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سموه استقبل ولي العهد والغانم واملبارك وصباح الخالد

األمير اطلع من الزياني 
على جدول أعمال قمة الرياض

كونا- استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
االح���م���د ف���ي ق��ص��ر ب��ي��ان ص��ب��اح أم����س، س��م��و ول���ي العهد 

الشيخ نواف االحمد. 
م���رزوق علي   كما استقبل سموه رئيس مجلس االم��ة 

الغانم. 
والتقى سمو األمير النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل صاحب السمو، سمو رئيس مجلس ال��وزراء 
لتمثيل  بالسفر  ل��الس��ت��ئ��ذان  امل��ب��ارك، وذل���ك  الشيخ ج��اب��ر 
س��م��وه ف��ي مؤتمر االم���م امل��ت��ح��دة لتغيير امل��ن��اخ، وامل��زم��ع 

عقده في العاصمة الفرنسية باريس.
النائب االول لرئيس مجلس  كما استقبل سمو االمير 
ال����وزراء وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة الشيخ ص��ب��اح ال��خ��ال��د، واالم��ني 
ال��ع��ام مل��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ل����دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور 
عبداللطيف الزياني، حيث أطلع سموه على اهم القضايا 
السادسة والثالثني  ال���دورة  اع��م��ال  املطروحة على ج��دول 
العربية،  الخليج  ل��دول  التعاون  ملجلس  االعلى  للمجلس 
واملزمع عقدها في اململكة العربية السعودية الشهر املقبل. 
 وح��ض��ر املقابلة ن��ائ��ب وزي���ر ش���ؤون ال��دي��وان االم��ي��ري 
ال���ش���ي���خ ع���ل���ي ال�����ج�����راح، ون����ائ����ب وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة خ��ال��د 

 الزيانيالجارالله.
ً
األمير مستقبال

... وجابر املبارك  مرزوق الغانم
ً
صاحب السمو مستقبال

استقباالت سمو ولي العهد
ك�����ون�����ا- اس���ت���ق���ب���ل س��م��و 
ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن���واف 
األحمد بقصر بيان صباح 
أم��س، رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغانم. 
 وال���ت���ق���ى س���م���وه بسمو 
رئ�����ي�����س م���ج���ل���س ال����������وزراء 

الشيخ جابر املبارك. 
 واس���ت���ق���ب���ل س���م���و ول���ي 
العهد النائب األول لرئيس 
م����ج����ل����س ال�����������������وزراء وزي�������ر 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ ص��ب��اح 

الخالد. 
 كما التقى سموه بنائب 
رئ�����ي�����س م���ج���ل���س ال����������وزراء 
وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ال���ش���ي���خ 

محمد الخالد. 
 واس���ت���ق���ب���ل س���م���و ول���ي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 

خالد الجراح. 
 ك����م����ا اس���ت���ق���ب���ل س���م���وه 
وزي���ر االع���الم وزي���ر ال��دول��ة 
ل����ش����ؤون ال���ش���ب���اب ال��ش��ي��خ 

سلمان الحمود.

 محمد الخالد
ً
ولي العهد مستقبال

... وسلمان الحمود

 الجراح
ً
ولي العهد مستقبال

وزير الخارجية تلقى رسالة من نظيره الفرنسي

»مجلس العالقات«: حفل تأبني 
وفاًء... لسعود الفيصل

مساعدات كويتية بـ 758 ألف دوالر 
لجمعيتني خيريتني في األردن

ل��رئ��ي��س مجلس  ال��ن��ائ��ب األول  ت��ل��ق��ى  ك���ون���ا- 
الخالد،  الشيخ صباح  الخارجية  ال���وزراء وزي��ر 
رس���ال���ة خ��ط��ي��ة م���ن وزي�����ر ال����ش����ؤون ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��ج��م��ه��وري��ة الفرنسية  ف���ي  ال��دول��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
لوران فابيوس، تتصل بسبل توطيد العالقات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ف���ي امل���ج���االت 
آخر  املشترك حيال  التعاون  كافة، وأط��ر تعزيز 
التطورات التي تشهدها املنطقة على الساحتني 
محل  القضايا  إل��ى  إضافة  والدولية،  اإلقليمية 

االهتمام املشترك.

ي��ع��ق��د م��ج��ل��س ال���ع���الق���ات ال���ع���رب���ي���ة وال���دول���ي���ة 
األمناء غدا وبعد غد،  الخامس ملجلس  االجتماع 
العربية  الشخصيات  م��ن  مجموعة  م��ن  بحضور 

املهمة، ملناقشة بعض القضايا العربية الراهنة. 
كما سيقيم املجلس حفل وفاء وعرفان للمغفور 
ل���ه وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���اب���ق ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
تحت  الفيصل،  سعود  األمير  الشقيقة  السعودية 

شعار »السياسة في حضرة األخالق«، تحت رعاية 
امل��ب��ارك،  الشيخ ج��اب��ر  رئ��ي��س مجلس وزراء  سمو 
وذلك تقديرا وعرفانا من املجلس بالدور اإلنساني 
والسياسي الكبير الذي قام به الفقيد طوال فترة 
عمله، س��واء كوزير للخارجية أو في اي مناصب 
أخرى، ودوره البارز في خدمة القضايا السعودية 

والخليجية والعربية واإلسالمية.

