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صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء وجابر المبارك وهّنأ الرئيس الفرنسي بالعيد الوطني

األمير وصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة دول عدم االنحياز
السمو االمير  وصل صاحب 
الشـــيخ صباح االحمد والوفد 
الرســـمي املرافق لسموه عصر 
امس مطار شرم الشيخ الدولي في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
وذلك لتـــرؤس وفد الكويت في 
مؤمتر القمة اخلامس عشر حلركة 
عدم االنحيـــاز املزمع عقده في 
مدينة شرم الشيخ خالل الفترة 

من ١٤ الى ١٦ يوليو.
وكان في استقبال سموه على 
ارض املطار وزير السياحة في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
زهير جرانة ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وسفيرنا لدى 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
د.رشيد احلمد واركان السفارة.
وكان صاحب السمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه غادر ارض 
الوطن عصر امس متوجها الى 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
لترؤس وفد الكويت في مؤمتر 
القمة اخلامس عشر حلركة عدم 
االنحياز املزمع عقده في مدينة 
شرم الشيخ خالل الفترة من ١٤ 

رسمية الى كل من جمهورية بنني 
الصديقـــة وجمهورية الغابون 
الصديقـــة وجمهورية جيبوتي 
الشـــقيقة وجمهوريـــة اثيوبيا 
الفيدرالية الصديقة وجمهورية 
جـــزر القمر املتحدة الشـــقيقة 
ومملكة ســـوازيالند الصديقة 

وجمهورية السنغال الصديقة.
واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس النائب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كما بعـــث صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صبـــاح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس نيكوال 
ـ رئيس اجلمهورية  ساركوزي 
الفرنسية الصديقة عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناســـبة العيد 

الوطني لبالده.
لـــه موفور  متمنيا ســـموه 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
العهد  كما بعث ســـمو ولي 
الشـــيخ نواف االحمد وســـمو 
الشـــيخ ناصر احملمـــد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

الى ١٦ يوليو ٢٠٠٩.
وقد كان في وداع سموه على 
ارض املطار ســـمو نائب االمير 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
االمة باالنابـــة عبداهللا الرومي 

والنائـــب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ 
جابـــر املبارك ووزير شـــؤون 
الديوان االميري باالنابة الشيخ 
علي اجلراح وكبار املســـؤولني 

بالدولة.
هذا ويرافق سموه وفد رسمي 

يضم كال من نائب رئيس احلرس  
الوطني الشـــيخ مشعل االحمد 
ونائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصبـــاح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 

الدولة لشؤون االسكان  ووزير 
الشيخ احمد الفهد ورئيس جهاز 
متابعة االداء احلكومي الشـــيخ 
محمد العبـــداهللا ومدير مكتب 
صاحب السمو االمير احمد الفهد 
واملستشـــار بالديوان االميري 
د.يوسف االبراهيم واملستشار 

بالديوان االميري محمد ابو احلسن 
ورئيس املراســـم والتشريفات 
االميرية الشيخ خالد العبداهللا 
وكبار املسؤولني بالديوان االميري 

ووزارة اخلارجية.
وقبيـــل مغادرته اســـتقبل 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 

صباح االحمد بقصر بيان صباح 
امس ســـمو ولي العهد الشيخ 

نواف  االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيـــس مجلس الوزراء 
وذلك لالستئذان بالسفر في زيارة 

سمو رئيس الوزراء مستقبال سفيرة جورجيا
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم دراسة من د.عبدالرحمن األحمد 

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير الفرنسي بحضور الشيخ ثامر العلي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال د.خالد املذكور ود.محمد الطبطبائي

سموه التقى المذكور والطبطبائي وعددًا من السفراء المعتمدين لدى البالد

رئيس الوزراء يبدأ اليوم جولة أفريقية تشمل ٧ دول
تعطي دفعة لعالقات الشراكة والتعاون االقتصادي 

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في قصر بيان امس رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل 
على اســـتكمال تطبيق احكام الشـــريعة االسالمية د.خالد 
املذكور يرافقه العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الكويت 
د.محمد الطبطبائي كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد في قصر بيان كال على حدة ســـفير 
اململكة املتحدة لدى الكويت مايكل دوغالس ارون وســـفير 
مملكة البوتان لدى الكويت شراب تنزن وسفير جمهورية 
الهند لدى الكويـــت اجاي مهلوترا وســـفير جمهورية الو 
الدميوقراطية الشعبية لدى الكويت توجنباشان سوناسني 
وسفير جمهورية سيراليون لدى الكويت ابراهيم بكر كمارا 
وسفيرة جمهورية جورجيا لدى الكويت ايكترين ميرينج 
ميكادزه وذلك مبناسبة تعيينهم سفراء لدولهم لدى الكويت. 
كما استقبل سموه سفير جمهورية باكستان، االسالمية لدى 

