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مصطفى الشمالي يوقع إحدى اتفاقيات التعاون الثنائي مع جيبوتيسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم الرئيس اجليبوتي رسالة صاحب السمو

العالقات الكويتية ـ السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ

صاحب السمو وصل نيويورك في زيارة خاصة وهنّأ رئيس إندونيسيا بإعادة انتخابه
نيويورك ـ كونا: وصل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد يرافقه نائب 
رئيس احلرس الوطني الشـــيخ مشـــعل 
االحمد والوفد املرافق لسموه مساء امس 
األول إلى مطار جـــون اف كنيدي الدولي 
بالواليات املتحدة االميركية وذلك في زيارة 

خاصة.
هذا وكان في استقبال سموه على ارض 
املطار الشيخ مبارك جابر االحمد واملندوب 
الدائم للكويت لدى االمم املتحدة السفير 
عبداهلل املراد وسفيرنا لدى الواليات املتحدة 
االميركية الشيخ سالم العبداهلل وسفيرنا 
لدى كندا مســـاعد الهـــارون وقنصل عام 
الكويت في مدينة لوس اجنيليس محيى 
الدين الفليج واعضاء املندوبية الكويتية 

لدى االمم املتحدة.
الى ذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
هو سوسيلو بامبانغ يودهويونو رئيس 
جمهورية اندونيسيا عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة اعادة انتخابه رئيسا 
جلمهورية اندونيسيا الصديقة لفترة والية 
ثانية متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد 
وللعالقات الطيبة بني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشـــيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس سوســـيلو بامبانغ يودهويونو 
ضمنهـــا خالص تهانيه مبناســـبة اعادة 
انتخابه رئيســـا جلمهورية إندونيســـيا 

الصديقة لفترة والية ثانية.
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
الى ذلك عكست الزيارة االخوية التي 
قام بها صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمـــد اول من امس الخيـــه ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
والطيران واملفتش العام السعودي االمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة 
العالقات  اغادير باملغرب عمق وحميمية 

التي تربط البلدين الشقيقني.
ويرتبط البلدان بعالقات اخوية خاصة 
ومتأصلـــة تضرب بجذورهـــا في اعماق 
التاريخ يتوجها مزيج رائع من مشـــاعر 
االخاء واملـــودة واالخالص وفي اطار من 
التعاون الصادق والبناء بني قيادتي البلدين 

وشعبيهما الشقيقني.
وتتميز العالقات الكويتيةـ  السعودية 
ببعدها التاريخـــي والعائلي القوي جدا، 
حيث ان ما يجمع آل الصباح في الكويت 
واسرة آل سعود في السعودية اقوى من 
اي عالقة تشـــهدها اي بقعـــة من املنطقة 
كونها عالقة محبة وتقدير واحترام متبادل 

امتدت لعقود من الزمان.
وكان االمير سلطان بن عبدالعزيز اكد في 
زيارته االخيرة للكويت في اكتوبر عام 2007 
ان العالقات بني بالده والكويت هي عالقات 
وثيقة وصالت راســـخة وتاريخ مشترك 
صنعه اآلباء واالجداد وحافظ عليه االبناء من 
بعد، عالقات هي بحمد اهلل منوذج يحتذى به 
بني االخوة واالشقاء وتزداد مع مرور الزمن 
ثباتا وقوة وحتظى برعاية كرمية وعناية 
بالغة من خادم احلرمني الشـــريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز واخيه صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وحرص منهما 
على تعزيز هذه العالقات وتطويرها مبا 
يخدم املصالح املشتركة للبلدين الشقيقني 
وتعزيز مسيرة دول مجلس التعاون لدول 
العربية واالســـالمية مبا يجنب  اخلليج 
منطقتنا املخاطر ويحقـــق مصالح امتنا 

