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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلة المفرج الكرام
وعميد العائلة

عبدالعزيز خالد المفرج وإخوانه
لوفـاة فقيدتهم المغفـور لها بإذن اهلل تعالى

والدتهم
لطيفة جمعة بوعركي

تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته
وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان

األمير وولي العهد استقبال جابر املبارك ومحافظ البنك املركزي
اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
بقصر الســيف صباح أمس، 
سمو الشيخ جابر املبارك. كما 
استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، بقصر 
السيف صباح أمس، محافظ 
بنك الكويت املركزي د.محمد 
الهاشل، حيث أهدى سموه ٣ 
مسكوكات تذكارية مبناسبة 
الـــ ٦٠ الســتقالل  الذكــرى 
الـــ٣٠  الكويــت، والذكــرى 
الكويــت، والذكرى  لتحرير 
الـ ٦٠ إلصدار النقد الكويتي.

واستقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
الســيف صباح أمس ســمو 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سمو ولي العهد 
بقصر الســيف أمس محافظ 
بنك الكويت املركزي د.محمد 
يوسف الهاشل، حيث أهدى 
ســموه ثــالث مســكوكات 
تذكارية مبناسبة الذكرى الـ٦٠ 
الســتقالل الكويت والذكرى 
الـ٣٠ لتحرير الكويت والذكرى 
الـ٦٠ إلصدار النقد الكويتي.
كما استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد، فــي قصر الســيف 
أمس، محافظ بنــك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل، حيث 
أهدى سموه ثالث مسكوكات 
تذكاريــة مبناســبة الذكرى 
الكويت  الســتني الســتقالل 
والذكــرى الثالثــني لتحرير 
الكويــت والذكــرى الســتني 

إلصدار النقد الكويتي.

حرص البنك املركزي املستمر 
على املشاركة في االحتفاالت 
الوطنية وتخليدها من خالل 
مسكوكات وإصدارات خاصة.
وأشــار احملافــظ إلى أن 
«املركزي» يســعى من خالل 
إصدار املسكوكتني التذكاريتني 
مبناســبة األعيــاد الوطنية 
إلى جتسيد اســتقالل البالد 
وحريتها وسيادتها، والتذكير 
بروح التعاون والتالحم التي 
متتــع بها الشــعب الكويتي 
على الدوام، وهي القيم التي 

الرئيــس رام نــاث كوفيند 
الهنــد  رئيــس جمهوريــة 
الصديقة، عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا انهيار كتلة 
جليدية في شــمالي الهند، 
وأسفر عن ســقوط العديد 
من الضحايا، راجيا سموه 
لذوي الضحايا جميل الصبر 
وحسن العزاء، آمال سموه أن 
يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديق من جتاوز آثار هذه 

الكارثة الطبيعية.

نستلهمها من تلك املناسبات 
ومنضي بها نحو املستقبل.

وفي السياق ذاته، تطرق 
إلــى خصوصيــة  الهاشــل 
الذكرى الستني لطرح الدينار 
للتــداول، حيــث  الكويتــي 
يواصل بنك الكويت املركزي 
نهجه الثابت الذي سار عليه 
طــوال العقــود املاضية في 
تعزيز قوة العملة الوطنية 
واستقرارها، بفضل سياسة 
سعر الصرف املرتبطة بسلة 
موزونة من عمالت أهم الدول 

التي تربطها بالكويت عالقات 
اقتصادية وجتارية وثيقة، 
ما يعزز االســتقرار النقدي 
في البالد والذي يعد بدوره 
ركنا أساســيا من االستقرار 
االقتصادي، وثابتا من ثوابت 
النقدية احلصيفة  السياسة 
التــي يطبقها بنــك الكويت 

املركزي.
أن  احملافــظ  وأوضــح 
املسكوكات التذكارية الثالث 
تتمتــع بتصاميــم تعكــس 
الوطنيــة  املناســبات  روح 

التي جتســدها، وجميع تلك 
املســكوكات مصنوعــة مــن 
الفضــة اخلالصــة املطليــة 
بالذهــب وفقــا للمواصفات 
العاملية املتبعة في هذا الشأن، 
وميكن للراغبني شراؤها من 
القاعــة املصرفيــة فــي بنك 
الكويت املركزي، مع مراعاة 
حجــز موعــد للحضور عبر 