ك��ون��ا- س��ل��م س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت ل���دى األردن ال��دك��ت��ور 
حمد الدعيج أمس، مساعدات لجمعية إغاثية وأخرى 
خ��ي��ري��ة ب��ق��ي��م��ة 758 أل���ف دوالر ب��ه��دف دع���م ال��وض��ع 
اإلنساني لالجئني السوريني واملحتاجني في األردن. 
 وق����ال ال��س��ف��ي��ر ال��دع��ي��ج ل��وك��ال��ة األن���ب���اء الكويتية 
امل��س��اع��دات  م���ن  أل����ف دوالر   420 »ن���ح���و  إن  »ك����ون����ا«، 
مقدمة من جمعية النجاة الخيرية الكويتية، ملصلحة 

ج��م��ع��ي��ة امل��ح��س��ن��ني ال��خ��ي��ري��ة، ب���ه���دف امل���س���اع���دة في 
مشروع كفاالت األيتام ودعم ميزانية الجمعية«. 

الكويتية قدمت  الخير  »مبرة غنائم  أن   وأض��اف 
كذلك مساعدات بقيمة 338 ألف دوالر لجمعية اإلغاثة 
األمومة  مركز  دع��م وتشغيل  بهدف  العربية،  الطبية 
بمخيم  األح��م��د(  صباح  )الشيخ  قرية  ف��ي  والطفولة 

الزعتري لعام 2016 ودعم مشروع األضاحي«. 

أكد لدى وصوله باريس مساندة الكويت لجهود باريس في مكافحته

جابر املبارك يشيد بشجاعة وتصميم فرنسا 
على استضافة مؤتمر املناخ رغم اإلرهاب

ك��ون��ا- أك���د ممثل س��م��و األم��ي��ر، 
رئيس  امل��ب��ارك  الشيخ جابر  سمو 
م��ج��ل��س ال��������وزراء وق�����وف ال��ك��وي��ت 
وم��س��ان��دت��ه��ا ل��ل��ج��ه��ود ال��ف��رن��س��ي��ة 
وال����دول����ي����ة ف����ي م��ك��اف��ح��ة االره������اب 
ال�����ذي ب����ات ي���ه���دد أم����ن واس���ت���ق���رار 
الى  داع��ي��ا  العالم،  م��ن دول  الكثير 
الدولية  الجهود  تكاتف  »ض���رورة 
ال��ذي ترفضه  ملواجهة هذا الخطر 
ك���ل األدي�����ان وال���ش���رائ���ع ال��س��م��اوي��ة 

واالنسانية«. 
وأع�������رب امل�����ب�����ارك، ف����ي ت��ص��ري��ح 
ل���������دى وص�������ول�������ه إل���������ى ال����ع����اص����م����ة 
لحضور  أم���س  ب��اري��س  الفرنسية 
ق��م��ة امل����ن����اخ، ع���ن خ���ال���ص ت��ع��ازي��ه 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ف��رن��س��ي��ة وال��ش��ع��ب 
ال��ف��رن��س��ي ال���ص���دي���ق ف���ي ض��ح��اي��ا 
شهدتها  التي  االرهابية  األح���داث 
ال���ع���اص���م���ة ب����اري����س ف����ي م��ن��ت��ص��ف 
ضحيتها  وراح  ال����ج����اري  ال��ش��ه��ر 
ع�����ش�����رات االب��������ري��������اء.  وأع���������رب ع��ن 
الفرنسي  للموقف  العالم  »تقدير 
الشجاع وتصميمها على عقد قمة 
امل��ن��اخ ف��ي م��وع��ده��ا رغ���م ال��ج��رائ��م 
االرهابية التي شهدتها العاصمة 

باريس«.
 وك������ان ف����ي م���ق���دم���ة م��س��ت��ق��ب��ل��ي 
سموه لدى وصوله سفير الكويت 
ل������دى ف���رن���س���ا س����ام����ي ال��س��ل��ي��م��ان 
وارك�����ان ال���س���ف���ارة. وي���راف���ق س��م��وه 
وف����د ي��ض��م ال��ن��ائ��ب االول ل��رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة 

الشيخ صباح الخالد، ونائب وزير 
وكبار  الجارالله  خالد  الخارجية 
امل����س����ؤول����ني ب�����������وزارة ال���خ���ارج���ي���ة 
ودي������������وان س����م����و رئ�����ي�����س م��ج��ل��س 

الوزراء والهيئة العامة للبيئة. 
 وش�������دد س����م����وه ع���ل���ى »ح����رص 
ال��ك��وي��ت ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة ف��ي أع��م��ال 
ق��م��ة امل���ن���اخ ال���ت���ي ت��ك��ت��س��ب أه��م��ي��ة 
كبيرة في ضوء التغيرات املناخية 
الكرة  على  ط���رأت  ال��ت��ي  املتسارعة 
األرضية خالل العقدين املاضيني«. 
وق��ال ان الكويت »كانت شريكا 
ف���اع���ال ف���ي ك���اف���ة م���ؤت���م���رات ال��ق��م��ة 
ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي ال��س��اب��ق ملكافحة 
ظاهرة االحتباس الحراري والحد 
م���ن ان��ب��ع��اث��ات ال����غ����ازات ال��دف��ي��ئ��ة، 
وك����ان����ت ف����ي م���ق���دم���ة ال��������دول ال��ت��ي 
املتحدة  األم��م  اتفاقية  وافقت على 

