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سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم الرئيس تشومي جرما ولد جورجيس رسالة صاحب السمو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه نظيره االثيوبي ميليس زيناوي

رئيس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير طاهر فرحات

سمو الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه مع رئيس البرملان االثيوبي تشومي توجا

الشيخ د.محمد الصباح

راشد الهاجري

المحمد سّلم رئيس إثيوبيا رسالة من صاحب السمو

� كون���ا:  أباب���ا  أدي���س 
اجتمع سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
بعد ظهر ام���س مع رئيس 
جمهورية اثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطية تشومي جرما 
ولد جورجيس في مقر رئاسة 
اجلمهورية بالعاصمة أديس 

أبابا.
ونقل س���موه رس���الة 
خطية من صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
الثنائية  تتناول العالق���ات 
التعاون  التاريخية وأوجه 
بني البلدي���ن الصديقني في 

شتى املجاالت.
كما نقل س���موه حتيات 
الس���مو  ومتنيات صاحب 
األمير وس���مو ول���ي العهد 
الى الرئيس والى الش���عب 
اإلثيوب���ي مبزيد من التقدم 

واالزدهار.
املقابل���ة اعضاء  حضر 
الوفد الرسمي املرافق لسمو 
ال���وزراء وعدد من  رئيس 
الوزراء وكبار املس���ؤولني 

اإلثيوبيني.
من جهة أخرى اجتمع سمو 
الشيخ ناصر احملمد بعد ظهر 
أمس مع رئيس البرملان في 
جمهورية اثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطية تشومي توجا 
تش���انكا في مق���ر البرملان 

بالعاصمة اديس ابابا.

وزير الخارجية بدأ زيارة إلى لندن
وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح إلى العاصمة البريطانية لندن 
مساء امس األول ضمن جولة له تستغرق عدة ايام تشمل 

ايضا نيويورك وواشنطن.
وكان الشيخ د.محمد الصباح قد قال في تصريح ل� 
»كونا« قبيل مغادرته البالد ان نيويورك ستكون محطته 
الثانية، حيث سيبحث مع السكرتير العام لالمم املتحدة 
بان كي مون آخر التطورات بشأن تطبيق القرارات الدولية 

ذات الصلة بشأن احلالة بني الكويت والعراق.
وقال انه سيتوجه بعد نيويورك الى واشنطن محطته 
الثالثة حيث سيلتحق بالوفد الرسمي املرافق لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد في زيارته الرسمية 

إلى واشنطن.

ونق���ل س���موه حتيات 
رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي الى رئيس البرملان 
االثيوب���ي اضافة الى بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني في شتى املجاالت 

وسبل تطويرها مبا يخدم 
البلدين والشعبني  مصلحة 

الصديقني.
حضر االجتماع اعضاء 
الوفد الرسمي املرافق لسمو 

رئيس مجلس الوزراء.

رئيس وزراء إثيوبيا رّحب بسمو الشيخ ناصر المحمد وأكد حرص بالده على توثيق العالقات مع الكويت

اتفاقيتان ومذكرتا تفاهم بين الكويت وإثيوبيا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
األخيرة للكويت ولقائه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وما عكسته هذه الزيارة 
م����ن نتائج طيبة على أجواء زيارة س����مو 

الشيخ ناصر احملمد.
وأضاف ان احملادثات الثنائية بني الوفدين 
الكويت����ي واالثيوبي ركزت عل����ى تعزيز 
الثنائية وتطويرها واستكشاف  العالقات 
الفرص لتطوير هذه العالقات على املستويني 

احلكومي واخلاص.
ووصف اجلار اهلل وجهات نظر اجلانبني 
حيال هذه املواضيع بأنها »متطابقة« مؤكدا 
ان هناك حرصا مش����تركا على تطوير هذه 

العالقة وعلى توسيع وتعميق آفاقها.
واشار الى ان اجلانبني بحثا كذلك القضايا 
االقليمية والدولية التي تهم الطرفني وكان 
هن����اك تطابق في وجهات النظر حيال هذه 

املوضوعات.
وأشاد وكيل اخلارجية مبواقف اثيوبيا 
أثناء االحتالل الصدامي الغاشم للكويت في 
عام 1990 ودعمها ومساندتها لقضايا وهموم 

الكويت بهذا الشأن.
وأكد ان لق����اءات أمس كانت »ايجابية« 
للغاية وتؤكد ان البلدين يسيران في االجتاه 
الصحيح لتطوير عالقاتهما وحتقيق املزيد 
من التشاور والتنسيق واملصالح املشتركة 