منصة «متى».
إلى ذلــك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تعزية إلى 

وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس رام ناث 
كوفينــد رئيــس جمهورية 
الهنــد الصديقــة، ضمنهــا 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا انهيار كتلة 
جليديــة في شــمالي الهند، 
متمنيا سموه لذوي الضحايا 

جميل الصبر.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

صاحب السمو عزى رئيس جمهورية الهند بضحايا انهيار كتلة جليدية

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتسلم من د.محمد الهاشل ٣ مسكوكات 
تذكارية مبناسبة الذكرى الـ ٣٠ للتحرير والـ ٦٠ لالستقالل وإصدار النقد الكويتي

الكويــت  وأصــدر بنــك 
املركزي ٣ مسكوكات تذكارية 

لالحتفاء باألعياد الوطنية.
وفــي هــذا الســياق، قال 
محافظ بنك الكويت املركزي 
د.محمد الهاشل إن «املركزي» 
دأب على إصدار مســكوكات 
تذكاريــة تخلــد املناســبات 
التاريخيــة املهمة، واملراحل 
التــي شــهدت تطــورات في 
مســيرة تقدم البــالد، مؤكدا 
أن إصدار املسكوكات الثالث 
يأتي في هذا اإلطار، ويعكس 

«املركزي» يصدر ٣ مسكوكات تذكارية احتفاًء باألعياد الوطنية وإصدار النقد الكويتي
الهاشل: «املركزي» حريص على املشاركة باالحتفاالت الوطنية وتخليدها مبسكوكات خاصة

بحث نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابــر العلي أمس مع 
عدد من السفراء املعتمدين 
لــدى البــالد كل علــى حدة 
مجــاالت وســبل التعــاون 

املشترك.
وقالت مديرية التوجيه 
املعنــوي والعالقات العامة 
الكويتــي، فــي  باجليــش 
بيان صحافي، إنه مت خالل 
اللقاءات مع سفير جمهورية 
أوكرانيا الصديقة د.الكسندر 
االنوتســا وســفير اململكة 
املتحــدة الصديقــة مايــكل 
دافنبــورت وســفير مملكة 
ليــو  الصديقــة  بلجيــكا 
بيترز مناقشــة أهم األمور 
واملوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.
واضافت أنه مت أيضا بحث 

االقليمية والدولية.
هــذا وقــد التقــى وزير 
الدفاع في وقت الحق أمس 
رئيس مجلس إدارة شركة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 

سبل تعزيز أواصر التعاون 
والعمل املشترك بني الكويت 
والــدول الصديقــة إضافة 
إلى بحــث آخــر التطورات 
واملستجدات على الساحتني 

الكابنت علي الدخان، اذ جرى 
خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األمور 
واملوضوعات ضمن محور 

الزيارة.

وزير الدفاع بحث مع عدد من السفراء التعاون املشترك

التقى رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية

وزير اخلارجية: توحيد املواقف
وجتاوز اخلالفات ملواجهة حتديات املنطقة

ترأس وفد الكويت في االجتماع «الوزاري العربي» وجّدد املوقف الثابت حيال القضية الفلسطينية

الشيخ حمد جابر العلي مستقبال رئيس مجلس إدارة «الكويتية» والوفد املرافق بحضور الشيخ فهد جابر العلي

وزير اخلارجية لدى لقائه أمني عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الشيخ د. أحمد ناصر احملمد مترئسا وفد الكويت في أعمال «الوزاري العربي»

األمير عزى خادم احلرمني بوفاة 
والدة األمير عبدالرحمن بن فيصل

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور لهــا بإذن اهللا تعالى والدة صاحب الســمو امللكي 
األمير عبدالرحمن بن فيصل بن ســعود بن عبدالعزيز آل 
سعود سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة الكرمية جميل 
الصبر وحسن العزاء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفاة املغفور لها بــإذن اهللا تعالى والدة صاحب 
الســمو امللكي األمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن 
عبدالعزيز آل سعود سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. كما بعث سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