االطارية في شأن تغير املناخ«. 
 وأعرب سموه عن أمله ان تشهد 
ق���م���ة ب����اري����س امل���ن���اخ���ي���ة ان���ط���الق���ة 
ج����ادة وت��ك��ث��ي��ف ال��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة 
مل��ع��ال��ج��ة ه����ذه امل��ش��ك��ل��ة ال��خ��ط��ي��رة 
كارثية  عواقب  البشرية  وتجنيب 

على البيئة واالقتصاد. 
 وأك�������د »ض���������رورة ال���ع���م���ل ع��ل��ى 
ال��دول  ب��ني  النظر  تقريب وج��ه��ات 
النامية وزيادة  الصناعية والدول 
للتأقلم  املخصص  التمويل  حجم 
م��ع التقلبات امل��ن��اخ��ي��ة«.   وأش���ار 
س��م��وه ال���ى »ح���رص ال��ك��وي��ت على 
االل���ت���زام ب��ال��ت��ع��ه��دات ال��دول��ي��ة في 
الكويت  ان  ه��ذا االط���ار«، موضحا 
»ب����ذل����ت ج����ه����ودا م��ك��ث��ف��ة وب���رام���ج 
امللوثات  من  للحد  عمل متواصلة 

البيئية واملحافظة على البيئة«.

جابر املبارك لدى وصوله إلى باريس
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صاحب السمو التقى ستيفن براين وأنطونيو غوتيرس واملشاركني في املؤمتر السنوي للشراكة الفعالة واملعلومات الستجابة إنسانية أفضل

األمير شهد أداء اليمني الدستورية للعمير والتقى وزير الدفاع الكندي
النزاعات املروعة التي نشهدها 

حاليا«.
من جانب آخر، بعث صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى اليوت 
بالغريف حاكم عام بربادوس 
الصديق���ة عبر فيها س���موه 
عن خالص تهانيه مبناس���بة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصح���ة والعافية 
وللبل���د الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة الى اليوت بالغريف حاكم 
عام بربادوس الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له 

موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

اللحظة كان سمو االمير هو من 
اقنع املجتمع الدولي بحاجته 
الش���عب  ادراك حاجة  ال���ى 
السوري للدعم والتضامن من 
اجلميع«. وأضاف ان »قيادة 
سمو األمير وحماسته وعاطفته 
وتعاطفه أشياء لن ينساها أبدا 
واآلن وانا اترك مهام عملي أردت 
حقيقة أن آتي لالعراب لسموه 
عن امتناني وتقديري الكبيرين 
ومتنياتي للكويت وقيادتها بأن 
تس���تمر في أداء دور إنساني 
مهم كبي���ر وكذلك دور حكيم 
لتحقيق التوازن والسالم في 
هذه املنطقة املضطربة التي ال 
تتصرف فيها دائما قوى كبيرة 
واحيانا قوى اقليمية بأسلوب 

اكثر حكمة«.
وأع���رب غوتي���رس ف���ي 
ختام تصريح���ه عن أمله في 
»أن تس���اعد الكويت وحكمة 
سموه على وضع نهاية جلميع 

والتزام سموه بإغاثة احملتاجني 
واملنكوبني.

وحتدث براين عن املؤمتر 
الس���نوي للش���راكة الفعالة 
واملعلومات الستجابة انسانية 
افضل بالكوي���ت، معربا عن 
فخره بالش���راكة مع الكويت 
وتبادل املعلومات معها بشأن 
افض���ل الطرق لتفعيل العمل 
اإلنساني في نطاق التحديات 

الكبيرة في الشرق األوسط.
من جانبه، أعرب املفوض 
السامي لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني عن امتنانه وتقديره 
الكبيرين لدور صاحب السمو 
في دعم الشعب السوري من 
خالل تنظي���م الكويت ثالثة 
مؤمترات للمانحني لدعم الوضع 

االنساني في سورية.
وق���ال »كان الالجئ���ون 
اثر عدم  السوريون منسيني 
اهتمام اجلميع بهم وفي تلك 

صاحب السمو األمير لهما في 
قصر بيان.

وأعرب براين عن تقديره 
املرافق له  الوف���د  وأعض���اء 
باهتمام والتزام سمو األمير 
شخصيا بدعم العمل اإلنساني 

في مختلف انحاء العالم.
وعبر عن سعادته بزيارة 
الكويت للمرة الثانية على رأس 
وفد يضم شخصيات رفيعة 
املستوى، مشيرا الى ان سمو 
األمير يعد مثاال يحتذى في دعم 
العمل اإلنساني على مستوى 

العالم.
العام  ان األمني  وأوض���ح 
ب���ان كي مون  لألمم املتحدة 
»برهن على ذلك ايضا مبنح 
سمو األمير لقب قائد للعمل 
الكويت  اإلنساني وتس���مية 
مرك���زا للعمل اإلنس���اني«، 
مجددا تقدير املنظمة األممية 
للدور اإلنساني لسمو األمير 