غرد فؤادي واس�تحث الهناديب
واحلى املعاني قوطرت مع مضيقة

ألغلى الطروش بدون شك وال ريب
لن�ه العالقة ف�وق ما ه�ي وثيقة

مدري نقول اضي�وف وال معازيب
صب�اح والل�ي رافقه ف�ي طريقه

يا مرحبا ي�ا اهل الوفا واملواجيب
يل�ي وفاك�م م�ن عص�ور عتيقه

ترحيب�ة ما هيب مث�ل التراحيب
لك ي�ا رفيق ج�ا لش�وفة رفيقه

منتب رفيق وال انت مثل االصاحيب
انت�ه مثل س�لمان كنك ش�قيقه

منهو مثل شرواك ال شافه يطيب
وعن خاطره تن�زاح مليون ضيقه

تاريخكم مبني على العز والطيب
وشعبك لنا اقرب شعب بني اخلليقة

لو منفذ الرقعي وح�د النويصيب
ش�الوا اجلمارك ما عرفنا الوثيقة

الكف من حتتك مواطي عراقيب
وفي صدورنا كل املش�اعر رقيقة

يا احلاكم اللي يوم جونا املناديب
قمن�ا نحس�ب الثاني�ة والدقيقة

نرقب مجيك يا عطيب املضاريب
يا اعل�ى صديق جا ي�زاور صديقه

صداقة ش�بت وبني بها الش�يب
مث�ل الذهب في محت�واه وبريقه

من يوم ابوتركي على الفطر الشيب
جا باربعين�ه مي ذيك العش�يقة

وارخا لها روس السيوف واحملاديب
وش�لع بها بني النج�وم املويقة

لني العراق�ي جا حللق�ة لغابيب
ون�وخ حلم�ل عجز متن�ه يضيقه

يب�ي يولعها بروس املش�اهيب
حريق�ة بثوب�ه  ش�بت  لكنه�ا 

حتالفوا ض�ده طوال االش�انيب
جابر ومن عج�زت خصومه تعيقه

فهد الفهود معشي الطير والذيب
اللي حس�مها ي�وم ق�دم فريقه

ما قدم الهدنة وال ارس�ل مكاتيب
العريق�ة باالص�ول  تع�زوا  اال 

واللي مرت�ب كل االوضاع ترتيب
انته ومن�ت متنك مبتن�ه لصيقة

يا مرحبا ي�ا اهل الوفا واملواجيب
يل�ي وفاك�م م�ن عص�ور عتيقه

العربية واالسالمية.
وخالل الزيارة التـــي قام بها صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد الخيه 
االمير سلطان بن عبدالعزيز في مقر اقامته 
في مدينة اغادير املغربية اطمأن سموه على 
صحته، داعيا املولى عز وجل ان يدمي على 

سموه موفور الصحة والعافية.
وقد القى الشاعر النقيب مشعل احلارثي 
قصيدة شـــعرية مبناســـبة هذه الزيارة 
االخوية القت استحسان جميع احلضور 
وذلك لعمق املعاني التي حملتها وجميل 
الترحيب بقدوم ســـموه، مبينة االصالة 
والتاريخ في هـــذه العالقة حيث قال »يا 
مرحبا يا اهل الوفاء واملواجيب.. يلي وفاكم 

من عصور عتيقة«.
وعرجت القصيدة لالحتالل العراقي على 

الكويت في اغسطس عام 1990 عندما سارع 
خادم احلرمني الشريفني امللك الراحل فهد بن 
عبدالعزيز رحمه اهلل بإعالن حالة الطوارئ 
في القوات السعودية وتشكيل قيادة للقوات 
املشتركة ومسرح العمليات برئاسة الفريق 
الركن االمير خالد بن سلطان ونظمت هذه 
القوات التي كان لها الدور الكبير في حترير 
الكويت. لقد كانت زيارة صاحب الســـمو 
االمير الخيه االمير سلطان بن عبدالعزيز 
تعبيرا عن العالقة التاريخية التي تربط 
البلدين الشقيقني ومكان هذه العالقة في 