الكويت افتخار عزيز مبناسبة توليه منصبه اجلديد.
واســـتقبل ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بيان امس سفير جمهورية سلوفاكية لدى 
الكويت جان ليســـوش وذلك مبناســـبة انتهاء مهام عمله 
لدى الكويت. إلى ذلك يبدأ اليوم سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء جولة افريقية تشمل ٧ دول هي بنني 
والغابون وجيبوتي واثيوبيا والقمر املتحدة وســـوازيالند 
والسنغال ضمن تدعيم الروابط الطيبة القائمة بني الكويت 
وهذه الدول الشـــقيقة والصديقة. وسيجري سمو الشيخ 
ناصر احملمد مشاورات مع قيادات تلك الدول حول مختلف 
القضايـــا واملوضوعات ذات االهتمام املشـــترك انطالقا من 
حرص الكويت على دعم عالقاتها السياســـية واالقتصادية 
مع مختلف دول العالم من خالل تبادل الزيارات الرســـمية 
وتعزيز االتصاالت الدائمة وتبادل وجهات النظر على أعلى 
املستويات. ويتوقع ان تعطي اجلولة املقرر ان تستمر حتى 
٢٦ اجلاري دفعة جديدة وكبيرة لعالقات الشراكة والتعاون 

االقتصادي واالرتقاء بها الى مجاالت أوسع.
وتأتي جولة سمو الشيخ ناصر احملمد االفريقية ضمن 
اجلوالت التي قام بها سموه منذ توليه املنصب ألول مرة في 
الســـابع من فبراير عام ٢٠٠٦. وكان سموه قام في سبتمبر 
٢٠٠٦ بجولة شملت املانيا وفرنسا وجورجيا ورومانيا حيث 
اجرى محادثات مع قادة هذه الدول تركزت على سبل توثيق 
روابط الصداقة وفتح آفاق جديدة في عالقات التعاون التي 

تربط الكويت وتلك الدول الصديقة في مختلف امليادين.

وقام سمو الشـــيخ ناصر احملمد في يناير ٢٠٠٧ مبعية 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بجولة خليجية شملت 
السعودية وقطر واالمارات والبحرين حيث مت التباحث في 
مختلف وجهات النظر مع قادة الدول الشقيقة في كل املجاالت 
ودعم اواصر التعاون املشـــترك بـــني دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وزار سمو رئيس مجلس الوزراء في ٣ ابريل ٢٠٠٧ 
تركيا تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب اردوغان 
حيث اجرى محادثات مع كبار املســـؤولني االتراك تناولت 
عددا من امللفات الســـاخنة ذات االهتمام املشترك واسفرت 
عن توقيع عدة اتفاقيات للتعاون املشترك السيما في املجال 
التجاري واالستثماري. وفي ٨ ابريل زار سمو الشيخ ناصر 
احملمد السنغال حيث دشن في داكار اول مشروع استثماري 
كويتـــي بالكامل يتمثل في اقامة فندق خمس جنوم تتملكه 
احدى الشركات الكويتية. وشارك سمو الشيخ ناصر احملمد 
في ١٧ مايو ٢٠٠٧ بأعمال املنتدى االقتصادي العاملي (دافوس) 

الذي عقد على شاطئ البحر امليت باالردن.
وقام سموه في ٢٢ مايو من العام نفسه بجولة آسيوية 
شـــملت ڤيتنام وماليزيا واندونيســـيا وتيمور الشـــرقية 
وســـنغافورة بحث خاللها العالقـــات الثنائية بني الكويت 
وهذه البلدان في جميع املجاالت وسبل تطويرها اضافة الى 
املواضيع ذات االهتمام املشتركواسفرت جولته االسيوية عن 
توقيع عدة اتفاقيات في كل املجاالت كان في مقدمتها توقيع 
ثالث اتفاقيات شملت عدة جوانب اقتصادية وسياسية وعلمية 
مع ڤيتنام وفى ماليزيا وقع اتفاقية تبادل الوثائق للتصديق 
على اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي 
املتعلقة بالضريبة على الدخل وتعزيز العالقات االقتصادية 

