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• صاحب السمو خالل لقائه سعد اخلراز ورئيسي وأعضاء جمعية احملاسبني

سموه استقبل الغانم والخراز والشعلة وعدداً من الشخصيات

األمير :أهل الكويت ُجبلوا منذ القدم على عمل الخير والعطاء
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س ،رئي�س جمل�س الأمة
مرزوق الغامن.
كما ا�ستقبل �سموه ،وزير ال�ش�ؤون االجتماعية �سعد
اخلراز ،والرئي�س الفخري جلمعية املحا�سبني
يو�سف العثمان ،ورئي�س جمل�س االدارة في�صل
الطبيخ ،واع�ضاء اجلمعية حيث قدموا ل�سموه
�رشحا ح��ول �أه���داف اجلمعية ودوره���ا و�آخ��ر
اجنازاتها يف دعم املجال االقت�صادي واملايل.
وا�ستقبل �سموه ،وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون البلدية فهد ال�شعلة،
ومدير عام بيت الزكاة د .حممد العتيبي ،وذلك
مبنا�سبة ح�صول بيت الزكاة على جائزة منظمة
التعاون الإ�سالمي.
وقد �أ�شاد �سموه ،بهذا الإجناز املتميز وبالدور
الرائد لبيت الزكاة يف جم��ال العمل اخلريي
والإن�ساين والذي يج�سد بذلك الركائز الأ�صيلة
واملبادئ ال�سامية التي جبل عليها �أهل الكويت
منذ القدم لعمل اخلري والعطاء متمنيا �سموه لهم
دوام التوفيق وال�سداد.
وح�رض املقابلتان وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي
ال�شيخ علي اجلراح.

• ...ومستقبالً مرزوق الغامن

• سموه مستقبالً فهد الشعلة ومحمد العتيبي

سموه استقبل الغانم والشعلة والعتيبي

القيادة السياسية عزت
بوركينا فاسو وباكستان

ولي العهد« :بیت الزكاة» من المؤسسات الرائدة

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تعزية
�إلى رئي�س بوركينا فا�سو روك كابوري� ،أعرب فيها �سموه عن خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا الهجوم امل�سلح الذي ا�ستهدف
�إحدى الكنائ�س يف مدينة «دابلو» يف مقاطعة �سامناتنغا �شمايل
بوركينا فا�سو و�أ�سفر عن �سقوط عدد من ال�ضحايا وامل�صابني راجيا
�سموه ،لل�ضحايا الرحمة وللم�صابني �رسعة ال�شفاء والعافية م�ؤكدا
�سموه ا�ستنكار الكويت و�إدانتها ال�شديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم
الذي ا�ستهدف �أرواح الأبرياء الآمنني واملنايف لكافة ال�رشائع والقيم
الإن�سانية.
وبعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تعزية �إلى رئي�س باك�ستان عارف
علوي� ،أعرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا
الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف �أحد الفنادق يف مدينة «غوادر» ب�إقليم
بلو�ش�ستان بجنوب غرب باك�ستان و�أ�سفر عن �سقوط عدد من ال�ضحايا
وامل�صابني راجيا �سموه لل�ضحايا الرحمة وللم�صابني �رسعة ال�شفاء
والعافية م�ؤكدا �سموه ا�ستنكار الكويت و�إدانتها ال�شديدة لهذا العمل
الإرهابي الآثم الذي ا�ستهدف �أرواح الأبرياء الأمنني واملنايف لكافة
ال�رشائع والقيم الإن�سانية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقيات تعزية مماثلة.

في مجاالت الخیر والنماء

• سمو ولي العهد مستقبالً مرزوق الغامن

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شیخ نواف الأحمد ،بق�رص
بیان �أم�س ،رئی�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
كماا�ستقبل�سموه،وزیرالأوقافوال�ش�ؤونالإ�سالمیة
وزیر الدولة ل�ش�ؤون البلدیة فهد ال�شعلة ،ومدیر
عام بیت الزكاة حممد العتیبي ،وذلك مبنا�سبة
تكرمی بیت الزكاة يف مهرجان منظمة التعاون
الإ�سالمي يف دورته الثانیة للعام  ،2019والذي
عقد يف العا�صمة �أبوظبي بالإمارات.
وقد هن�أهم �سموه على هذا التكرمي والذي یعترب
تتويجا جلهودهم اخلريية م�شيدا بدور منظمة
التعاون يف دفاعها عن ق�ضايا االمة الإ�سالمیة
وتر�سیخ قیم ال�سالم كما �أثنى �سموه على دور
بیت الزكاة ك�أحد امل�ؤ�س�سات الرائدة يف جماالت
اخلري والنماء وم�ساهمته الإ�سالمیة والإن�سانیة
يف العدید من دول العامل متمنيا لهم التوفيق
وال�سداد.