قلوب اهل الكويت جميعا.
وفيما يلي نـــص القصيدة التي القاها 
الشـــاعر احلارثـــي امام صاحب الســـمو 
االميـــر لـــدى زيارته األمير ســـلطان بن 

عبدالعزيز:

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مطار جون إف كنيدي الدولي

سموه نقل رسالة من صاحب السمو األمير إلى الرئيس الجيبوتي وحصل على وسام النجم األكبر

توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مش�تركة للتعاون الثنائي في مختلف المجاالت

رئيس الوزراء بحث مع نظيره الجيبوتي التعاون الثنائي 
والقضايا المشتركة ومجمل التطورات اإلقليمية والدولية

جيبوتي ـ كونا: اجتمع سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد امس مع رئيس جمهورية 
جيبوتي الشقيقة اسماعيل جيله 
في مقر رئاسة جمهورية جيبوتي. 
ونقل سموه رســــالة خطية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تتناول أوجه التعاون بني 
البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها 

في شتى املجاالت.
كما نقل ســــموه لــــه حتيات 
ومتنيات صاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد وســــمو 
ولي العهد الشــــيخ نواف األحمد 
وللشعب اجليبوتي الشقيق كل 

تقدم وازدهار.
حضر املقابلة رئيس الوزراء 
في جمهورية جيبوتي دليتا محمد 
دليتا وأعضاء الوفد الرسمي املرافق 
لســــمو رئيس مجلــــس الوزراء 
وسفيرنا لدى اجلمهورية اليمنية 
واحملال لدى جمهورية جيبوتي 

سالم الزمانان.
 كما عقد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد جلسة 
مباحثات رسمية مع رئيس وزراء 
جمهوريــــة جيبوتي دليتا محمد 
الوزراء  دليتا في قصر رئاســــة 

بجمهورية جيبوتي.
املباحثــــات  وجــــرى خــــالل 
الطيبة بني  العالقات  استعراض 
آفاق  الشــــقيقني وبحث  البلدين 
التعاون املشترك في شتى املجاالت 
وسبل تطويرها مبا يخدم مصلحة 
البلدين والشعبني الشقيقني اضافة 
الى تبادل وجهــــات النظر حيال 
القضايا االقليمية والدولية محل 

االهتمام املشترك.
املباحثات  وحضــــر جلســــة 
الرســــمية أعضاء الوفد الرسمي 
املرافق لســــمو رئيــــس مجلس 
الوزراء وعدد من الوزراء وكبار 
املسؤولني في جمهورية جيبوتي. 

واحلرف اليدوية رفقي عبدالقادر 
بامخرمة.

ووقع وزيــــر املالية مصطفى 
الشمالي نيابة عن حكومة الكويت 
على اتفاقية للتعاون االقتصادي 
والفني ووقعها نيابة عن حكومة 
جمهورية جيبوتي وزير االقتصاد 
املكلــــف  واملاليــــة والتخطيــــط 

باخلصخصة.
ووقــــع رئيس الطيران املدني 
فواز الفرح على اتفاقية بشــــأن 
اخلدمات اجلويــــة بني حكومتي 
البلدين ووقعها نيابة عن جمهورية 
التجهيــــزات  جيبوتــــي وزيــــر 

والنقل.
كما التقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد امس 
مع رئيس مجلس النواب بجمهورية 
جيبوتي الشقيقة ادريس ارناؤوط 

علي مبقر البرملان.
ونقل ســــموه لرئيس مجلس 
النواب حتيات رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي اضافة الى بحث 
البلدين  بــــني  الثنائية  العالقات 
وسبل تعزيزها في شتى املجاالت. 
حضر املقابلة أعضاء الوفد املرافق 
لسموه وعدد من أعضاء مجلس 

النواب اجليبوتي.
وأقام رئيس جمهورية جيبوتي 
اســــماعيل جيله مأدبة غداء ظهر 
امس فــــي قصــــره )دار اجلود( 
على شــــرف سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد 
املرافق لسموه مبناسبة زيارته 

الرسمية.
هذا وقلد الرئيس اسماعيل عمر 
جيله سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وسام النجم 
األكبر تقديرا وعرفانا للكويت أميرا 

وحكومة وشعبا.
حضر املأدبــــة رئيس الوزراء 
دليتا محمد دليتا وكبار املسؤولني 

في اجلمهورية.