بني البلدين.
وفي ٢٨ مايو ٢٠٠٧ القى ســـموه خطابا باســـم الكويت 
امام املنتدى االقتصادي االسالمي العاملي الثالث الذي اقيم 
بكواالملبـــور اكد فيه حاجة الدول االســـالمية الى التكاتف 
والتنسيق ملواجهة التحديات التي تواجهها والتعاون االيجابي 
مع كل دول العالم. واضاف ســـمو الشيخ ناصر احملمد ان 
الدول االسالمية تواجه حتديات كثيرة ولعل من اهمها الفقر 
الذي يضرب العديد من املجتمعات االســـالمية فيخلف فيها 
مشكالت مزمنة ويصيب النسيج االجتماعي بعطب يصعب 
اصالحه. واشار سموه الى ان الفقر في العقول هو التحدي 
االخـــر الذي تواجهه املجتمعات االســـالمية ما يؤكد أهمية 
االستثمار في التعليم والتدريب والبحث العلمي انطالقا من 

اهمية راس املال البشري ومركزية االستثمار فيه.
وقام ســـمو رئيس مجلس الوزراء في ١٢ ديسمبر ٢٠٠٧ 
بجولة اوروبية شملت البانيا وبلجيكا بهدف تطوير العالقات 
الثنائية حيث وقع في البانيا على ســـبع اتفاقيات لتعزيز 
التعاون  املشترك. وكانت زيارة سمو الشيخ ناصر احملمد 
لبلجيكا بهدف املشاركة في املؤمتر االقتصادي والسياسي 
بني الكويت واالحتاد االوروبي حتت عنوان منتدى الكويت 
العاملي األول. وفي فبراير ٢٠٠٨ قام ســـموه بجولة عربية 
شملت ســـورية ومصر واالردن هدفت الى تعزيز العالقات 
الثنائية املتميزة بني الكويت وهذه الدول الشقيقة ومتخضت 
عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشـــتركة شملت 
مختلف املجاالت. وشـــارك سمو الشيخ ناصر احملمد في ١٨ 
مايو ٢٠٠٨ ممثال لصاحب الســـمو األمير في اعمال املؤمتر 
االقتصادي العاملي للشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي عقد 
في مدينة شرم الشـــيخ املصرية. كما قام سموه في الفترة 
من ٢٤ يوليو الى ١٤ اغسطس ٢٠٠٨ بجولة آسيوية شملت 
سلطنة بروناي واليابان وكوريا وكمبوديا والوس ومينمار 
وتايلنـــد والفلبني ضمن تدعيم الروابط الطيبة القائمة بني 
الكويت وهذه الدول الصديقة واهداف اجلولة رسمت ضمن 
توجيهات صاحب السمو األمير ورغبته في حتويل الكويت 
الى مركز مالي واقليمي ودولي. واســـفرت هذه اجلولة عن 
توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية وجتارية ومذكرات تعاون بني 
وزارات اخلارجية في الكويت وهذه الدول اضافة الى اتفاقيات 

لتطوير قطاع النفط والغاز والتعاون السياحي.
وفي ١٤ سبتمبر املاضي قام سمو رئيس مجلس الوزراء 
بزيارة الى الواليات املتحدة األميركية التقى خاللها مع الرئيس 
األميركي السابق جورج بورش وبحث معه العالقات الثنائية 
املتميزة بني البلدين وسبل تعزيزها في كل املجاالت كما التقى 
عددا من املسؤولني األميركيني للتشاور في شأن الكويتيني 
احملتجزين في غوانتانامو والتأكيد على موقف الكويت الثابت 

من نبذ االرهاب أو دعمه بأي شكل من االشكال.
كما ألقى سموه في ٢٦ سبتمبر كلمة الكويت امام اجلمعية 

العامة لالمم املتحدة في دورتها الـ ٦٣.
وشارك سمو رئيس مجلس الوزراء في مايو املاضي في 
املنتدى االقتصادي العاملي للشرق االوسط (دافوس) الذي 
عقد في منطقة البحر امليت بـــاالردن والتقى خالل الزيارة 
بالعاهل االردني امللك عبداهللا الثاني حيث بحث معه العالقات 

الثنائية وسبل تعزيزها في املجاالت كافة.

سموه تسّلم دراسة من األحمد ومجموعة كتب من البرجس

نائب األمير استقبل رئيس الوزراء والمبارك 
ومختاري منطقتي هدية والقيروان

الخالد التقى  السفير الفرنسي

استقبل رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد في قصر الســـيف امس السفير 
الفرنسي لدى البالد جان رينيه جييان املسؤول 
عن ســـفارة االتصال حللف شـــمال االطلسي 
(ناتو). وجرى خالل اللقاء استعراض وبحث 

سبل تعزيز وتطوير العالقات مع حلف شمال 
االطلسي (الناتو) والعالقات الثنائية الكويتية 
ـ الفرنسية والقضايا ذات االهتمام املشترك، 
اضافة الى آخر التطورات واملســـتجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.

استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان امس سمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه النائب األول 
الــــوزراء ووزير  لرئيس مجلس 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
عميــــد  ســــموه  واســــتقبل 
كليــــة التربية بجامعــــة الكويت 
د.عبدالرحمن االحمد حيث اهدى 
سموه دراسة في االمن االجتماعي 
الشامل  الوطني  كأســــاس لألمن 
لدولـة الكويت، وقد شكره سموه 

متمنيا له التوفيق والنجاح.
كما استقبل سموه رئيس جريدة 
البرجس  الســــبق محمد برجس 
حيث اهدى سموه مجموعة كتب 
تشتمل على صور لألمير الراحل 
الشيخ جابر االحمد وصور لسمو 
ولي العهد وقد شكره سموه على 
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الجاراهللا بحث مع السفيرة األميركية ترتيبات
 الزيارة المرتقبة لصاحب السمو لواشنطن

استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا صباح امس سفيرة 
الواليـــات املتحدة االميركية ديبورا جونز وقد تناول اللقاء بحث عدد 
من اوجه العالقـــات الثنائية بني البلديـــن الصديقني وذلك في ضوء 
الترتيب للزيارة املرتقبة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الى الواليات املتحدة االميركية كما مت التطرق الى آخر التطورات املتصلة 

بالساحتني االقليمية والدولية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أثناء وصوله مطار شرم الشيخ وفي استقباله وزير السياحة املصري زهير جرانةصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد قبيل مغادرته البالد وفي وداعه سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء وكبار الشيوخ

العراق لمجلس األمن: سّلمنا  الكويت أمواًال وصكوكًا تعود أليام االحتالل
نيويورك ـ أ.ش.أ: أبلغت احلكومة العراقية مجلس األمن 
ــليم الكويت ٢٤  الدولي أنها قامت في ٢٤ يونيو املاضي بتس
ــرين ألفا  ــا حتتوى على مليونني ومائة وواحد وعش صندوق
ومائة وستة وستني دينارا ومائتني وثالثني فلسا من االصدار 
ــافرين  ــدمي للعملة الكويتية وطوابع بريدية وصكوك مس الق
تخص بنك الكويت املركزي.  وأرفق مندوب العراق لدى األمم 
املتحدة السفير حامد البياتي برسالة وجهها الى رئيس مجلس 
ــأن (محضر تسليم املمتلكات الكويتية في  األمن في هذا الش

ــع كل من مدير إدارة  ــراق) والذي يحمل توقي جمهورية الع
ــور العتيبي عن  ــوزارة اخلارجية منص ــات الدولية ب املنظم
الكويت والسفير فاضل حمد خضير القائم باألعمال بسفارة 
ــدد أن وزير خارجية  ــت.  يذكر في هذا الص ــراق بالكوي الع
العراق هوشيار زيباري يجري اتصاالت ديبلوماسية مكثفة 
ــاء مجلس األمن وبصفة خاصة ممثلي األعضاء  حاليا بأعض
ــم باعتماد قرار ينص  ــة الدائمني في محاولة إلقناعه اخلمس
على أن العراق قد أوفى بالتزاماته املترتبة على القرارات ذات 

الصلة التي تستند الى الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
الى جانب وقف دفع التعويضات.

ــع حوالي ٢٥ مليار  ــزال الكويت تطالب العراق بدف  والت
دوالر باإلضافة الى املبالغ التي تسلمتها من جلنة التعويضات 
ــاك اصرار على عدم إغالق هذه القضية قبل  حتى اآلن، وهن
ــد العراق بقية املمتلكات التي اغتصبت أثناء االحتالل  أن يعي
ــدود املائية  ــيم احل ــة رفات املواطنني املفقودين وترس وبقي

واإلقليمية بني البلدين.

هذا املجهــــود متمنيا له التوفيق 
والنجاح.

واستقبل سموه كال من مختار 

منطقــــة هديــــة مبارك الســــهلي 
القيروان صباح  ومختار منطقة 

العنتري.

« الكهرباء»: 
الوضع الكهربائي  

مطمئن
الكهرباء  طمأنت وزارة 
واملاء املواطنني واملقيمني 
بــــأن الوضــــع الكهربائي 

جيد.
الوكيل املســـاعد  وقال 
والتدريـــب  للتخطيـــط 
مشـــعان العتيبـــي فــــي 
تصريح خـــاص لـ «كونا» 
الكهربائي جيد  الوضع  ان 
وليس هناك حاجة للجوء 

إلى قطع الكهرباء.
العتيبي ان  وأضــــاف 
الرسائل املتداولة من حملة 
التابعة للوزارة  ترشــــيد 
كانت ملطالبة املستهلكني 
بترشيد االستهالك واحلد 
من اإلسراف في استخدام 

الطاقة الكهربائية.


