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الكويت والسنغال وّقعتا 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

رئيس الوزراء بحث مع نظيره السنغالي تأثير األزمة المالية على االقتصاد العالمي
وطلب����ت رئيس����ة جمهورية 
ليبيريا نق����ل حتياتها وتقديرها 
الس����مو األمير  ملوقف صاح����ب 
الش����يخ صباح األحمد وحكومة 
الداعم واملؤيد  الكويت  وش����عب 
الستتباب االس����تقرار واألمن في 
التي  بالدها عقب احلرب االهلية 

شهدتها اخيرا.
ومتنت الن ان تتوطد عالقات 
ليبيري����ا مع الكويت في ش����تى 
املجاالت التي تعود على البلدين 

بالنفع واالزدهار.
كما قام س����مو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء بعد 
ظهر امس بزيارة ودية الى رئيس 
برملان جمهورية السنغال ممادو 

سيك مبقر البرملان.
وجرى خالل اللقاء استعراض 
العالق����ات البرملاني����ة الكويتية � 
السنغالية، كما نقل سمو رئيس 
ال����وزراء حتيات رئيس  مجلس 
االم����ة جاس����م اخلرافي  مجلس 
واعضاء املجلس لرئيس واعضاء 
البرملان في الس����نغال، معربا عن 
متنياته ان تزداد العالقات البرملانية 
ترس����يخا بني البرملانني الكويتي 

والسنغالي.

دكار � كونا: اختتم سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
املرافق له زيارة  الرسمي  والوفد 
رس����مية الى جمهورية السنغال، 
محطته االخيرة من جولة افريقية 
ش����ملت كال من بن����ني والغابون 
القمر  وجيبوتي واثيوبيا وجزر 

ومملكة سوازيالند.
وكان ف����ي وداع س����موه لدى 
مغادرته رئيس الوزراء السنغالي 
سليمان نادين نديا وسفيرنا لدى 
جمهورية السنغال محمد الذويخ 
واعضاء السلك الديبلوماسي في 

السفارة الكويتية.
وذكر بيان رسمي صدر في ختام 
الزيارة ان سمو الشيخ ناصر احملمد 
اجرى مباحثات رسمية مع نظيره 
السنغالي اس����تعرض فيها اوجه 
العالقات الثنائية بني البلدين حيث 
اكد البلدان عزمهما واستعدادهما 
الكامل لتطويره����ا ملا فيه خدمة 
املصالح املش����تركة لكال البلدين 

والشعبني الصديقني.
واشار البيان الى تطابق وجهات 
نظر اجلانبني حول مجمل القضايا 
املش����تركة الت����ي مت بحثها واكدا 
ض����رورة تفعيلها بش����كل يخدم 

محمد هالل الخالدي
اعلن رئيس اجلمعية الكويتية 
ملتابعة وتقييم االداء البرملاني مطلق 
السويط انطالق مرحلة تقييم اداء 
مجلس االمة والبرملان بصورة عامة 
خالل مؤمتر صحافي عقد مساء اول 
من امس بحض���ور عدد كبير من 
وسائل االعالم احمللية واملهتمني، 
وحتدث الس���ويط � خالل املؤمتر 
� حول االس���باب التي دعتهم الى 
ان  تأس���يس هذه اجلمعية قائال 
سوء االوضاع السياسية لم يعد 
خافيا على احد، فاجلميع يتحدث 
عن اهمية التعاون بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، فاذا كان 
للسلطة التشريعية ادواتها ملراقبة 
ومحاسبة السلطة التنفيذية، فمن 
يراقب ويحاسب النواب؟ من هنا 
ج���اءت فكرة تأس���يس اجلمعية 
لتكون اداة اجتماعية فاعلة تقدم 
للمواطنني والباحثني مادة علمية 
موثق���ة ح���ول اداء مجلس االمة 
والنواب بصورة مفصلة ودقيقة 
تتضمن جميع احلقائق واملواقف، 
واضاف السويط ان السلطتني اتفقتا 
التي  من خالل جلن���ة االولويات 
يرأس���ها النائب عادل الصرعاوي 
على 30 موضوعا، ونحن نتمنى 
ان يلتزم اجلميع بهذه االولويات 
ونرى االجنازات احلقيقية بعيدا 
الذي كلف  السياسي  عن الصراع 
الكثير، واستنكر السويط  البالد 
عدم وج���ود جلنة خاصة ملتابعة 
الذي يعتبر عصب  النفط  قضايا 
احلياة في الكويت كما انتقد مستوى 
احلوار بني النواب، معتبرا عضو 
مجلس االمة مبنزلة القدوة ويجب 

ان يراعوا جميعا هذا االمر.