لش���ؤون الالجئني انطونيو 
غوتي���رس، واملش���اركني في 
املؤمتر الس���نوي للش���راكة 
الفعالة واملعلومات الستجابة 
إنسانية افضل، وذلك مبناسبة 

انعقاد املؤمتر بالكويت.
وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
وأشاد املنسق العام وكيل 
األم���ني العام ل���ألمم املتحدة 
للشؤون اإلنس���انية ستيفن 
الس���امي  براي���ن، واملفوض 
لش���ؤون  املتح���دة  ل���ألمم 
الالجئني انطونيو غوتيرس، 
بال���دور امله���م والكبير الذي 
يؤديه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في دعم 
األعمال اإلنسانية وحل أزمات 

املنطقة.
جاء ذلك ف���ي تصريحات 
صحافية أدليا بها عقب استقبال 

وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
املنس���ق العام وكي���ل األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنس���انية س���تيفن براين، 
واملفوض السامي لألمم املتحدة 

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
بقصر بي���ان صب���اح أمس، 
العهد  وبحضور س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد، استقبل 
سموه رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد، حيث قدم لسموه 
د.علي صالح العمير ألداء اليمني 
الدستورية امام سموه، وذلك 
مبناسبة تعيينه وزيرا لألشغال 

العامة.
وحضر مراسم اداء القسم 
الديوان  نائب وزير ش���ؤون 
األميري الشيخ علي اجلراح، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير املالي���ة ووزير النفط 
بالوكالة انس الصالح، وأمني 
عام مجلس الوزراء عبداللطيف 
الروضان، ومدير مكتب صاحب 
السمو األمير، احمد فهد الفهد، 
ورئيس املراسم والتشريفات 

األميرية الشيخ خالد العبداهلل. 
كما اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
الش���يخ خالد  الدفاع  ووزير 
اجلراح، ووزير الدفاع الكندي 
هارجيت سينغ ساجان، والوفد 
املرافق، وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير الدفاع الكنديصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال أنس الصالح ود.علي العمير بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو مستقبال ستيفن براين

سموه التقى الصالح والعلي والفيلكاوي والشيباني

ولي العهد تسلم مسكوكة تذكارية احتفااًل 
بتسمية صاحب السمو قائداً للعمل اإلنساني

 سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد يتسلم مسكوكة تذكارية احتفاال بتسمية صاحب السمو االمير
الشيخ صباح األحمد قائدا للعمل اإلنساني من محافظ بنك املركزي 

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح.  
واستقبل س����موه بقصر بيان صباح امس 
محافظ بنك الكويت املركزي د. محمد الهاشل 
حيث أهدى سموه مسكوكة تذكارية احتفاال 
بتسمية صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

األحمد قائدا للعمل اإلنساني.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس جهاز 
األمن الوطني الشيخ ثامر العلي. واستقبل 
سموه سفيرنا لدى كندا عبداحلميد الفيلكاوي. 
كما استقبل س����مو ولي العهد سفيرنا لدى 

موريتانيا خالد الشيباني.

وثائق مبارك الصباح في كتاب صدر
عن دار سعاد الصباح واملكتبة الوطنية

وذلك حلماية بالده من غيلة 
التدخل العثماني، ومن ناحية 
ثالثة استقبل مندوبي الدول 
األوربية الكبرى واس���تمع 
إلى ما يعرضونه عليه من 
وع���ود، وكان حريصا على 
إبالغ السلطات اإلجنليزية 
بهذه العروض لكي يعطيهم 
االنطباع بأنه ليس أس���يرا 
للديبلوماسية االجنليزية وأن 
لديه بدائل ميكن استخدامها 
في اوق���ات الضرورة، لذلك 
وصفه املؤرخ بريتون كوبر 
بش���و بأنه »ديبلوماس���ي 

بارع«.

مضطرب���ة ومتغيرة، وكان 
عليه أن يقيم الصلة مع كل 
طرف حسب مصالح بالده، 
فمن ناحية حافظ على صلته 
بالدولة العثمانية باعتبارها 
رم���ز اخلالفة اإلس���المية 
واس���تخدم ه���ذه الصل���ة 
حلماي���ة مصالح الكويتيني 
وأمالك اس���رة آل صباح في 
منطقة الفاو، وحلماية سفن 
جت���ار الكويت ف���ي موانئ 
التي كانت تسيطر  اخلليج 
عليها السلطات العثمانية، 
ومن ناحية ثانية أقام صلة 
وثيقة باحلكومة البريطانية 
الدول���ة األكثر  باعتباره���ا 
نفوذا وسيطرة في اخلليج، 