•  ...وخالل لقائه فهد الشعلة ومدير عام بيت الزكاة

مجلس الوزراء :تسريع تطوير الجزر
ناصر الصباح ّ
تفقد قاعدة محمد األحمد البحرية
الملحقة بجسر جابر لالستثمار السياحي وقوة واجب صباح
كتب حم�سن الهيلم:

• سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا ً االجتماع

عقد جمل�س الوزراء اجتماعه الأ�سبوعي بعد ظهر �أم�س
يف ق�رص بيان برئا�سة �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س ال���وزراء وبعد االجتماع ��صرح نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
�أن�س ال�صالح مبايلي� :أحاط نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد املجل�س علم ًا يف
م�ستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها للبالد
م�ؤخر ًا وزير خارجية العراق د.حممد احلكيم والوفد
املرافق له حل�ضور �أعمال ال��دورة ال�سابعة للجنة
العليا الكويتية العراقية امل�شرتكة واطلع املجل�س على
فحوى املباحثات الإيجابية التي جرت بني اجلانبني
وا�ستهدفت عالقات التعاون بني البلدين و�سبل تنميتها
وتطويرها يف خمتلف املجاالت والتن�سيق ب�ش�أن تعزيز
�آفاق العمل الثنائي امل�شرتك وال�سبل الكفيلة ملواجهة
التحديات امل�شرتكة ،بالإ�ضافة �إلى مناق�شة جممل
الق�ضايا حمل االهتمام امل�شرتك.
وبناء على توجيه �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
جابر املبارك ب�ش�أن ح�سن ا�ستغالل امل�ساحات يف

اجلزيرتني اال�صطناعيتني التابعتني جل�رس ال�شيخ
جابر الأحمد بال�رسعة املتاحة واال�ستثمار فيهما
واال�ستفادة م��ن امل��واق��ع يف امل��ج��االت ال�سياحية
وتقلي�ص املباين احلكومية يف اجلزيرتني فقد كلف
جمل�س الوزراء فريق عمل وزاريا وممثلني عن اجلهات
املعنية لت�رسيع الإج��راءات الالزمة لتطوير هاتني
اجلزيرتني.
كما �أحيط املجل�س علم ًا بالتقرير ال�سنوي ل�سنة 2018
ب�ش�أن م�شاريع ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص
التي مت �إبرامها �أو تنفيذها وفق ًا لأحكام القانون رقم
 116ل�سنة .2014
كما اطلع جمل�س الوزراء على تو�صية جلنة اخلدمات
العامة ب�ش�أن طلب وزارة الأ�شغال العامة من الهيئة
العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية اال�ستفادة
من املياه الناجتة من حمطات تنقية الوفرة واخلريان
اجلديدة لأعمال الزراعة التجميلية وا�ستغالل املياه
املعاجلة الثالثية يف منطقتي �صباح الأحمد والن�سيم
ال�سكنيتني.

ق��ام النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح ،يرافقه رئي�س الأرك��ان
العامة للجي�ش الفريق الركن حممد
اخل�رض ونائب رئي�س الأركان العامة
للجي�ش الفريق ال��رك��ن عبدالله
ال��ن��واف ،ع�رص �أم�س بزيارة �إلى
قاعدة حممد الأحمد البحرية ،وقوة
واجب �صباح «القوة الربية».
وقد ا�ستمع ال�شيخ نا�رص ال�صباح
ال���ى �إي���ج���از مف�صل ع��ن املهام
وال���واج���ب���ات امل��ن��اط��ة بالقوة
البحرية وق��وة واج��ب �صباح ،ثم
اطلع على طريقة �سري العمل وتنفيذ
املهام والواجبات املوكلة اليهما،
ومدى اجلاهزية القتالية والفنية
واالدارية للقوتني.
كما وج��ه النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح خالل جولته كلمة
بهذه املنا�سبه ملنت�سبي اجلي�ش
الكويتي العاملني يف هذه املواقع
هن�أهم مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
املبارك ونقل فيها حتيات وتهاين
�سمو �أم�ي�ر ال��ب�لاد القائد االعلى
للقوات امل�سلحة ال�شيخ �صباح
االحمد وويل العهد ورئي�س جمل�س
الوزراء« ،بهذا ال�شهر الكرمي وتقدير
القيادة ال�سيا�سية وفخرها بكم على
ما تقومون به من جهود وت�ضحيات
من �أجل حماية هذا الوطن املعطاء
والذود عن ترابه».

• الشيخ ناصر الصباح لدى وصوله

•  ...وخالل جولته التفقدية في قاعدة محمد األحمد البحرية