وعقب املباحثات مت التوقيع على 
عدة اتفاقيات ثنائية بني الكويت 

وجمهورية جيبوتي.
وقد وقع وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل نيابة عن حكومة 
الكويت على اتفاقية النشاء جلنة 
البلدين  مشــــتركة للتعاون بني 
ووقعها نيابة عن حكومة جمهورية 
جيبوتي وزير اخلارجية والتعاون 

الدولي محمود على يوسف.
كما وقع وكيل وزارة اخلارجية 

خالد اجلاراهلل نيابة عن حكومة 
الكويت على مذكرة تفاهم بشأن 
اقامة املشــــاورات والتنسيق بني 
وزارة اخلارجية والتعاون الدولي 
جلمهوريــــة جيبوتــــي ووزارة 
خارجية الكويــــت ووقعها نيابة 
عن حكومــــة جمهورية جيبوتي 
وزير اخلارجية والتعاون الدولي 

محمود على يوسف.
ووقع وزيــــر املالية مصطفى 
الشمالى نيابة عن حكومة الكويت 

اتفاقية لتشجيع واحلماية  على 
املتبادلة لالستثمارات ووقعها نيابة 
عن حكومــــة جمهورية جيبوتي 
وزير تنمية االستثمارات املكلف 
بالعالقات مع البرملان عثمان أحمد 
موســــى. كما وقع وزير التجارة 
والصناعة أحمــــد الهارون نيابة 
عن حكومة الكويت على اتفاقية 
البلديــــن ووقعها  بــــني  جتارية 
نيابــــة عــــن حكومــــة جمهورية 
جيبوتي وزير التجارة والصناعة 

نائب األمير استقبل المبارك و3 وزراء

ترقية 26 موظفًا في »الفتوى والتشريع«
صدر في جريدة »الكويت اليوم« أمس مرسوم 
رقم 151 لســــنة 2009 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى 
والتشــــريع، جاء فيه: مادة أولى: يرقى الى وظيفة 
وكيل ادارة بإدارة الفتوى والتشريع املستشارون 

بها اآلتية أسماؤهم:
د.كاظم عبدالرسول بدر بوعباس

سهام صقر فالح عزيز بن عيد
دالل عبداللطيف محمد ثنيان الغامن

مها عبداهلل سليمان الوقيان
أسامة ابراهيم عبدالعزيز املقهوي
ابراهيم غلوم فتح علي أشكناني

مادة ثانية: على وزير الدولة لشــــؤون مجلس 
الوزراء تنفيذ هذا املرســــوم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرســــوم رقم 152 لسنة 2009 بترقية 
أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع، جاء فيه: مادة أولى: 
يرقى الى وظيفة مستشار مساعد النواب من الدرجة 

األولى بإدارة الفتوى والتشريع اآلتية اسماؤهم:
سمر يوسف فهد العبدالغفور

هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس

ضياء عبداحلميد عيسى مطر
هدى محمد زاهد الصوان

جاسر فارس غامن الدبوس
مرمي دعيج محمد الدعيج

علي دخيل علي أظبيه
فهد عبدالرحمن احمد املال
علياء حسني مكي اجلمعة

ألطاف عبدالعزيز ابراهيم الرميح
خالدة جاسم محمد عبداهلل

فيصل محمد سليمان الصالل
شهلة ابراهيم سعود العرج

وئام حمد علي املؤمن
متعب خلف املنير احلويلي املطيري

وفاء خالد أحمد الياقوت
فوزي فاضل عباس أغا علي بهبهاني

لولوة احمد عمران البنوان
عادل سليمان حمد اخلميس

مادة ثانية: على وزير الدولة لشــــؤون مجلس 
الوزراء تنفيذ هذا املرســــوم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