ترأس وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وفد الكويت املشــارك في 
أعمــال اجتمــاع مجلــس 
جامعة الدول العربية على 
املستوى الوزاري في دورة 
غير عادية، والذي عقد في 
مقر األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية بالقاهرة من 
أجل التباحث في مختلف 
القضايا ذات األهمية ملصالح 
األمن العربي وفي مقدمتها 
الفلســطينية  القضيــة 
وتطوراتها.وألقى الشــيخ 
د.أحمد الناصر كلمة الكويت 
بهــذا االجتماع، والتي قال 

فيها:
أود في البداية أن أتقدم 
بالشكر لكل من جمهورية 
الشــقيقة  العربية  مصــر 
واململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة على الدعوة لعقد 
هذا االجتماع املهم الذي يأتي 
في ظل معطيات ومتغيرات 
متسارعة تشهدها منطقتنا 

والعالم.
ان اجتماعنا في ظل هذه 
الظروف االستثنائية ومع 
النازفة  استمرار اجلروح 
في بعض بلداننا العربية 
يجعلنا أحوج ما يكون الى 
االلتــزام بتوحيد مواقفنا 
وتعزيز متاسكنا وجتاوز 
خالفاتنــا والعمل بشــكل 
منسق ومدروس ملواجهة 
التهديدات والتحديات التي 
تواجه منطقتنا، كما نؤكد 
دائمــا على أهميــة وجود 
هذا املوقف العربي اجلامع 
الذي يحقق احلماية لألمن 
العربــي ويخــدم املصالح 
العربية املشتركة ويعزز 
التضامــن والعمل العربي 
املشترك. وفي هذا السياق 
نثمن الدعم العربي ملساعي 
الكويــت املعنية بتحقيق 
التضامن اخلليجي والعربي 
املنشــود، حيــث تكللــت 
تلــك اجلهــود بفضل من 
اهللا تعالى وبدعم األشقاء 
واألصدقاء، والتي أسهمت 

فــي الوصــول للمصاحلة 
والعربيــة،  اخلليجيــة 
مشــيدين بالنتائــج التي 
صدرت عــن القمــة الـ ٤١ 
ملجلــس التعــاون لــدول 
العربيــة وبيان  اخلليــج 
«العال» الصادر عنها، مما 
يؤكــد توثيــق العالقــات 
األخوية التي تربط جميع 

الدول العربية ببعضها.
وتابع وزير اخلارجية 
بالقــول: بــودي أن أجــدد 
التأكيد على موقف الكويت 
الثابت واملبدئي حيال قضية 
العــرب املركزية «القضية 
الفلسطينية» وفي تقدمي كل 
أوجه الدعم والوقوف الى 
جانب الشعب الفلسطيني 
الشقيق حلني احلصول على 
حقوقه الشــرعية الكاملة 
وإيجاد حل عادل وســالم 
دائم وشــامل واملتمثل في 
حــل الدولتني، ومبا يؤدي 
إلى قيام الدولة الفلسطينية 
املستقلة وعاصمتها القدس 
الشــرقية علــى حــدود ٤ 
يونيو ١٩٦٧ طبقا لقرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة 

ومبادرة السالم العربية.
الــى ذلــك، التقى وزير 
اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد بأمــني عام 
العربيــة  الــدول  جامعــة 
أحمــد أبوالغيــط، وذلــك 
علــى هامش أعمال الدورة 
ملجلــس  العاديــة  غيــر 
العربيــة  الــدول  جامعــة 
على املستوى الوزاري في 

مقر األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية في القاهرة. 
واستعرض األمني العام مع 
الشيخ أحمد الناصر جدول 
أعمال االجتمــاع والبنود 
املدرجة للمناقشة وجميع 
االستعدادات والتحضيرات 
القائمة له وكذلك التنسيق 
والتشاور حيال املواضيع 
املتعلقة بدعم مسيرة العمل 

العربي املشترك.
وزيــر  التقــى  كمــا 
اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصــر احملمــد أمــني عام 
لــدول  التعــاون  مجلــس 
اخلليــج العربيــة د.نايف 

احلجرف.
التقــى وزيــر  كذلــك، 
اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد وزير خارجية 
جمهورية العراق الشقيقة 

د.فؤاد حسني.
وذكرت وزارة اخلارجية 
في بيان لها أن اللقاء «تناول 
مجمــل املواضيع املتصلة 
بالعالقــات الثنائيــة بــني 
البلدين الشــقيقني وبحث 
القضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك».
وزيــر  التقــى  كمــا 
اخلارجيــة وزير خارجية 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
د.أحمد عوض بن مبارك.

