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آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

الديوان األميري يشكر املعزين بوفاة الشيخة سارة يوسف العذبيمحليات
جاءنا من الديوان األميري ما يلي: باسم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وأسرة آل 
الصباح الكرام، يتقدم الديوان األميري بالشكر اجلزيل إلى كافة اإلخوة املواطنني واملقيمني الكرام 
الذين شاركوا بتقدمي التعازي بوفاة املغفور لها الشيخة سارة يوسف العذبي الصباح أرملة املغفور 
له الشيخ عبداهلل صباح الناصر الصباح، إذ نسأل اهلل تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل 
مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

PDF ملشاهدة الصفحة
االثنني ٢ اكتوبر ٢٠١٧

ولي العهد استقبل مرزوق الغامن ومشعل األحمد وصباح اخلالد و4 وزراء
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل ســموه نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد.
واســتقبل ســموه رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد. واســتقبل سموه نائب 
رئيس مجلــس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ محمد اخلالد. واستقبل سموه 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير املالية أنس الصالح.
كما اســتقبل ســموه وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل. سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

استقبل السفير عاطف ومديري وكالتي »كونا« و»الشرق األوسط«

العبداهلل: ندعم أوجه التعاون املثمر بني الكويت ومصر
الدولة  اســتقبل وزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
ووزيــر اإلعــالم بالوكالــة 
الشــيخ محمــد العبــداهلل 
مبكتبــه في قصر الســيف 
صبــاح أمس ســفير مصر 
لــدى البــالد ياســر عاطف 
ومدير عام »كونا« الشــيخ 
مبارك الدعيج ونائب مدير 
عــام الوكالــة عبداحلميــد 
ملك، ورئيس مجلس اإلدارة 
رئيس التحرير لوكالة أنباء 
الشرق األوسط علي حسني 
عبدالباقــي ومديــر حترير 

وكالة أنباء الشرق األوسط 
صالح الدين مغاوري.

العبـــداللـــه  ورحـــــب 
باحلضور واستعرض معهم 
عددا مــن املوضوعات ذات 

االهتمام املشترك.
وعلى صعيــد العالقات 
الثنائية بني جمهورية مصر 
العربيــة والكويت، أشــاد 
العبداهلل باملستوى املتميز 
لهذه العالقــات التاريخية، 
معربــا عــن دعمــه ألوجه 
التعاون املثمر بني البلدين 

الشيخ محمد العبداهلل مستقبال السفير ياسر عاطف والشيخ مبارك الدعيج وعلي حسنالشقيقني.

وقعا ملحقاً لالتفاقية القائمة بينهما بما يسهم في مواكبة التطورات التكنولوجية واألخبار المصورة

»كونا« و»أ.ش.أ« تعززان من تعاونهما في تغطية األحداث
اجتمــع رئيــس مجلس 
اإلدارة واملدير العام لوكالة 
الكويتيــة )كونــا(  األنبــاء 
ورئيس احتاد وكاالت االنباء 
العربية )فانا( الشيخ مبارك 
الدعيج أمس برئيس مجلس 
التحريــر  االدارة ورئيــس 
بوكالة أنباء الشرق األوسط 
املصرية )أ.ش.أ( علي حسن 

في مقر »كونا«.
وبحــث اجلانبان ســبل 
تطوير االعالم العربي وتعزيز 
التعاون في مختلف املجاالت 
االعالمية والتنسيق وتنسيق 
املواقف والرؤى جتاه القضايا 
االعالمية املختلفة ومناقشة 
سبل تطوير العمل االعالمي.

وناقش اجلانبان امكانية 
عمــل دورات اعالمية مكثفة 
فــي مختلــف فنــون العمل 
الصحافــي من اجــل تطوير 
قدرات الصحافي في االحداث 
واملناسبات اضافة الى تطوير 

ملواكبــة  الوكالتــني  عمــل 
التكنولوجيا احلديثة.

ووقع اجلانبان على ملحق 
لالتفاقية القائمة بينهما بهدف 
تعزيــز التعاون في مجاالت 
التطورات  جديــدة تواكــب 
واألخبــار  التكنولوجيــة 

املصورة.
االتفاقيــة  وتتضمــن 
التكميلية التعــاون في بث 

تقاريــر صحافيــة مصورة 
مشــتركة بصفــة مســتمرة 
التطــور  اوجــه  تتنــاول 
فــي املجــاالت السياســية 
والثقافيــة  واالقتصاديــة 
البلديــن  والفنيــة فــي كال 
خاصة في املناسبات واألعياد 