سموه التقى الرومي والعازمي

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عبداهلل الرومي

سمو نائب األمير مستقبال زيد العازمي

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير النفط 
ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل سموه بقصر السيف رئيس مجلس 

األمة باإلنابة عبداهلل الرومي.
كما اســـتقبل ســـمو نائب األمير وولي العهد 
بقصر السيف صباح امس رئيس املجلس البلدي 

زيد العازمي.

الشمالي: اقتصادنا بدأ يتعافى بعد األزمة المالية
وال نحتاج إلى أن نسيّل استثماراتنا للحصول على األموال

أكد وزير املالية مصطفى الشمالي حرص 
الكويت على ان تكون عالقاتها جيدة ومتوقدة 
باســـتمرار مع الدول االفريقيـــة انطالقا من 
سياستها الثابتة الن تكون مركزا اقتصاديا 
وماليا امام هذه الدول وبالتالي حتقيق التعاون 
املشترك بني اجلميع. جاء ذلك في تصريح على 
هامش الزيارة الرسمية لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد الى جمهورية 
جيبوتي. واضاف ان الدول التي شملتها اجلولة 
حتى اآلن وستشملها لديها امكانيات كبيرة 

ومجاالت عديدة للتعاون الثنائي.
وقال الشـــمالي »نحاول ان نســـتفيد من 
هـــذه االمكانيـــات وان نفيـــد اصدقاءنا عن 
طريق االســـتثمار املشـــترك في املشـــاريع 
التنمويـــة التي ميكن ان تقـــوم بني الكويت 
وهذه الدول«. واضـــاف قائال »وجدنا ارضا 
جيدة ومفتوحة لعملنا املســـتقبلي السيما 
في مجاالت االستثمارات املتعددة كالصناعة 
وغيرها وفي الوقت نفسه استثمارات تتعلق 
باالمن الغذائي في هذه الدول ونحن سنعمل 
مع هذه الدول ونســـاعدها من خالل توقيع 
مجموعة من االتفاقيات التي ســـتكون نواة 

للسير قدما في تنفيذ هذه السياسة«.
وعما اذا كانت اجلولة تأتي تنفيذا لقرارات 
االجتماع االقتصادي االسالمي ومؤمتر القمة 
االقتصادية العربية واالجتماعية والتنموية 
املنعقدين في الكويت قال الشمالي ان الزيارة 
تأتي تنفيذا ملا اتفق عليه في هذين االجتماعني 
وكذلك تفعيال للتوجه العام الذي كان مبعثه 
االساســـي هو املبادرة التي اطلقها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد. وعن وجود 
مؤشرات على حتسن وتعافي االقتصاد الكويتي 
بعد االزمة املالية العاملية قال الشمالي »نحن 
بدأنا بالتعافي خطوة خطوة وال نحتاج الى 
ان نسيل استثماراتنا بغرض احلصول على 
االموال وكل اقتصادات العالم بدأت تســـتقر 
وبـــدأت تاخذ طريقها نحو النمو واالن نحن 
نقوم باسترجاع جزء كبير من الذي فقد دفتريا 
خالل االيام املاضية ونحن نعمل على تعويضه 
االن بفضل االستقرار واالرتفاعات في االسواق 
املالية«. واضاف »ولكن نحن لم نغط كل شيء 
واملنا كبير في ان يستمر هذه التوجه لفترة 
ويأتي العام املقبل او امليزانية املقبلة ونحن 

في وضع افضل بكثير مما كنا عليه«.