صدر عن دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزيع وبالتعاون 
مع مكتبة الكويت الوطنية 
كتاب حمل عنوان »الشيخ 
مبارك الصباح.. مجموعة من 
الوثائق والرسائل« جمعها 
وعلق عليها الباحث باس���م 
عيس���ى اللوغان���ي وكتبت 
مقدمته د.س���عاد الصباح. 
وكتبت د.سعاد الصباح في 
تصديره���ا للكتاب: في مثل 
هذه األيام متر 100 عام على 
رحيل الشيخ مبارك الصباح 
مؤس���س الكويت احلديثة، 
وهي ذكرى غالية نستذكر 
فيها تلك العواصف العاتية 
التي هبت على الكويت من كل 
اجتاه، وقد استطاع الرجل ان 
يصل بالكويت الى بر األمان 
في مرحلة مهمة من مراحل 
تاريخ الكويت كانت مليئة 
باألحداث الكبيرة والتحوالت 
التي  العظيم���ة واألس���رار 
تنتظر الكشف والتفاصيل 
التي حتتم القراءة والدراسة 
والبح���ث، فرغم كل ما كتب 
ونش���ر مازال هناك الكثير. 
واضافت: كان على الش���يخ 
مبارك أن يدير دفة س���فينة 
غالف الكتاباحلكم في الكويت وسط أنواء 
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األمير تسلم مسكوكات البنك املركزي التذكارية
تخليدًا لتسمية سموه قائدًا للعمل اإلنساني

ك�������ون�������ا- اس����ت����ق����ب����ل ص����اح����ب 
ال����س����م����و ام����ي����ر ال�����ب�����الد ال���ش���ي���خ 
ص������ب������اح االح���������م���������د، ف�������ي ق���ص���ر 
ب��ي��ان ص��ب��اح أم����س، وب��ح��ض��ور 
ن��واف  الشيخ  العهد  ول��ي  سمو 
ال���وزراء  االح��م��د، رئيس مجلس 
الشيخ  الداخلية  وزي��ر  باالنابة 
م����ح����م����د ال������خ������ال������د، ح�����ي�����ث ق�����دم 
ل��س��م��وه ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال��ع��م��ي��ر 
ام���ام  ال��دس��ت��وري��ة  ال��ي��م��ن  الداء 
سموه، بمناسبة تعيينه وزيرا 

لألشغال العامة. 
القسم  اداء  م���راس���م  وح��ض��ر   
ن����ائ����ب وزي�������ر ش�������ؤون ال�����دي�����وان 
االم���ي���ري ال��ش��ي��خ ع��ل��ي ال���ج���راح، 
ون��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
وزي�����������ر امل�����ال�����ي�����ة وزي�����������ر ال���ن���ف���ط 
ب��ال��وك��ال��ة ان��س ال��ص��ال��ح، وام��ن 
عام مجلس الوزراء عبداللطيف 
الروضان، ومدير مكتب صاحب 
ال��س��م��و اح���م���د ال���ف���ه���د، ورئ��ي��س 
امل��راس��م وال��ت��ش��ري��ف��ات االم��ي��ري��ة 

الشيخ خالد العبد الله.
وال�����ت�����ق�����ى ص������اح������ب ال���س���م���و 
االم�����ي�����ر، ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س 

ال���������وزراء وزي������ر ال����دف����اع ال��ش��ي��خ 
خ���ال���د ال����ج����راح، ووزي������ر ال���دف���اع 
الكندي هارجيت سينغ ساجان 

والوفد املرافق. 
واس���ت���ق���ب���ل ص���اح���ب ال��س��م��و، 
م��ح��اف��ظ ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل���رك���زي 
ال������دك������ت������ور م����ح����م����د ال�����ه�����اش�����ل، 
ح��ي��ث اه���دى س��م��وه مسكوكات 
ت�����ذك�����اري�����ة، اح����ت����ف����اال ب��ت��س��م��ي��ة 

ص����اح����ب ال���س���م���و ام����ي����ر ال���ب���الد 
قائدا للعمل االنساني.

البنك  إص��دار  الهاشل  وأعلن 
م���س���ك���وك���ات ذه���ب���ي���ة وم���ذه���ب���ة 
وفضية، تخليدا لذكرى تسمية 
اإلنساني(  للعمل  )قائدا  سموه 
لعام 2014 من قبل منظمة األمم 

املتحدة. 
 وق�����ال ال��ه��اش��ل ف���ي ت��ص��ري��ح 

صحافي، إن إصدار املسكوكات 
ي����أت����ي أي����ض����ا ت����ق����دي����را ل��ج��ه��ود 
س��م��و أم��ي��ر ال���ب���الد واس��ه��ام��ات 
س��م��وه ف��ي رف��ع م��ع��ان��اة شعوب 
ونصرة  ودع��م  املنكوبة،  العالم 
ال�����ق�����ض�����اي�����ا اإلن������س������ان������ي������ة، إل�����ى 
ج��ان��ب ج��ه��وده وإس��ه��ام��ات��ه في 
ال���خ���الف���ات  ال����ص����دع وح�����ل  رأب 
أن  السلمية.  وأض���اف  ب��ال��ط��رق 

• الهاشل: املسكوكات تجّسد مناسبة 
ستظل سجاًل مضيئًا في تاريخ 

الكويت على مر العصور
• براين: صاحب السمو مثال يحتذى 

في دعم العمل اإلنساني   
على مستوى العالم  

• غوتيريس: سمو األمير أقنع املجتمع 
الدولي بحاجة الالجئني السوريني 

املنسيني للدعم 

ه��ذا اإلص���دار ج��اء ليجسد هذه 
امل��ن��اس��ب��ة ال��ك��ري��م��ة ال��ت��ي ستظل 
وبما  كويتي،  لكل  فخر  م��ص��در 
رافق هذا التكريم لسموه أيضا 
م�����ن اخ����ت����ي����ار ال����ك����وي����ت م����رك����زا 
إن���س���ان���ي���ا ع���امل���ي���ا، م���م���ا ي��ج��ع��ل 
الكويت تحت قيادة وتوجيهات 
س���م���وه م����رك����زا ع���امل���ي���ا ل��ل��ع��ط��اء 
اإلن�����س�����ان�����ي، ول����ت����رس����خ م���ك���ان���ة 
ال��ك��وي��ت ال��ري��ادي��ة ع��ل��ى خريطة 