مراقبة الن���واب وتصيد االخطاء 
ومحاربته���م امنا س���تقوم بعمل 
اجتماعي مهم يتم فيه متابعة اداء 
النواب وتوثيق مواقفهم واجنازاتهم 
وفقا ملعايير موضوعية يغلب عليها 
الطاب���ع االحصائي وليس الرأي، 
واشار الى ان اجلمعية استعانت 
بعدد من اعض���اء هيئة التدريس 
من جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب والذين 
تطوعوا مشكورين للمشاركة في 
حتليل نتائج االستفتاءات ومعايير 
التقييم وكتابة التقارير الشهرية 
حول اداء النواب، واكد العبيسان ان 
هناك العديد من املهام املطلوبة من 
النواب تتطلب املراقبة واملتابعة، 
فعلى س���بيل املثال هناك قضايا 
تتعلق بالش���أن اخلارجي البد ان 
يكون للنواب موقف جتاهها مثل 
العملة اخلليجية املوحدة وغيرها 
من القضايا، كما تطرق الى ان كشف 
الذمة املالية م���ع انه ليس ملزما 
للنواب حيث ال يوجد نص قانوني 
يلزمهم بذلك، اال ان اجلمعية تشجع 
قيام النواب بكشف الذمة املالية لهم 
وسيعطى النائب الذي يقدم على 
ذلك على 5 نقاط في التقييم. واشار 
الى ان متابعة اداء النواب امر تقره 
كل الش���رائع واالعراف واالخالق 
ايضا، اذ البد من متابعة ومحاسبة 
كل من يتصدى للمسؤولية العامة 
ويتحمل االمانة، مشيرا الى ان القول 
مبحاسبة النواب في يوم التصويت 
فقط امر خاطئ، واكد العبيس���ان 
ان اجلميع ف���ي اجلمعية قلوبهم 
او  اقتراح  وعقولهم مفتوحة ألي 
نقد موضوعي يس���هم في جناح 

العمل.

البرملان في  اللج���ان ومش���اركة 
القضايا اخلارجية وغيرها، مؤكدا 
ان تقييم مجلس االمة سيكون بناء 
على عمل املجالس الثالثة املاضية 
وليس املجلس احلالي فحس���ب، 
كما اكد الشليمي ان عملية حتليل 
املعلومات وتقييم النواب سيكونان 
سرية خالل مراحل اعدادها لضمان 
احليادية والنزاهة، حيث س���يتم 
اعطاء كل نائب رقما معينا حتى 
املقيمون وبذلك نضمن  ال يعرفه 

نزاهة التقييم.
م���ن جانبه، حتدث امني س���ر 
العبيسان، حيث  اجلمعية مطلق 
اكد على اهمية وجود هذه اجلمعية 
قائال انها س���تحدث زل���زاال على 
مستوى العمل الوطني، مؤكدا انها 
اول جمعية نفع عام على مستوى 
الوطن العرب���ي تقوم بهذا الدور، 
واضاف ان اجلمعية ال تهدف الى 

التي يشارك فيها  اللجان  واعمال 
والتزام���ه بالوع���ود والبرنامج 
االنتخابي واملداخالت والتصويت 
على االقتراحات وغيرها، واضاف 
الش���ليمي ان اجلمعية س���تصدر 
بصورة شهرية حول اداء مجلس 
االمة بصورة عامة والنواب بصورة 
خاصة، اضافة الى تقييم ش���امل 
س���يصدر بنهاية كل دور انعقاد، 
واكد الش���ليمي ان اجلمعية ليس 
لديها اي خصومة او عداء او موقف 
شخصي مع اي نائب وهدفها حماية 
الدميوقراطية واالرتقاء بها من خالل 
متابعة اداء مجلس االمة والنواب، 
فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار، 
مشيرا الى ان اجلمعية تسعى الى 
تتبع املعايير الدولية ومراقبة اداء 
املجلس للوقوف على حقيقة هل 
يعمل وفقا لهذه املعايير سواء في 
عدد اجللسات خالل الشهر واجنازات 