الوطنية واألحداث املهمة.
وأبدى اجلانبان رغبتهما 
الصادقــة فــي تعزيــز آفاق 
التعــاون ليشــمل مختلــف 
املجــاالت التي تهــم وكاالت 
األنبــاء العربيــة والســيما 
وكالتــا »كونــا« و»أ.ش.أ«، 
املثمر  بالتعــاون  مشــيدين 
والبناء القائم بني الوكالتني 

منذ عقود عديدة.
وأكد الشيخ مبارك الدعيج 
اهمية التعاون بني املؤسسات 
االعالمية العربية في مجاالت 
تطويــر اخلطــاب االعالمي 
وتنسيق املواقف في مكافحة 
االرهاب والتصدي للحمالت 

التــي تســتهدف  املغرضــة 
تشــويه صــورة االنســان 

العربي واملسلم.
بــدور  الدعيــج  وأشــاد 
وكالة انباء الشرق االوسط 
العريقــة واالعــالم املصري 
في مســاندة ودعم القضايا 
العربية املختلفة وتســليط 
الضوء عليها واملساهمة في 

تطوير االعالم العربي.
اعــرب  جانبــه،  مــن 
رئيس مجلــس ادارة وكالة 
انباء الشــرق االوسط علي 
حســن عن تقديره ملســيرة 
الدميوقراطيــة فــي الكويت 
والتي تنعكــس اثارها على 
مناخ حريــة الصحافة التي 
تعــد صحافــة رائــدة فــي 
العالم العربي، مشيرا الى ان 
االصدارات الصحافية املتعددة 
في الكويت متثل اثراء للفكر 
والثقافــة واإلعــالم العربي 

بصفة عامة.

الشيخ مبارك الدعيج وعلي حسن بعد توقيع ملحق االتفاقية

»الشؤون«: ال صحة إللغاء تعيني املراقبني املاليني واإلداريني في التعاونيات
كريم طارق

نفى وكيل وزارة الشــؤون سعد 
اخلراز إلغاء الوزارة تعيني املراقبني 
املاليــني واإلداريــني فــي اجلمعيات 
التعاونية. وقال اخلراز في تصريح 
نقلــه بيان للوزارة أمــس إن تعيني 
املراقبني في التعاونيات مستمر خالفا 
ملا تناقله عدد من وســائل التواصل 
االجتماعي، مشــيرا إلــى أن البعض 
استند إلى املادة الثانية من التعميم 
اإلداري الصــادر من الوزارة بشــأن 
تطبيق البصمة على جميع املوظفني.
وأوضــح انه ال عالقة بني تعميم 
تطبيق البصمة وإلغاء تعيني املراقبني 
املاليــني واإلداريــني فــي اجلمعيات 

التعاونية إذ إن تعيينهم مستمر.
من جهة أخرى، أصــدرت وزارة 
الشــؤون قــرارا بإشــهار »اجلمعية 
الكويتيــة لفنــون التصويــر« ملدة 
غير محددة وينشر ملخص نظامها 

األساسي في اجلريدة الرسمية.

ملخص النظام األساسي للجمعية الكويتية 
لفنون التصوير

مت بوزارة الشؤون تسجيل جمعية 
نفع عام حتت اسم »اجلمعية الكويتية 
لفنون التصوير« طبقا ألحكام القانون 
رقم ٢4 لســنة ١96٢ في شأن األندية 
وجمعيات النفع العــام وتعديالته، 
ومقرها دولة الكويت ملدة غير محدودة 
وتهــدف اجلمعية الى إعداد ونشــر 

البحث والدراسات في مجال التصوير 
بأنواعه واقتراح حتســني املستوى 
املهني للمشتغلني باجلمعية واملهتمني 
بها في مختلف قطاعات األعمال عن 
طريق إعداد وتنفيذ برامج متخصصة 
في اجلمعية مبا يكفل تأهيل املشتغلني 
بها علميــا وعمليا ملتطلبات مزاولة 
هــذا النشــاط ومبا يســمح بتهيئة 
مجاالت التخصص في جمعية فنون 
التصوير وتعميق اإلحاطة مبناهج 
البحــث العلمــي وتصميــم خطــط 
وبرامج اجلمعيــة وتوعية املجتمع 
بأهمية أهدافهــا وبرامجها وأعمالها 
ودورها في خدمــة املجتمع وإتاحة 
فرصــة احتكام املشــتغلني بجمعية 
فنون التصوير باخلبرات والتجارب 
احمللية والقومية والدولية عن طريق 
الندوات واملؤمترات واسداء املشورة 

حلل املشكالت للجمعية.