بني البلدين.
وأش����ار اجلاراهلل الى اللقاءات الثنائية 
التي عقدها وزيرا املالية والتجارة والصناعة 
الكويتيان مع نظيريهما االثيوبيني وكذلك 
لقائه وزير الدولة االثيوبي للشؤون اخلارجية 
مبين����ا ان اللقاءات تركزت على مناقش����ة 
املواضيع الت����ي تهم البلدين والتأكيد على 
أهمية توقيع مذكرة تتعلق باملشاورات بني 
وزارتي اخلارجية واتفاقيات تتعلق بالعالقات 
االقتصادية واالستثمارية والتجارية واملالحة 

اجلوية واأليدي العاملة.
وعن توقي����ع اتفاقية العمالة االثيوبية 
قال ان اتفاقية اليوم س����تكون األداة التي 
تنظم قدوم العمالة من اثيوبيا الى الكويت 
مش����يرا إلى ان العمالة االثيوبية املوجودة 
في الكويت تزيد على 17 ألفا وهي مرشحة 

لالرتفاع.

وقال زيناوي ان »س����مو الشيخ ناصر 
صديق حمي����م الثيوبيا ونتمنى ان تتكرر 
زيارة سموه وتكون مدتها أطول للتمكن من 

زيارة مناطق متعددة في اثيوبيا«.
وأضاف ان توقيع االتفاقيات األربع يعكس 
نوع العالقات ب����ني البلدين مؤكدا حرص 
بالده على تطوير هذه العالقات وتعزيزها 
مب����ا يصب في صالح البلدين والش����عبني 

الصديقني.
من جهته أش����اد وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل في تصريح ل� »كونا« بنتائج 
املباحثات الرسمية التي عقدت بني اجلانبني 
أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 
ونظيره االثيوبي واصفا اياها بأنها كانت 
»ودية« واتسمت بالصراحة وعكست الروح 
االيجابي����ة لطبيعة العالق����ات الكويتية � 

االثيوبية.
وقال ان »سمو الشيخ ناصر احملمد تربطه 
عالقات جيدة برئيس وزراء اثيوبيا وهذا 
انعكس على طبيعة املباحثات وكيفية تناولها 
»مشيرا الى زيارة رئيس الوزراء االثيوبي 

وقد وقع املذكرة نيابة عن حكومة الكويت 
وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل ووقعها 
نيابة عن جمهورية اثيوبيا وزير اخلارجية 

سيوم مسفن.
كما وقع البلدان على مذكرة تفاهم في مجال 
اخلدمات اجلوية وقعها نيابة عن حكومة 
الكويت رئيس الطيران املدني فواز الفرح 
ووقعها نيابة عن اثيوبيا املدير العام املفوض 

للطيران املدني غوبينا غوانغيول.
من جهته، رحب رئيس الوزراء االثيوبي 
ميليس زيناوي بزيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى العاصمة 
االثيوبية اديس اباب����ا مؤكدا حرص بالده 
على توثيق العالقة مع الكويت في مختلف 

املجاالت.
ج����اء ذلك في تصريح ل����� »كونا« عقب 
التي توجت بتوقيع  املباحثات الرس����مية 
االتفاقيات الثنائية حيال مستجدات األوضاع 
االقليمية والدولية وتعزيز التعاون التجاري 
والصناع����ي وكذلك في مجال االس����تثمار 

والطيران املدني واأليدي العاملة.

أديس ابابا � كونا: عقد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد لقاء ثنائيا 
أمس مع رئي����س وزراء جمهورية اثيوبيا 
الفيدرالي����ة الدميوقراطية ميليس زيناوي 
خالل استقباله لسموه في القصر الوطني 

بالعاصمة اديس ابابا.
عقب ذلك عقد اجلانبان جلسة املباحثات 
املوسعة بحضور أعضاء الوفد الرسمي املرافق 
لسمو رئيس مجلس الوزراء ومن اجلانب 
االثيوبي عدد من الوزراء وكبار املسؤولني 

في اجلمهورية.
واس����تعرض اجلانبان خالل املباحثات 
العالقات الثنائية العريقة والتى بدأت منذ 
عام 1961 وس����بل تعزيز التعاون املشترك 
وتنميته ملا فيه مصلحة البلدين والشعبني 
الصديقني في املجاالت التجارية واالقتصادية 
والف����رص املتاحة لدعم القط����اع اخلاص 
الكويتي لالستثمار التجاري واالقتصادي 