العمل اإلنساني العاملي. 
ت��ص��م��ي��م ه���ذه   وأوض��������ح أن 
اإلص��������������دارات ال����ت����ذك����اري����ة ج����اء 
امل��ن��اس��ب��ة، حيث  ل��ه��ذه  تجسيدا 
تحمل اإلص���دارات على وجهها 
األمامي عبارة )إص��دار تذكاري 
املتحدة  األم���م  منظمة  بتسمية 
الشيخ  السمو  ح��ض��رة ص��اح��ب 
الصباح  الجابر  األحمد  صباح 
أمير دول��ة الكويت قائدا للعمل 
اإلن����س����ان����ي(، وص�������ورة ص��اح��ب 
ال������س������م������و ف��������ي وس�����������ط ال������وج������ه 
من  وتشكيلة  لالصدار  األمامي 

التصاميم الزخرفية. 
ال���ث���ان���ي  ال������وج������ه  أن  وذك���������ر   
ل����������الص����������دار ي�����ح�����م�����ل ب����ال����ل����غ����ة 
اإلن����ك����ل����ي����زي����ة ع�����ب�����ارة اإلص��������دار 
ال�����ت�����ذك�����اري ال����ت����ي ج�������اءت ع��ل��ى 
زخرفية  وتشكيلة  األول  الوجه 
دائ�����ري�����ة ت��ت��ض��م��ن ش���ع���ار دول����ة 
ال���ك���وي���ت وإل�����ى ج��ان��ب��ه ال��ش��ع��ار 
وعبارة  املتحدة  لألمم  الرسمي 
وتشكيلة  امل��رك��زي  الكويت  بنك 

من التصاميم الزخرفية. 
 وأع��������رب ع����ن ب����ال����غ اع����ت����زازه 

ب�����إص�����دار ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي ه���ذه 
امل���س���ك���وك���ات ال����ت����ذك����اري����ة ال��ت��ي 
ستظل  ك��ري��م��ة  مناسبة  تجسد 
ف�����خ�����را ل�����دول�����ة ال����ك����وي����ت ول���ك���ل 
مواطن كويتي وسجال مضيئا 
ف�����ي ت�����اري�����خ ال����ك����وي����ت ع���ل���ى م��ر 

العصور.
السمو،  كما استقبل صاحب 
امل����ن����س����ق ال������ع������ام وك�����ي�����ل االم������ن 
ال���ع���ام ل��الم��م امل��ت��ح��دة ل��ل��ش��ؤون 
االن�����س�����ان�����ي�����ة س���ت���ي���ف���ن ب�����راي�����ن، 
واملفوض السامي لالمم املتحدة 
ل�����ش�����ؤون ال����الج����ئ����ن ان���ط���ون���ي���و 
باملؤتمر  واملشاركن  غوتيرس، 
ال�����س�����ن�����وي ل����ل����ش����راك����ة ال���ف���ع���ال���ة 
واملعلومات الستجابة انسانية 

افضل.
 واع������رب ب���راي���ن ع���ن ت��ق��دي��ره 
وأع�������ض�������اء ال������وف������د امل�������راف�������ق ل��ه 
ب��اه��ت��م��ام وال���ت���زام س��م��و االم��ي��ر 
شخصيا بدعم العمل االنساني 

في مختلف انحاء العالم. 
 وع���ب���ر ع���ن س��ع��ادت��ه ب���زي���ارة 
ال���ك���وي���ت ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة ع��ل��ى 
ش��خ��ص��ي��ات  ي����ض����م  وف�������د  رأس 
رف��ي��ع��ة امل��س��ت��وى م��ش��ي��را ال���ى ان 
االمير يعد مثاال يحتذى  سمو 
ف��ي دع���م ال��ع��م��ل االن��س��ان��ي على 

مستوى العالم. 
 واوضح ان األمن العام لالمم 
امل���ت���ح���دة ب����ان ك���ي م����ون »ب��ره��ن 
ع���ل���ى ذل������ك اي����ض����ا ب���م���ن���ح س��م��و 
ام���ي���ر ال���ب���الد ل��ق��ب ق���ائ���د للعمل 
االنساني وتسمية دولة الكويت 
مركزا للعمل االنساني«، مجددا 
ت��ق��دي��ر امل��ن��ظ��م��ة االم��م��ي��ة ل��ل��دور 
والتزام  االمير  لسمو  االنساني 
س������م������وه ب�����اغ�����اث�����ة امل����ح����ت����اج����ن 

واملنكوبن. 
»الشراكة   وأعرب عن فخره ب�
م��ع ال��ك��وي��ت وت��ب��ادل املعلومات 
م��ع��ه��ا ف���ي ش����أن اف���ض���ل ال��ط��رق 

