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بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

يتقدم 
المستشار/ راشد عبدالمحسن الحماد وإخوانه

وعموم عائالت/ الحماد والحسن والحداد  

�سو�ء باحل�سور �سخ�سيًا �أو باالت�سال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�سر يف �ل�سحف �سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

�ل�شيخ/ �شبـاح �الأحمـد �لجابر �ل�شبـاح

�ل�شيخ/ نـو�ف �الأحمد �لجـابر �ل�شبــاح

 �ل�شيد/ مــــــــرزوق عـــلـــــي �لــغــــانـــــم

�ل�شيخ/ �شـالـم �لــعـلـــي �ل�شـالـم �ل�شباح

�ل�شيخ/ م�شـعـل �الأحمد �لجابر �ل�شباح

�ل�شيخ/ نا�شـر �لمحمد �الأحمد �ل�شباح

�ل�شيخ/ جابــر �لمبارك �لحمـد �ل�شباح

مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

ـــد �الأمـــــــن ـــه ـــع ــــ و�ــــشــــمــــو ويل �ل

ومــــعــــايل رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس �الأمـــــة 

و�شـمــو رئيـ�س �حلـر�س �لوطـــني 

ومعايل نائب رئي�س �حلر�س �لوطني

و�شـــــــــمــــو

ــــــوزر�ء ــلــ�ــس �ل و�ــشــمــو رئــيــ�ــس جمـــ

أسماء راشد عبدالمحسن الحماد
موضي عبدالمحسن فهد الحماد

ورئي�س جمل�س �لق�شاء �الأعلى و�أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية 

و�إىل �ل�شـادة �ل�شيـوخ و�لــوزر�ء و�أع�شـاء جمل�شي �الأمــة و�لبـلـدي

ولكل من تف�شل مبو��شاتهم من د�خل وخارج �لكويت يف وفاة فقيدتيهما �لغاليتن �ملغفور لهما باإذن �هلل تعاىل

منح اجلنسية
إلى ذياب العتيبي
ومطلق الشماس

صدر مرسوم مينح اجلنسية الكويتية الى 
كل مــن: ذياب محمد قبــان العتيبي، ومطلق 
عبدالرحمــن عبدالعزيز الشــماس. كما صدر 
مرسوم وزاري بتعيني فيصل سلمان املسيليم 
ـ ســفير دولــة الكويت لــدى جمهورية بننيـ  
باإلضافة الى عملهـ  سفيرا لدولة الكويت لدى 

جمهورية النيجر.

الرئيس الفلسطيني التقى املعلمني املبتعثني إلى الكويت رسمياً.. إلغاء ترخيص قنوات الكوت

اخلراز وكيالً لـ »الشؤون«
صدر مرســوم بتعيني سعد ابراهيم اخلراز وكيا لوزارة الشؤون االجتماعية وهناء سعيد 
بركات الهاجريـ  بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الشؤون االجتماعية، وتعيني مسعود محمد 
عبداهلل مسهود الفهيدـ  نائبا ملدير عام الهيئة العامة لشؤون القصرـ  بدرجة وكيل وزارة مساعد.

صدر مرســوم وزاري بإلغــاء ترخيص 
اإلعام اإللكتروني رقم 6 لسنة ٢٠١6 الصادر 
لصالح )قناة الكوت( املشار إليه لفقد املرخص 

لــه شــرط الترخيص إعماال لنــص املادتني 
رقمي )8 و١6( من القانون رقم 8 لسنة ٢٠١6 

املشار اليه.

رام اهللـ  كونا: حث رئيس السلطة الفلسطينية 
محمــود عبــاس املعلمني املبتعثــني إلى الكويت 
على العمل بكل اقتدار وأمانة كما فعل املعلمون 

الفلسطينيون السابقون في الكويت.
وقال عباس خال لقائه في مدينة )رام اهلل( 
وفــد املعلمني املبتعثــني للعمل فــي الكويت ان 
»الكويـــت تتذكر املعلم الفلسطيني بأنه املـعلم 
األول الــــــذي أخلص وبذل كل ما يستطيع من 
أجل إعــاء وتعليم أبناء الشــعب الكويتي بكل 

أمانة واقتدار«.

وشدد عباس على ضرورة ان يعزز الوفد هذه 
الذاكــرة »من خــال الذهاب بتبنــي النهج األول 

للمعلم الفلسطيني إلى دولة الكويت«.
وأشــار إلى ان البعثة التعليمية الفلسطينية 
إلى الكويت »أمام امتحان صــــعب ويترتب على 
جناحهــا فتح املجــال أمام املعلم الفلسطـــــيني 

للعــودة وبقوة إلى كل دول اخلــــليج«.
وأعرب عن أمله »بنجاح البعثة في نقل الصورة 
املشرفة عن املعلم الفلسطيني أوال وعن كل أبناء 

الشعب ثانيا«.

