وزيرة «الشؤون» تنعى وكيل الوزارة األسبق عبدالرحمن املزروعي
نعت وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مرمي العقيل ،املغفور له بإذن الله وكيل وزارة
الشؤون االجتماعية األسبق عبدالرحمن املزروعي “أحد
أعمدة العمل االجتماعي في الكويت خالل القرن املاضي”.
وقالت العقيل في بيان صحفي أول أمس :إن الوزارة فقدت
بوفاته أحد قاماتها وأعمدتها وروادها خالل مسيرة النهضة
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احلضارية في البالد مبا كان ميثله املغفور له من فكر تنموي
وتطوير للعمل االجتماعي من خالل عمله كوكيل للوزارة.
وأف��ادت أن الراحل كان له دور كبير في إنشاء املراكز
الشبابية واملقاهي الشعبية وحملة التشجير التي قام بها
إلى جانب اسهاماته في تنمية قطاعات الطفولة والشباب
والرياضة واملساهمة في انشاء النادي الكويتي للمعاقني كما

كان من مؤسسي اجلوالة وبيوت الشباب ومشرفا على مراكز
محو االمية وتعليم الكبار .وأعربت الوزيرة العقيل عن بالغ
مواساتها لالسرة الكويتية بكافة فئاتها التي فقدت برحيله
أحد فرسانها البررة داعية املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان.
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سموه تلقى رسالة تهنئة من مدير عام «األوبك» مبناسبة توليه مقاليد احلكم

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد واملنصور والصالح

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ن��واف األحمد ،بقصر السيف
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس
األمة مرزوق الغامن .واستقبل سموه
سمو الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د رئيس
مجلس ال���وزراء .كما استقبل سموه
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
الدفاع الشيخ أحمد املنصور ،حيث
ق��دم لسموه ،رئيس األرك���ان العامة
للجيش الفريق الركن الشيخ خالد
صالح الصباح ونائب رئيس األركان
العامة للجيش الفريق ال��رك��ن فهد

وسموه يستقبل املنصور ورئيس أركان اجليش ونائبه

الناصر ،وذل��ك مبناسبة تعيينهما
مبنصبيهما اجلديدين.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
من جهة أخ��رى ،فقد تلقى صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
رسالة تهنئة من محمد باركيندو مدير
ع��ام منظمة ال���دول امل��ص��درة للنفط
(األوبك) أعرب فيها عن خالص تهانيه
لسموه مبناسبة توليه مقاليد احلكم
متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.
كما ضمنها خالص تعازيه وصادق
مواساته بوفاة املغفور له بإذن الله

تعالى ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد
الراحل الشيخ صباح األحمد “طيب
الله ثراه”.
وق���د ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،برسالة
جوابية أع��رب فيها سموه عن بالغ
شكره وتقديره لسعادته على ما عبر
عنه من طيب املشاعر مبناسبة تولي
سموه مقاليد احلكم ،وعلى ما أبداه
من صادق التعازي واملواساة بوفاة
املغفور له ب��إذن الله تعالى صاحب
السمو أمير البالد الراحل “طيب الله
ثراه” ،متمنيا ً سموه له موفور الصحة
والعافية.

سمو األمير يعزي سلطان بروناي بوفاة جنله األمير عبدالعظيم
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األحمد ،ببرقية تعزية إل��ى صاحب
اجلاللة السلطان احلاج حسن البلقيه سلطان
بروناي دار السالم الصديقة ،أع��رب فيها
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته
ب��وف��اة املغفور ل��ه ب��إذن الله تعالى جنله
األمير عبدالعظيم ،مبتهالً سموه إلى املولى

ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد واملنصور والصالح

جل وعال أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته ،وأن يلهم جاللته واألس��رة
الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،ببرقية تعزية إلى صاحب اجلاللة
السلطان احل���اج حسن البلقيه سلطان
بروناي دار السالم الصديقة ،ضمنها سموه

خالص تعازيه وص���ادق مواساته بوفاة
املغفور ل��ه ب��إذن الله تعالى جنله األمير
لا سموه امل��ول��ى تعالى
عبدالعظيم ،س��ائ� ً
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس
مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سموه استقبل املنصور ورئيس أركان اجليش ونائبه

صباح اخلالد يتفقد مقر إدارة شؤون
االنتخابات في «الشويخ السكنية»

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل اجلولة التفقدية
سمو ولي العهد يستقبل املنصور وخالد الصباح وفهد الناصر

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر
السيف صباح أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن .كما
استقبل سمو ولي العهد ،سمو الشيخ صباح اخلالد ،رئيس
مجلس الوزراء.