ل��ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل االن���س���ان���ي في 
ن���ط���اق ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��ي��رة في 

الشرق االوسط«. 
م��ن ج��ان��ب��ه أع���رب غوتيريس 
الكبيرين  وتقديره  امتنانه  عن 
ل������������دور ص������اح������ب ال�����س�����م�����و ف���ي 
دع���������م ال�����ش�����ع�����ب ال��������س��������وري م���ن 
خ����الل ت��ن��ظ��ي��م ث���الث���ة م��ؤت��م��رات 

للمانحن. 
 وق�������������ال »ك�������������ان ال�����الج�����ئ�����ون 
ال����س����وري����ون م��ن��س��ي��ن أث�����ر ع���دم 
تلك  وف��ي  بهم،  الجميع  اهتمام 
اللحظة كان سمو االمير هو من 
بحاجته  ال��دول��ي  املجتمع  اقنع 
الى ادراك حاجة الشعب السوري 
للدعم والتضامن من الجميع«.  
واض��اف ان »قيادة سمو األمير 
وتعاطفه  وعاطفته  وحماسته 
أش���ي���اء ل���ن ي��ن��س��اه��ا أب�����دا واآلن 
وان������ا ات������رك م���ه���ام ع��م��ل��ي أردت 
حقيقة أن آت��ي ل��الع��راب لسموه 
عن امتناني وتقديري الكبيرين 
وت��م��ن��ي��ات��ي ل��ل��ك��وي��ت وق��ي��ادت��ه��ا 
أن تستمر في اداء دور انساني 
دور حكيم  وك���ذل���ك  ك��ب��ي��ر  م��ه��م 
في  وال���س���الم  ال���ت���وازن  لتحقيق 
ال  التي  املضطربة  املنطقة  ه��ذه 
تتصرف فيها دائما قوى كبيرة 
واحيانا قوى اقليمية باسلوب 

اكثر حكمة«. 
 وأع�����رب غ��وت��ي��رس ع���ن أم��ل��ه 
في »أن تساعد الكويت وحكمة 
سموه على وضع نهاية لجميع 
النزاعات املروعة التي نشهدها 

حاليا«.

 وزير الدفاع الكندي سمو األمير يتسلم من الهاشل »مسكوكة قائد العمل اإلنساني«
ً
صاحب السمو مستقبال

مسكوكات ذهبية ومذهبة وفضية 
بـ 100 دينار و10 دنانير و5 دنانير

أشار محافظ البنك املركزي إلى أن حجم املسكوكات جاء 
متوافقًا مع املقاييس العاملية للمسكوكات التذكارية، حيث 

يبلغ قطرها 61.38 ميليمتر. 
 وب���ن أن ه���ذا اإلص������دار ال���ت���ذك���اري ي��ش��م��ل م��س��ك��وك��ات 
تذكارية ذهبية وأخرى مذهبة وأيضا فضية بقيمة اسمية 
الترتيب وسيعلن  100 دينار و10 دنانير و5 دنانير على 
آلية بيع املسكوكات  ف��ي وق��ت الح��ق  امل��رك��زي  الكويت  بنك 

املخصصة للجمهور تخليدا لهذه املناسبة الكريمة.

 براين وغوتيريس 
ً
األمير مستقبال

استقباالت سمو ولي العهد

كونا- استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح��م��د، في قصر 
املالية وزي��ر  ال���وزراء وزي��ر  أم��س، نائب رئيس مجلس  بيان صباح 

النفط بالوكالة أنس الصالح. 
ال��دك��ت��ور محمد  امل��رك��زي  الكويت  بنك   واستقبل س��م��وه محافظ 
ال��ه��اش��ل، ح��ي��ث أه���دى س��م��وه مسكوكة ت��ذك��اري��ة، اح��ت��ف��اال بتسمية 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د، ق��ائ��دا للعمل 

اإلنساني.
والتقى سمو ولي العهد، رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر 

العلي. 
 واس��ت��ق��ب��ل س���م���وه ع��ل��ى ال���ت���وال���ي س��ف��ي��ري ال���ك���وي���ت  ل����دى ك��ن��دا 

عبدالحميد الفيلكاوي، ولدى موريتانيا خالد الشيباني.

 خالد الشيباني 
ً
... ومستقبال

صباح الخالد تلقى رسالة من وزير الخارجية األميركي
ل��رئ��ي��س مجلس  األول  ال���ن���ائ���ب  ت��ل��ق��ى  ك���ون���ا- 
الخالد،  ص��ب��اح  الشيخ  الخارجية  وزي���ر  ال����وزراء 

رسالة خطية من وزير خارجية الواليات املتحدة 
األم��ي��رك��ي��ة ج����ون ك���ي���ري، ت��ت��ع��ل��ق ب��س��ب��ل ت��وط��ي��د 

العالقات الثنائية بن البلدين، وتعزيز التعاون 
املشترك في كل املجاالت.

