  تضمنت مواصلة 
حول مختلف القضايا العربية 
واإلقليمية مبا يعزز مسيرة 
العربي  التضامن والتعــاون 
واإلسالمي ملواجهة التحديات 

املختلفة وخدمة قضاياها.
حضر املقابلة نائب وزير 
الديــوان األميــري  شــؤون 
الشــيخ علي اجلراح ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل وأمني 
عام مجلس األمة عالم الكندري. 

مستذكرا سموه مناقب الفقيد 
د.عبدالرحمن السميط واألعمال 
اجلليلة التي قام بها في مجال 
الدعوة إلى اهلل تعالى وتبني 
األعمال اخليرية واإلشــراف 
عليهــا في القــارة األفريقية، 
مجسدا بذلك منوذجا مشرفا 
وحضاريــا للعمل اإلنســاني 
واخليــري لوطنه ومكرســا 
حياتــه ملســاعدة املنكوبــني 
واحملتاجــني، متمنيا ســموه 

لهم دوام التوفيق والنجاح.
حضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.

كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح أمــس 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة 
ورئيس مجلس أمناء جائزة 
عبدالرحمن السميط، الشيخ 
صباح اخلالد، وأعضاء املجلس 
وذلــك مبناســبة اإلعالن عن 
الفائزين بجائزة عبدالرحمن 

السميط للتنمية األفريقية.
وقد أشاد سموه بالقائمني 
على هــذه اجلائزة ملا حتمله 
من رسالة سامية في التشجيع 
التطوعــي،  العمــل  علــى 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد وأعضاء مجلس أمناء جائزة السميط صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األعيان األردني فيصل الفايز

الشيخ علي اجلراح مقدما التعازي

اجلراح نقل تعازي األمير
إلى سفارة تايلند بوفاة امللك أدولياديج
قام نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
أمس بزيارة إلى سفارة مملكة تايلند الصديقة لدى الكويت 
حيث نقل تعازي صاحب السمو األمير البالد الشيخ صباح 

األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، وحكومة وشعب الكويت 

وذلك بوفاة امللك بوميبون أدولياديج ملك مملكة تايلند 
الصديقة.

التقى سفيري الواليات المتحدة وألمانيا بمناسبة توليهما منصبيهما

ولي العهد استقبل العيسى والعمير والكندري والعلي

اســتقبل ســمو ولــي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصــر بيان صبــاح أمس 
ووزيــر التربيــة   وزيــر 
بــدر  العالــي د.  التعليــم 

العيسى.
ســموه  اســتقبل  كمــا 
بقصــر بيــان صبــاح أمس 
وزير األشغال ووزير الدولة 

رئيس جهــاز األمن الوطني 
الشيخ ثامر العلي. 

واستقبل ســموه بقصر 
بيــان صبــاح أمس ســفير 
الواليــات املتحدة األميركية 
لدى الكويت لورانس روبرت 
ســيلفرمان وذلك مبناســبة 
توليه مهــام منصبه اجلديد 

سفيرا لبالده.

لشؤون مجلس األمة سابقا 
د.علي العمير.

واســتقبل ســموه وزير 
الدولة  املواصــالت ووزيــر 
لشؤون البلدية سابقا عيسى 

الكندري.
كما اســتقبل ســمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح أمس 

كما استقبل سموه سفير 
جمهورية أملانيا االحتادية لدى 
الكويت كارلفريد بيرغنر رياك 
وذلك مبناســبة توليه مهام 
منصبه اجلديد سفيرا لبالده.
املقابلتني رئيس  حضــر 
املراسم والتشريفات بديوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 

صباح السالم.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عيسى الكندريسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.علي العمير

وزير الدفاع يشيد بالعالقات مع أميركا

بحث نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح أمس مع مساعد 
وزيــر اخلارجيــة ملراقبــة 
التسلح واالمتثال األميركي 
األمــور  أهــم  روز  فرانــك 
واملواضيــع ذات االهتمــام 
املشــترك الســيما املتعلقــة 

باجلوانب العسكرية.

جاء ذلك خالل اســتقبال 
وزيــر  مســاعد  اجلــراح 
اخلارجيــة ملراقبة التســلح 
واالمتثــال األميركي والوفد 
املرافــق لــه حيــث مت بحث 
أهم األمــور واملواضيع ذات 

االهتمام املشترك.
وأشــاد اجلــراح بعمــق 
العالقات الثنائية بني البلدين 

الطرفني  الصديقني وحرص 
على تعزيزها وتطويرها.

حضــر االجتمــاع نائب 
الفريــق  األركان  رئيــس 
الركن عبداهلل النواف وعدد 
من أعضــاء مجلــس الدفاع 
العســكري وسفير الواليات 
املتحدة األميركية لدى البالد 

لورنس سيلفرمان.