صاحب السمو استذكر الرسالة الفنية التي حملها الفنان العمالق ومسيرته الفنية الحافلة بالعطاء الفني واإلبداع

األمير أعرب عن حزنه وتأثره لوفاة عبداحلسني عبدالرضا:
الكويت فقدت أحد أعالمها الكبار في مجال الفن املسرحي

الوطن لن ينسى أبناءه األوفياء ممن أسهموا في عطائهم
وبذلوا جهودهم في مختلف املجاالت وجميع الظروف

صاحب السمو عزى رئيس اإلمارات باستشهاد  4 جنود  
وأمير قطر بوفاة الشيخة شريفة بنت إبراهيم

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة الشــقيقة، أعرب 
فيها ســموه عن خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته باستشــهاد أربعة من جنود القوات 
املسلحة البواسل وذلك أثناء تأديتهم ملهمتهم 
االعتياديــة فــي محافظة شــبوة باليمن إثر 
تعــرض طائرتهم املروحية خللل فني أدى إلى 
هبوطها اضطراريا وارتطامها باألرض، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم 

أسرهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أربعة من 
جنود القوات املســلحة في محافظة شــبوة 
باليمن إثر تعرض طائرتهم خللل فني أدى إلى 
هبوطها اضطراريا وارتطامها باألرض، مبتهال 
ســموه إلى املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم 

وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة. 
كما بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر الشــقيقة عبر فيها ســموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور لها بإذن 
اهلل الشــيخة شــريفة بنت ابراهيم بن نصر 
النصر حرم املرحوم الشــيخ جاسم بن جبر 
آل ثاني سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدها 
بواســع رحمته ويسكنها فســيح جناته وأن 
يلهم ذويها واألســرة احلاكمة الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو 
الشــيخ متيم بن حمــد آل ثانــي أمير دولة 
قطر الشقيقة ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بوفاة املغفور لها بإذن اهلل 
الشيخة شريفة بنت ابراهيم بن نصر النصر 
حرم املرحوم الشــيخ جاسم بن جبر آل ثاني 
ســائال سموه املولى تعالى أن يتغمدها بواسع 
رحمته ويســكنها فســيح جناتــه وأن يلهم 
ذويها واألسرة احلاكمة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

الســمو  أعــرب صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة 
املغفور له بإذن اهلل تعالى 
الفنان الكبير عبداحلســني 
عبدالرضــا محمــد عوض، 
مشيرا سموه الى ان الوطن قد 
فقد برحيله أحد أعامه الكبار 
في مجــال الفن املســرحي، 
كمــا فقدت الســاحة الفنية 
احملليــة احــد رواد وجنوم 
املسرح الكويتي واخلليجي 
والعربي، مســتذكرا سموه 
الرسالة الفنية التي حملها 
هذا الفنان العماق ومسيرته 
الفنية احلافلة بالعطاء الفني 
واالبــداع والتــي جتاوزت 
األربعــني عامــا ومــا قدمه 
خالها من اعمال مســرحية 
وفنيــة متميــزة وهادفــة 
تناولــت األعمــال الدرامية 
والكوميدية، كانت وستظل 
محل اعجاب وتقدير اجلميع 
وستبقى باقية ومدرسة ملن 
يســير على نهجه في حبه 
لوطنه وتفاعله مع قضاياه، 

مقدرا سموه دوره الكبير في 
النهوض باحلركة واألعمال 
املســرحية وتطويرهــا في 
الكويت وانتشارها وتأثيرها 
خارج حدود الوطن، مؤكدا 
سموه ان الوطن لن ينسى 
أبناءه األوفياء ممن اسهموا 

في عطائهم وبذلوا جهودهم 
في مختلف املجاالت وجميع 
الظــروف خلدمــة وطنهــم 
ورقيــه ونهضتــه، مبتها 
ســموه إلى املولى جل وعا 
ان يتغمــد الفقيــد بواســع 
رحمته ومغفرته وان يسكنه 
فسيح جناته وان يلهم أسرته 
الكرميــة وذويــه ومحبيه 
جميــل الصبــر والســلوان 

وحسن العزاء. 
إلــى ذلك بعــث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقيــة تعزية إلى 
أســرة املغفــور لــه بــإذن 
اهلل تعالــى ابــن الكويــت 
عبداحلسني عبدالرضا محمد 
عوض عبر فيها سموه عن 
خالــص تعازيــه وصــادق 
الفقيــد  مواســاته ألســرة 
مستذكرا سموه فيها مناقب 
البارزة  الفقيد واســهاماته 
إلثــراء احلركــة الفنية في 
العزيز عبر تقدميه  الوطن 
للعــدد الكبير مــن األعمال 
الفنية واملســرحية رفيعة 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

املستوى التي اتسمت بالروح 
الوطنية العالية والتي كانت 
دائما محــل إعجاب وتقدير 
اجلميع على الصعيد احمللي 
واخلليجي والعربي ســائا 
سموه، رعاه اهلل، الباري، جل 
وعا، أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته ويلهم ذويه 
جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى أسرة املغفور له 
بإذن اهلل تعالى ابن الكويت 
عبداحلسني عبدالرضا محمد 
عوض ضمنها سموه خالص 
تعازيه ومواســاته ألســرة 
الفقيد، مشــيدا فيها سموه 
مبناقب الفقيد ومبســيرته 
الفنيــة احلافلــة بالعطــاء 
سائا الباري، جل وعا، ان 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته ويلهم ذويه جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تعزية مماثلة.  