... وعبدالحميد الفيلكاوي 

... ويتلقى من الهاشل مسكوكة قائد العمل اإلنساني

 أنس الصالح 
ً
ولي العهد مستقبال
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سمو األمير يتسلم أوراق اعتماد السفير الياباني 

سمو األمير يتسلم أوراق اعتماد سفير ماالويصاحب السمو األمير يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي  صاحب السمو يتسلم أوراق اعتماد السفير اإليطالي 

صاحب السمو التقى اخلالد واحملمد وسفير بوتان

األمير تسلم أوراق اعتماد 5 سفراء 
ويرعى اليوم حفل توزيع جوائز »التقدم العلمي«

العلي بحث مع السفير البريطاني القضايا املشتركة
بحث رئيس جهاز األمن 
الوطني الشيخ ثامر العلي مع 
السفير البريطاني لدى البالد 
ماثيو لودج أهم املواضيع 

ذات االهتمام املشترك. 
وقال جهاز األمن الوطني 
في بي���ان صحافي امس إن 
الشيخ ثامر العلي استقبل 

البريطاني حيث  الس���فير 
الثنائية  العالقات  مت بحث 
الت���ي جتمع ب���ن البلدين 
الصديقن وسبل تطويرها 

باإلضاف���ة الى اهم القضايا 
التي تش���هدها املنطقة ذات 

االهتمام املشترك.

الس���مو  يتفضل صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
فيش���مل برعايته وحضوره 
حفل توزيع اجلوائز وشهادات 
التقدير على الفائزين بجوائز 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
لعام 2014-2015 وذلك في متام 
الساعة العاشرة والنصف من 
صباح اليوم في قاعة سلوى 

الصباح. 
الى ذلك، استقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان ظهر امس 

سمو الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه بقصر 
الوزراء  بيان رئيس مجلس 
باإلناب���ة ووزي���ر اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
إلى ذل���ك احتفل في قصر 
بي���ان صباح امس بتس���لم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد اوراق اعتماد 
كل م���ن الس���فير أحم���د بن 
احلبيب بن الصغير س���فيرا 
للجمهورية التونسية والسفير 
جيوسبي سكونياميليو سفيرا 
جلمهورية إيطاليا والسفير 
الدو دي لوكا سفيرا لالحتاد 
السويسري والسفير تاكاشي 
اشيكي سفيرا لليابان والسفير 
ويلفيرد علي سفيرا جلمهورية 
ماالوي وذلك كسفراء لبالدهم 

لدى الكويت. 
حضر مراس���م االحتفال 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد ونائب وزير ش���ؤون 
الديوان االميري الشيخ علي 
اجلراح ووكيل الديوان األميري 
إبراهيم الشطي ومدير مكتب 
صاحب السمو األمير أحمد فهد 
الفهد واملستشار في الديوان 
األمي���ري محمد أبواحلس���ن 
ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبداهلل 

ومس���اعد وزي���ر اخلارجية 
لشؤون املراسم السفير ضاري 
العجران وآمر احلرس األميري 

العميد ركن فهد الزيد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس سفير 
مملكة بوتان لدى الكويت تاشي 
بنسوج وذلك مبناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده،
كما بعث صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
الرئيس  إلى  ببرقية تهنئ���ة 
كالوس يوهاني���س رئي���س 
روماني���ا الصديقة عبر فيها 
س���موه عن خال���ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمني���ا له موف���ور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى الرئيس كالوس 
يوهانيس رئي���س رومانيا 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لب���الده، متمنيا ل���ه موفور 
الصحة والعافية. 

كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
وبع���ث صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تهنئة إل���ى كاترين 
سامبا بانازا رئيسة جمهورية 
إفريقيا الوسطى الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها، 
متمنيا لها موف���ور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى كاترين سامبا بانازا 
رئيس���ة جمهوري���ة إفريقيا 
الوس���طى الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا 
لها موفور الصحة والعافية. 
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

اجليش ينظم 
حملة للتبرع بالدم

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح ومببادرة إنسانية منه، وبحضور نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن عبداهلل النواف الصباح، 
أقيم صب���اح امس مبديرية االحتاد الرياضي حملة التبرع 
بالدم بالتعاون مع بنك الدم املركزي بوزارة الصحة، حيث 
قام بنك ال���دم املركزي بتجهيز املع���دات الطبية اخلاصة 
بالتبرع، واستقبال املتبرعن من منتسبي اجليش إلجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة لهم قبل تبرعهم بالدم للتأكد من 
مدى قابليتهم للتبرع وضمانا جلودة الدم املنقول. وتأتي 
هذه احلملة اميانا من معاليه بأهمية التبرع بالدم ومن مبدأ 
التعاون بن وزارة الدفاع ومؤسسات املجتمع املدني، حيث 
ان املساهمة بالتبرع بالدم من األعمال الوطنية واإلنسانية، 
والتبرع بالدم عمل جليل يح���رص اجليش الكويتي على 
املش���اركة فيه وتشجيعه. هذا، وكان اإلقبال كبيرا من قبل 

منتسبي اجليش الكويتي.
حضر حملة التبرع بالدم رئيس هيئة التعليم العسكري 
اللواء الركن أنور جاس���م املزيدي ومعاون رئيس األركان 
لهيئة االستخبارات واألمن اللواء الركن عبدالرحمن الهدهود 

وعدد من كبار ضباط اجليش.

الفريق الركن عبداهلل النواف يتابع حملة التبرع بالدم

صاحب السمو هنأ 
رومانيا وأفريقيا 

الوسطى بالعيد 
الوطني
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