ب���دوره، حت���دث نائب رئيس 
اجلمعية ورئي���س جلنة التقييم 
في اجلمعية ناصر الش���ليمي عن 
التي بذلت خالل  الكبيرة  اجلهود 
االشهر املاضية إلعداد قائمة معايير 
تقييم اداء نواب مجلس االمة، ووجه 
الشليمي كلمة شكر وتقدير الى امني 
عام مجلس االمة وفريق العاملني معه 
على تعاونهم الكبير ومساهمتهم 
في توفير العدي���د من املعلومات 
املهمة عن املجلس والنواب، وحول 
اعداد معايير تقييم النواب قال انهم 
قاموا مبراسلة احتاد البرملان الدولي 
وعدة مؤسسات اكادميية ومراكز 
اميركا  للدراسات املتخصصة في 
واوروب���ا وانتهوا الى صياغة 20 
معيارا هي التي ستستخدم لتقييم 
اداء الن���واب خ���الل دور االنعقاد 
املقبل تتضمن كل ما يتعلق بدور 
النائب والتزامه بحضور اجللسات 

املش����اورات الثنائية بني وزارتي 
البلدين، ومذكرة تفاهم  خارجية 

بشان تنظيم النقل اجلوي.
كما استقبل رئيس جمهورية 
السنغال عبداهلل واد أمس وبحضور 
رئيس����ة جمهوري����ة ليبيريا الن 
جونسن سليف سمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيس مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
عن تقديره للحفاوة البالغة وحسن 
الضيافة الت����ي احيط بها والوفد 
املرافق خالل الزي����ارة، مؤكدا ان 
الكويت حريصة اش����د احلرص 
على توطيد عالقاتها مع السنغال 
في شتى املجاالت ملا فيه مصلحة 

البلدين والشعبني الصديقني.

واخليرية التي تقوم بها الهيئات 
واجلمعيات اخليرية االهلية في 
الكويت. واوضح البيان ان اجلانبني 
استعرضا ايضا القضايا السياسية 
على الساحة الدولية وكانت وجهات 
النظر متطابقة حول مجمل القضايا 

التي مت التطرق إليها.
وكان س����مو رئي����س مجلس 

وعقب املباحثات جرى االحتفال 
بالتوقيع على االتفاقيات التالية: 
اتفاقي����ة للتش����جيع واحلماي����ة 
اتفاقية  املتبادلة لالس����تثمارات، 
للتع����اون االقتص����ادي والفن����ي 
واملالي،، اتفاق للخدمات اجلوية، 
اتفاق النشاء جلنة مشتركة بني 
البلدين، مذكرة تفاهم بشان اقامة 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد عقد  
قبيل مغادرته جلس����ة مباحثات 
رس����مية مع نظيره رئيس وزراء 
جمهورية السنغال سليمان نادين 
نديا مبقر رئاسة الوزراء وبحضور 
اعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه 

واعضاء احلكومة السنغالية.
من جهته أعرب س����مو رئيس 

مصلحة ورخاء شعبيهما.
وف����ي مج����ال بح����ث تطوير 
وتنمية العالقات االقتصادية اتفق 
اجلانبان عل����ى فتح أفاق جديدة 
للتعاون بينهما من شانها زيادة 
التبادل  حجم االستثمار وتعزيز 
التجاري والعمل على تقدمي احلوافز 
للقطاع����ني احلكومي واألهلي في 
الكويت لتشجيع الشركات الكويتية 
على االس����تثمار ف����ي جمهورية 

السنغال.
كما بح����ث اجلانب����ان االزمة 
العاملي����ة وتأثيراتها  االقتصادية 
على االقتصاد العاملي واكدا دعمهما 
املبذولة ملواجهة  جلميع اجلهود 