 ..وسموه يستقبل أنس الصالح

واستقبل سمو ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور ،حيث قدم لسموه رئيس
األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح
الصباح ،ونائب رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن

فهد الناصر ،وذلك مبناسبة تعيينهما مبنصبيهما اجلديدين.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح.

التقى السفيرة الفرنسية لدى البالد

وزير اخلارجية :ضرورة وقف اإلساءات لألديان السماوية واألنبياء
التقى وزير اخلارجية ،الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد أم��س ،م��ع سفيرة
اجلمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت
آن كلير لو جيندر.
ومت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ت��داع��ي��ات
اجلرمية النكراء التي راح ضحيتها أستاذ
التاريخ في إح��دى امل��دارس الفرنسية
التي سبق وأن أدانتها دولة الكويت في
حينها ،حيث أك��د الشيخ أحمد ناصر
احملمد على موقف دولة الكويت الرافض
لالرهاب بكل أشكاله وصوره.
كما أك��د ال��وزي��ر على ض���رورة وقف
اإلس�����اءات ل�لأدي��ان ال��س��م��اوي��ة كافة
واألن��ب��ي��اء عليهم ال��س�لام ف��ي بعض
اخلطابات الرسمية والسياسية التي
من شأنها بث املزيد من روح الكراهية
وال��ع��داء والعنصرية ب�ين الشعوب
والتأكيد أيضا على أهمية إشاعة ثقافة
التسامح والسالم بني اجلميع.
وش��دد على رفض دول��ة الكويت ألي
سياسات من شأنها ربط سماحة الدين
اإلسالمي باإلرهاب واملساس بشريعتنا
السمحاء.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد خالل لقائه السفيرة الفرنسية

 ..وسموه يستمع يطلع على آلية االستعدادات والتجهيزات

قام سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس
الوزراء بزيارة تفقدية أمس الى مقر إدارة شؤون
االنتخابات مبنطقة الشويخ السكنية .ورافق
سموه خالل الزيارة ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي��ر الداخلية ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس
ال��وزراء أنس الصالح ،ووزي��ر الصحة الشيخ
الدكتور باسل الصباح ،ووزي��ر العدل ووزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار الدكتور
فهد العفاسي.
واطلع سموه على االستعدادات والتجهيزات
التي قامت بها وزارة الداخلية ممثلة ب��إدارة
ش���ؤون االن��ت��خ��اب��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات
احلكومية األخرى الستقبال املواطنني الراغبني
بالترشح لعضوية مجلس األم���ة ف��ي فصله
التشريعي السادس عشر مبا فيها آلية العمل
واإلج���راءات امليسرة لتسجيل املرشحني وفقا
لالشتراطات الصحية املطلوبة.
وأكد سموه على ضرورة اتباع كافة اإلجراءات
الصحية أثناء عملية التسجيل ،مشيرا ً إلى أن
األزمة الصحية التي شهدها العالم ضاعفت من
جهود األجهزة احلكومية لضمان سالمة املوظفني
وامل��وظ��ف��ات وال��راغ��ب�ين بتسجيل ترشيحهم
لعضوية مجلس األمة.
ودعا سموه األجهزة املعنية الى توفير كافة
اإلمكانات وإيجاد أماكن مناسبة جلميع القادمني

للتسجيل مع ضرورة تطبيق االرشادات الصحية
في جميع إجراءات العملية بدءا ً من يوم التسجيل
اليوم ،وطوال العشرة أيام القادمة.
وأض��اف سموه أن��ه اطلع على استعدادات
وجهود العاملني في وزارة الداخلية ووزارة
الصحة ووزارة االع�ل�ام واجل��ه��ات املساندة
الذين قاموا بكل ما هو مطلوب ،معرباً عن األمل
في تعاون املواطنني الراغبني بالتسجيل أثناء
قدومهم للمقر ورؤي��ة عملية التسجيل منقولة
على ال��ه��واء مباشرة للتأكد م��ن تطبيق هذه
اإلجراءات.
وأع���رب سموه ع��ن الشكر والتقدير لكافة
األجهزة احلكومية على عملها املنظم واملتكامل
لبدء تسجيل املرشحني ،حيث واص��ل��وا الليل
بالنهار لتحضير البيئة الصحية املناسبة لبدء
العملية االنتخابية.
م��ن جهة أخ���رى ،فقد استقبل سمو الشيخ
صباح اخلالد ،رئيس مجلس ال��وزراء في قصر
السيف أم���س ،ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور ،حيث قدم
لسموه رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق
ال��رك��ن الشيخ خالد صالح ال��ص��ب��اح ،ونائب
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن فهد
الناصر ،وذلك مبناسبة تعيينهما في منصبيهما
اجلديدين.