الشيخ خالد اجلراح خالل اللقاء مع فرانك روز والوفد املرافق

اخلالد إلى طشقند 
للمشاركة في اجتماع 

وزراء خارجية 
»التعاون اإلسالمي«

غادر األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد البالد أمس االثنني 
متوجهــا إلــى مدينة طشــقند 
عاصمة جمهورية أوزبكستان 
الصديقة لترؤس وفد الكويت 
املشارك في الدورة الـ43 ملجلس 
وزراء خارجية منظمة التعاون 
اإلسالمي الذي سيعقد على مدى 

اليوم الثالثاء وغدا األربعاء.
وســيترأس اخلالــد رئيس 
الــدورة الـــ42 احلالية ملجلس 
وزراء خارجية منظمة التعاون 
اإلسالمي اجللســة االفتتاحية 
التي ستشــهد تســليم رئاسة 
املجلس إلى رئيس الدورة الـ43 
القادمة وزير خارجية جمهورية 
عبدالعزيــز  أوزباكســتان 
كاميلوف. ومن املقرر أن يناقش 
االجتمــاع الــوزاري التحديات 
والصعوبات التي تواجهها األمة 

اإلسالمية.
ومن املقرر أن يتوجه اخلالد 
من طشقند إلى العاصمة األملانية 
برلني إلجراء مباحثات ثنائية 
مــع وزير خارجيــة جمهورية 
أملانيــا االحتاديــة فرانك فالتر 
شتاينماير يعقبها زيارة رسمية 
إلى العاصمة الفرنسية باريس 
إلجراء مباحثات مماثلة مع وزير 
اخلارجية الفرنسي جان مارك 
إيرولت. ويرافق الشيخ صباح 
اخلالد في الزيارتني الرسميتني 
الى كل من أملانيا وفرنسا مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون أوروبا 
السفير وليد اخلبيزي ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
النائــب األول لرئيــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية السفير 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد 
والعضــو املنتــدب والرئيــس 
العامــة  للهيئــة  التنفيــذي 

لالستثمار بدر السعد.
وكان فــي وداع اخلالد على 
أرض املطار نائب وزير اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون املراسم 
السفير ضاري العجران ونائب 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتــب النائــب األول لرئيــس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
السفير صالح اللوغاني وسفير 
أملانيا االحتادية كارل فريد بيرغر 
وســفير اجلمهورية الفرنسية 
كريستيان نخلة والقائم بأعمال 
ســفارة جمهورية أوزبكستان 
لدى البالد بهرمجان أعاليوف 
وعدد من كبار املســؤولني في 

وزارة اخلارجية.

لعام 2016م

مبرة إبراهيم طاهر البغلي لإلبن البار

جـوائـز الفائزيـن:
اجلائزة األولى 750 د.ك        اجلائزة الثـالثـة 350 د.ك        اجلائزة اخلامسة 200 د.ك 
اجلائزة الثانية 400 د.ك        اجلائزة الـرابعة 250 د.ك        اجلائزة السادسة  200 د.ك

مسابقة التصوير الفوتغرافي
تنظـــم مبـــرة إبراهيـــم طاهـــر البغلي لالبن البار بالتنســـيق مع املجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون 

واآلداب مسابقة جائرة البغلي لالبن البار للتصوير الفوتغرافي وفقا للشروط التالية:
1- املشاركة في املسابقة مفتوحة جلميع األفراد من املواطنني واملقيمني واملؤسسات.

2- أن تدل الصورة على مظاهر البر بالوالدين وبر گبار السن )مظهر الوفاء واالحترام من األبناء 
لوالديهم وگبار السن( وبر الوطن.

.)40x30( 3- أن يگون حجم الصورة مقاس
4- تقدم نســـختان من الصورة إحداهما ورقية واألخرى إلگترونية على CD عند تقدمي األعمال 

.DPI 300 وأن تگون بجودة
5- ال يسمح بگتابة البيانات أو االسم على الصورة أو خلفها.

6- أال تگون الصورة املقدمة قد فازت مبسابقات أخرى من قبل.
7- يحق للجنة املنظمة التصرف بنشر الصور الفائزة في مطبوعاتها أو ألغراضها اإلعالمية.

يتـــم تســـليم األعمـــال املشـــارگة خـــالل الفتـــرة مـــن 2016/6/15م حتـــى 2016/10/31م ومـــن 
الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا ومن الساعة 4 عصرًا حتى الساعة  8 مساًء في مقر مبرة 
إبراهيـــم طاهـــر البغلـــي الگائن في دولة الگويت - منطقة املرقاب - شـــارع مبارك الگبير - برج 
الصفوة - الدور العاشـــر - مگتب رقم )1002(، أو االتصال على الهواتف التالية : 22410590 
- 22452037 - هاتـــف نقـــال : 99040094 - فاگـــس: 22410591 أو التواصـــل معنـــا علـــى 

شبگات التواصل االجتماعي التالية :
1(Website: www.albaghli-charity.org 
2( Facebook: albaghli charity        3( Twitter: albaghli_charity_org
4( Instagram: albaghli_charity_org     5( Email: info@albaghli-charity.org

- يتم فرز األعمال املشارگة وإعالن نتائج الفائزين بإشراف جلنة حتگيم اللجنة وسيتم تسليم 
اجلوائز في احلفل اخلتامي جلائزة البغلي لالبن البار في 2016/12/14م