اللقــاء،  خــالل  ومت 
استعراض مجمل العالقات 
الثنائية الوثيقة التي تربط 
البلدين الشــقيقني وسبل 
تعزيزهــا وتنميتهــا فــي 

مختلف املجاالت عالوة على 
القضايا واملواضيع  بحث 
اإلقليميــة والدوليــة ذات 

االهتمام املشترك.
التقــى وزيــر  كذلــك، 
اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد بوزير خارجية 
الهاشمية  اململكة األردنية 
الشــقيقة أميــن الصفدي. 
ومت خالل اللقاء استعراض 
الثنائية  العالقــات  مجمل 
الوثيقة التي تربط البلدين 
الشقيقني وسبل تعزيزها 
وتنميتهــا فــي مختلــف 
املجــاالت، عــالوة علــى 
القضايا واملواضيع  بحث 
اإلقليميــة والدوليــة ذات 

االهتمام املشترك.
وكان الشــيخ د.أحمــد 
ناصر احملمد عقد لقاء في 
وقت سابق ضمه ونظيريه 
اليمنــي د.أحمد عوض بن 
مبــارك واألردنــي أميــن 
الصفدي. كما التقى الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد بوزير 
خارجيــة دولة فلســطني 

الشقيقة رياض املالكي.
اللقــاء  خــالل  ومت 
استعراض مجمل العالقات 
الثنائية الوثيقة التي تربط 
البلدين الشــقيقني وسبل 
تعزيزهــا وتنميتهــا فــي 
مختلف املجاالت عالوة على 
القضايا واملواضيع  بحث 
اإلقليميــة والدوليــة ذات 

االهتمام املشترك.
التقــى وزيــر  كذلــك، 
اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
الناصــر وزيــر الشــؤون 
اخلارجيــة باجلمهوريــة 
الدميوقراطية  اجلزائريــة 
الشعبية الشقيقة صبري 
بوقــدوم. ومت خالل اللقاء 
استعراض مجمل العالقات 
الثنائية الوثيقة التي تربط 
البلدين الشــقيقني وسبل 
تعزيزهــا وتنميتهــا فــي 
مختلــف املجــاالت وبحث 
واملســتجدات  القضايــا 
على الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.

املطيري: «املركز 
احلكومي للفحوصات» 

يفحص مواد
املشاريع السكنية

عاطف رمضان

قالــت مديرة إدارة 
املركز احلكومي  قطاع 
للفحوصــات وضبط 
اجلــودة فــي وزارة 
األشــغال د.خديجــة 
القطاع  إن  املطيــري، 
الفحص  يتولى أعمال 
للمواد  واالختبــارات 
فــي  الـــمستخدمة 
اإلنشــاءات من املباني 
والـــطرق والـــبنية 
التحتية ملواد الصرف 
الصحي أو صـــرف 
األمطار، ســواء كانت 
الفحوصات فيزيائية أو 
كيميائية أو ديناميكية أو 
ميكانيكية، وذلك للتأكد 
من مطابقتها املواصفات 
القياســية املطلوبــة 
واملعتمــدة. وأضافت 
املطيري، في تصريح 
القطاع  ان  صحافــي، 
يتميز بتقدمي اخلدمات 
للقطاعات احلكومية أو 
اجلهات اخلاصة واألهالي 
ملساعدتهم في معرفة 
اخلصائص التي تتميز 
بها هــذه املواد ومدى 
للمواصفات  مطابقتها 
القياسية. وأوضحت ان 
املختبرات املوجودة لدى 
املركز احلكومي  قطاع 
تفحص جميع مواد البناء 
مثل احلديد واملناهيل 
األسمنتية  واخللطات 
أو اخلرسانية والعوازل 
والسيراميك والبايبات 

مبختلف أنواعها.

الشيخ د.أحمد الناصر خالل لقائه أمني عام دول التعاون د.نايف احلجرف

الناصر التقى أميني اجلامعة العربية ومجلس التعاون و نظرائه في ٥ دول عربية