في اثيوبيا.
كما تناولت املباحثات تبادل وجهات النظر 
حيال القضايا اإلقليمية والدولية وعلى وجه 
اخلصوص الصراع في منطقة االفريقي وربط 

ذلك مبكافحة اإلرهاب الدولي.
وعق����ب املباحث����ات وبحضور س����مو 
رئي����س مجلس ال����وزراء الش����يخ ناصر 
احملمد ورئي����س وزراء جمهورية اثيوبيا 
الفيدرالي����ة الدميوقراطية ميليس زيناوي 
احتفل بالتوقي����ع على اتفاقيتني ومذكرتي 

تفاهم بني البلدين.
وقد وقع وزير املالية مصطفى الشمالي 
نياب����ة عن حكومة الكوي����ت وعن اجلانب 
االثيوبي وزير العمل والشؤون االجتماعية 
حسن عبداهلل على اتفاقية في مجال تبادل 

األيدي العاملة.
ووقع وزير التج����ارة والصناعة احمد 
الهارون نيابة ع����ن الكويت وعن اجلانب 
االثيوبي وزير الزراع����ة والتنمية الريفية 
تيفيرا ديربو على اتفاقية في مجال التعاون 

الزراعي.
ووقع البلدان على مذكرة تفاهم بشأن 
إقامة املشاورات الثنائية بني وزارة خارجية 
الكويت ووزارة خارجية اجلمهورية االثيوبية 

منع تداول الحليب الصيني ورفع الحظر عن استيراد اللحوم من إثيوبيا

الهاجري لـ »األنباء«: تكثيف الرقابة التجارية على األسواق
لمنع استغالل قرب دخول رمضان في رفع األسعار

عاطف رمضان
الرقابة  ادارة  كش����ف مدي����ر 
التجاري����ة ف����ي وزارة التج����ارة 
والصناعة وعضو جلنة س����المة 
االغذية راشد الهاجري ل� »األنباء« 
عن قرار وزاري صدر بشأن منع 
استيراد او بيع او تداول منتجات 
احلليب التي مصدرها او منشأها 
جمهورية الصني الشعبية والتي 
حتتوي على مادة امليالمني، مشيرا 
الى ان األغذية املصنعة التي يدخل 
في تركيبها احلليب الصيني بنسبة 

تزيد على 15% مينع تداولها.
واضاف الهاجري ان »التجارة« 
اصدرت كذلك قرارا برفع احلظر 
عن اللحوم املستوردة من اثيوبيا، 
مؤكدا ان هذين القرارين االخيرين 
صدرا استنادا الى توصية من جلنة 

سالمة االغذية.
من جانب آخر اوضح الهاجري 
انه ومع قرب دخول شهر رمضان 
الفضي����ل ف����إن ال����وزارة تكثف 
نش����اطها ومراقبتها على اسعار 
املواد الغذائية بشكل عام خاصة 

الرمضاني����ة قبل دخول الش����هر 
الفضيل بفترة كافية وذلك تفاديا 
لالزدحام على املواد الغذائية، ورمبا 
يحدث نقص في بعض املنتجات 
نتيج����ة االقبال املتزاي����د عليها، 
وكذلك عدم اعطاء الفرصة لضعفاء 

النفوس لرفع االسعار.
واك����د الهاج����ري ان »الرقابة 
التجارية« مس����تمرة في تكثيف 
نشاطها في االسواق، معربا عن 
العاملني  شكره وتقديره جلميع 
في جهاز الرقابة التجارية بالوزارة 
جلهوده����م التي اثم����رت ضبط 
العديد من املخالفات خالل الفترة 

االخيرة.
وح����ول رؤيت����ه ع����ن بدالت 
التفتي����ش »اخلاصة باملفتش����ني 
بال����وزارة« ال� »70 دين����ار« افاد 
الهاجري بأنه متت مناقشتها مع 
املس����ؤولني بالوزارة وان هناك 
تنس����يقا وترتيبات م����ع ديوان 
اخلدمة املدني����ة بهذا اخلصوص 
وانه سوف يتم صرفها خالل الفترة 

القريبة املقبلة.