والمؤسسون هم:
سعاد علي حسن احلمر	 
عبداهلل غلوم محمد شاه	 
بشاير عبدالعزيز محمد بندر	 
منيره احمد حممود اإلبراهيم	 
مها عثمان عبدالرحيم كرار	 
رباب حبيب حسن قمبر	 
حمد عماد مزعل نصار	 
منى خالد محمد بندر	 
فهد محمد فهد البناي	 
منى فيصل عبداهلل حجي حسن	 
آالء حبيب عبداهلل غريب	 

آمنة احمد عبداهلل جمال	 
زياد احمد خميس بوعركي	 
عبداهلل محمد دعيج نهابه حماده	 
املعتز باهلل احمد خميس بوعركي	 
جاسم محمد عبداهلل عبدالوهاب	 
منى محمد حاجي محمد	 
فاطمة عبداهلل عبداللطيف الرباح	 
علي غلوم محمد شاه	 
د.عبداهلل عبدالعزيز املديرس	 
حســني عبــداهلل حســن راضي 	 

احلميدي
عهود عبداهلل سعود اخلرافي	 
د.بدر نادر سردار علي اخلضري	 
رابحه ساملني مبارك ساملني	 
حيدر فاضل محمد األمير	 
سعود محمد عبداهلل شمس الدين 	 

الكندري
حامد سعود محمد شويرد العميري	 
حسني غلوم محمد شاه	 
بدر حاجي اسماعيل كرمي	 
ساره محمد عبداحملسن الشايجي	 
هــدى يوســف محمد اليوســف 	 

القبندي
مشعل سند فالح خضير	 
سعاد محمد هارون الهارون	 
د.امل مبارك محمد احلمار	 
عبير محمد فايز العلي	 
مصطفى يعقوب حبيب جراغ	 
محمد غلوم محمد غلوم شاه	 
منيه عادل فهد املشعل	 
عادل فهد يوسف املشعل	 
عبدالعزيز فؤاد فهد املشعل	 

الشيخة هيا مبارك صباح الصباح	 
اميان يوسف عبدالرضا الصفار	 
عبداهلل مناحي ماجد العتيبي	 
عبداهلل عادل فهد املشعل	 
عائشه عثمان احمد احليدر	 
بسام احمد ناصر القلوشي	 
مشعل عبدالعزيز سعد املنصور	 
عباس حسني رمضان خسروه	 
احمد عبداهلل عبدالكرمي شموه	 
باسم موسى حمد الدرويش	 
عماد مزعل عبدالرزاق نصار	 
اماني حبيب عبداهلل غريب	 
بدحة بدر عودة اجلميلي	 

ويدير شــؤون اجلمعية مجلس 
إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم 
اجلمعية العمومية مرة كل ســنتني 
وتبدأ السنة املالية للجمعية في األول 
من شهر يناير وتنتهي في 3١ ديسمبر 
من كل عام، وتتكون اجلمعية العمومية 
من األعضاء العاملني الذين امضوا في 
عضوية اجلمعية ستة اشهر سابقة 
على تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 
وبشرط ان يكونوا مسددين اللتزاماتهم 

السنوية.
كما صدر قرار بإشــهار »جمعية 
دار اخلبرة للتنمية والتطوير« ملدة 
غير محددة وينشر ملخص نظامها 

األساسي في اجلريدة الرسمية.

ملخص النظام األساسي لجمعية دار 
الخبرة للتنمية والتطوير

مت بــوزارة الشــؤون تســجيل 

جمعية نفع عام حتت اسم »جمعية 
دار اخلبرة للتنمية والتطوير« طبقا 
ألحكام القانون رقم ٢4 لسنة ١96٢ في 
شــأن األندية وجمعيات النفع العام 
وتعديالته، ومقرها دولة الكويت ملدة 
غيــر محدودة، وتهدف اجلمعية الى 
تقدمي الرأي واملشورة بشأن مفهوم 
اجلــودة الشــاملة للجهــات األهلية 
أو احلكوميــة حســب رغبتها وبناء 
على طلبها وترســيخ مفهوم العمل 
املؤسســي من خالل اقتراح اللوائح 
والقوانني املنظمة له وتطبيق مناذج 
وبرامج خاصــة بــاإلدارة والتنمية 
البشرية، اإلسهام في تطوير برامج 
التدريــب اخلاصة بالعمــل اإلداري 
وتوطــني اجلــودة وتوفير مرجعية 
وأســس معيارية لقياس مســتوى 
األداء والتعــاون مع اجلهات املعنية 
ذات الصلة بنشاط اجلمعية لتقدمي 
اخلدمات االستشارية والبرامج بعد 
اســتيفاء متطلبات الوزارة اخلاصة 

وموافقتها الالزمة.