املواد الرمضانية، مبينا ان دوامات 
»الرقابة« بالوزارة سوف تقسم 
على 3 فترات ف����ي اليوم الواحد 
خالل شهر رمضان املبارك حتى 
تكون هناك متابعة لالسواق من 
قبل املراقبني املفتشني وذلك لعدم 

استغالل مثل هذه املواسم.
ونص����ح الهاج����ري جم����وع 
املس����تهلكني بش����راء متطلباتهم 

عاطف رمضان
كش����فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن أن جلنة 
سالمة األغذية وافقت في اجتماعها األخير على متديد 
املهلة املمنوحة حملالت الدواجن احلية سنة »جديدة« 
على أن يتم تطبيق االشتراطات اخلاصة بهذه احملالت 
التي أقرتها الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 

السمكية.
واضافت املصادر ان »الهيئة« لن متنح الترخيص 
ألي محل جديد اال بعد تطبيق االشتراطات املطلوبة 
حملالت الدواجن وكانت هناك مهلة سنة آخر موعد لها 
21 يوليو 2009 »أمس«، حيث مت منحها مهلة جديدة 

تنتهي في 21 يوليو 2010.
ولفتت املصادر إلى أنه س����يتم االعالن رسميا عن 

فترة السماح اجلديدة خالل 10 ايام تقريبا.

»سالمة األغذية« منحت مهلة سنة
جديدة لمحالت بيع الدواجن الحية

تلقى رسالة دكتوراه من فالح العزب

أشاد بتجربة اإلمارات في هذا المجال

المبارك استقبل فرحات وبدوي

الدوسري: بلورة العديد من األفكار
لتحديد الطريق األمثل لخصخصة الفحص الفني

أبوظبي � كونا: اش���اد وكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لشؤون املرور اللواء محمود الدوسرى 
امس بنتائج زيارته والوفد املرافق له التي يقوم 
بها حاليا لدولة االم���ارات للتعرف على جتربة 
وزارة الداخلي���ة االماراتية في خصخصة قطاع 

الفحص الفني للمركبات.
وقال اللواء الدوس���رى ل���� »كونا« ان زيارته 
الرس���مية التى يقوم بها المارتي ابوظبي ودبي 
وقبلهما دولة قطر تأت���ي في اطار التعرف على 
النظم احلديثة ودور القطاع اخلاص في املساهمة 
في تنمية وتطوير العمل اخلاص بادارة الفحص 

الفني للمركبات.
واضاف ان وزارة الداخلية في الكويت أقرت 
خصخصة الفحص الفني للمركبات وانها حاليا 

بصدد بلورة العديد من االفكار للوصول الى الطريق 
االمثل للتعاون مع القطاع اخلاص.

واشار الى امكانية استفادة وزارة الداخلية من 
خالل التعاون مع القطاع اخلاص في املستقبل في 
تطوير العمل في جميع االدارة املختلفة التي تعنى 
بترخيص اآلليات والسائقني والفحص الفني من 
خالل توفير القطاع اخلاص القوة البشرية املدربة 
املاهرة وتوفير اح���دث االجهزة واملعدات الفنية 
املس���تخدمة في مجال الفحص الفني للسيارات 

اخلفيفة.
وقال الدوسري انه تعرف خالل الزيارة التي 
تس���تمر ثالثة ايام على احدث االجهزة واملعدات 
الفنية املستخدمة في مجال الفحص الفني للمركبات 

في االمارات.

اس����تقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية باإلنابة جابر املبارك امس سفير 

جمهورية مصر العربية الشقيقة طاهر فرحات.
وقدم السفير فرحات للشيخ جابر املبارك رئيس 
مكتب االتصال العسكري العميد أركان حرب أكرم 
بدوي وذلك مبناسبة انتهاء مهامه في الكويت حيث 

متنى له التوفيق والسداد في خدمة بلده.
كما اس����تقبل الش����يخ جابر املبارك حمد العزب 

ود.فالح العزب وذلك الهدائه رسالة الدكتوراه.
حضر املقابالت اللواء صالح احلميضي رئيس 
هيئة مكتب النائ����ب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع.

الكويت هّنأت بلجيكا
بمناسبة عيدها الوطني

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى امللك ألبرت الثاني ملك مملكة بلجيكا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وململكة 
بلجيكا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار. كما بعث 
سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى امللك ألبرت الثاني ملك مملكة بلجيكا الصديقة 
ضمنها خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني ململكة 
بلجيكا الصديقة. وبعث س���مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

الجاراهلل: االتفاقيات الموقعة اسـتهدفت تطوير العالقات االقتصاديـة والمالحية وتبادل األيدي العاملة

وكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل ووزير خارجية اثيوبيا خالل توقيع مذكرة التفاهموزير املالية مصطفى الشمالي ووزير العمل االثيوبي حسن عبداهلل يوقعان إحدى االتفاقيات