والمؤسسون هم:
د.أحمد يوسف عبداهلل العبداهلل	 
سعيد أحمد سعيد االصبحي	 
د. جاسم محمد مبارك الفهاد	 
محمد سالم أحمد خضر	 
محمود اسحق محمود اسماعيل	 
د. سعود محمد عبداهلل الربيعة	 
د. حمدان عوض فراج احلربي	 
د. عثمان يوسف جاسم احلجي	 

د. عبداهلل جاســم حســن طالب 	 
الكندري

د. عيسى حميد زويد العنزي	 
د. مطلق جاسر مطلق اجلاسر	 
ناصر محمد ناصر احلمدان	 
حجاج محمد حجي بوخضور	 
حسني عبداحملســن عبداحلسني 	 

العلي
جاسم محمد علي الصالح	 
جراح فهد سليمان املنصور	 
خالد عبدالعزيز حمد احلميميدي	 
انور محمد بدر البدر	 
سعد سالم احمد االحمد	 
حامد عبدالعزيز حمد احلميميدي	 
احمد دعيج محمد الدعيج	 
أحمد عبدالعزيز ناصر خالد	 
فهد صالح ناصر اخلنة	 
محمد عبداهلل احمد احلجي	 
مبارك محمد مبارك العتيبي	 
هادي صالح هادي احلربي	 
مهند عثمان جاسم املسباح	 
ابراهيم علي صالح احلداد	 
منير ابراهيم علي االبراهيم	 
احمد متعب شريدة الشمري	 
مشاري خليفة عبداهلل العيفان	 
مشاري عبداهلل محمد الهولي	 
محمد عود علي الفزيع	 
محمد فهيد سعد صقر العجمي	 
محمــد عبدالــرزاق عبداحملســن 	 

الشرمي
محمد جبر مبارك احلامد الشريف	 
مبارك فهد مبارك الهويدي	 

فيصل سعود عبدالعزيز البدر	 
فايز عبدالعزيز احمد النصار	 
فهد سالم محمد الهاجري	 
فاطمة محمد مرزوق املطيري	 
فارس عبداللطيف ناصر غريب	 
عدنان دريول عيد الشمري	 
عبداهلل عوض عبداهلل ابو صميخ	 
راكان يوسف عبدالباري الزواوي	 
عبداهلل يوسف جاسم احلجي	 
عبدالهادي احمد محمد احمد	 
عبدالعزيز سالم فهد املاص	 
عبدالرحمن احمد عثمان السميط	 
صالح احمد صالح الناجم	 
عادل عبدالعزيز احمد النصار	 
خالد عبداملنعم محمد النفيسي	 
اسماعيل عبداهلل ابراهيم الشطي	 
اسامة راشد محمد علي	 
انس عبدالكرمي علي ابو طالب	 
براك عبداحملسن محمد احلسيني	 
شيخة محمد راشد الدوسري	 
عذاري علي محمد الكندري	 

ويدير شــؤون اجلمعية مجلس 
ادارة مكون من سبعة اعضاء تنتخبهم 
اجلمعية العمومية مرة كل ســنتني 
وتبدأ السنة املالية للجمعية في االول 
من شهر يناير وتنتهي في 3١ ديسمبر 
من كل عام، وتتكون اجلمعية العمومية 
من االعضاء العاملني الذين امضوا في 
عضوية اجلمعية ستة اشهر سابقة 
على تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 
وبشرط ان يكونوا مسددين اللتزاماتهم 

السنوي.

وزير الديوان األميري بحث مع املشاركني
 في مؤمتر »اجلراحني« آخر  ما توصل إليه الطب

التقى عمر والعطار والهارون

مبناســبة انعقــاد املؤمتر املشــترك بني 
جمعية اجلراحني الكويتية والكلية األميركية 
للجراحني، اســتقبل وزير شــؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح األحمد الشيخ 
د.سلمان خليفة الصباح والوفود الرسمية 

املشاركة في املؤمتر.
وبحث احلضور آخر ما توصل إليه الطب 

فــي مجال اجلراحة، وفــي نهاية اللقاء قدم 
رئيس جمعيــة اجلراحــني الكويتية هدية 

تذكارية إلى الشيخ ناصر صباح األحمد.
كما استقبل وزير شؤون الديوان األميري 
في وقت الحق مدير عام معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.سميرة عمر، حيث رافقها د.محمد 

العطار وعبداحملسن الهارون.

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال الشيخ د. سلمان خليفة الصباح والوفود الرسمية املشاركة في مؤمتر »اجلراحني« 

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال د.سميرة عمر ود.محمد العطار وعبداحملسن الهارون  

حسن: نقدر مسيرة 
الدميوقراطية في 

الكويت والتي تنعكس 
آثارها على مناخ حرية 

الصحافة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ مشعل األحمد 