األزمة واحلد من تداعياتها.
واعربت جمهورية الس����نغال 
»حكومة وشعبا« عن التقدير التام 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على تبرع سموه بأعداد من 
املصحف الك����رمي كما اعربت عن 
الشكر للكويت على االسهامات التي 
تقوم بها عبر الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية والعربية والتي 
من شانها ان تعزز عالقات التعاون 
بني البلدين. كما اعربت السنغال 
عن تقديرها لالعمال االنس����انية 

جانب من اللقاء بني سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس السنغال عبداهلل واد

)محمد ماهر(مطلق السويط وناصر الشليمي ومطلق العبيسان خالل الندوة

نفى أن يكون المخطط اإلسرائيلي الغتيال نجاد وراء عدم مشاركته في »عدم االنحياز«

أكد أن عدد المقبولين من الكويتيين سيتراوح بين 130 و150 طالباً

السفير اإليراني ردًا على اتهامات بقيام السفارة 
بعمليات استخباراتية: البيّنة على من ادعى

المضاحكة لـ »األنباء«: معايير محددة لاللتحاق 
بأكاديمية سعد العبد اهلل وال مجال للواسطة

بشرى الزين
اعرب السفير االيراني علي جنتي عن استغرابه 
لالتهامات التي وجهها تكتل ثوابت األمة والتي تدين 
السفارة االيرانية في قيامها بعمليات استخباراتية 

في الكويت.
ورد جنت���ي ف���ي تصري���ح للصحافيني لدى 
حضوره حفل العيد الوطن���ي جلمهورية مصر 
العربية مس���اء اول من امس قائ���ال: ميكنكم ان 
تس���ألوهم، والبينة على من ادعى وال نعرف من 

أين أتوا بهذه االتهامات.
ومن جهة أخرى، نفى جنتي ان يكون س���بب 
عدم مش���اركة الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد ف���ي مؤمتر دول عدم االنحي���از الذي عقد 
مؤخرا في شرم الش���يخ هو الكشف عن وجود 

مخطط اسرائيلي الغتياله بالتعاون مع منظمة 
مجاهدي خلق، موضحا ان هذه الشائعات ليست 
هي الس���بب، مضيفا نحن اعتدنا على مثل هذه 

الشائعات ونأخذها على محمل اجلد.
وفي تعليقه ع���ن األوضاع احلالية في بالده 
اثر االضطرابات الت���ي اندلعت في اعقاب نتائج 
االنتخابات الرئاس���ية قال السفير االيراني: لقد 
هدأت األمور بشكل عام ولكن مازالت هناك بعض 
االحتجاجات بصورة قانونية، مشيرا الى اقتراح 
الرئيس األسبق محمد خامتي باجراء استفتاء يتعلق 
بش���رعية رئيس اجلمهورية وصحة االنتخابات 
األخيرة وأن يتم ذلك حتت رقابة جمعية محايدة 
حيث انه ال يقبل مبجلس صيانة الدستور، مضيفا: 

برأيي لن يتم قبول هذا االستفتاء.

أمير زكي
اكد مدير عام اكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم االمنية اللواء 
يوسف املضاحكة ان جميع ابناء 
الراغبني في االلتحاق  الكويت 
باالكادميية على مسافة واحدة 
م���ن اللجنة املكلف���ة باختيار 
الطلبة الضباط والتي يترأسها 
وكيل وزارة الداخلية بالوكالة 
الوزارة لشؤون االمن  ووكيل 
اجلنائ���ي الفريق غازي العمر، 
مشيرا الى ان الواسطة في عملية 
االختيار غير واردة وان جميع 
الكويتيني املتقدمني سواس���ية 

امام اللجنة.
وقال الل���واء املضاحكة في تصريح خاص ل� 
»األنباء« ان عدد املتقدمني لاللتحاق بأكادميية سعد 
العبداهلل كطلبة ضباط يبلغ نحو 900 طالب وان 
اللجنة التقت حتى يوم االربعاء بنحو 600 منهم 
وسيجري اجراء املقابالت الشخصية مع االعداد 

املتبقية االسبوع اجلاري.
ولفت املضاحكة الى ان الطاقة االس���تيعابية 
لالكادميي���ة ال حتتمل اكثر من 200 طالب ضابط 
ومع وجود اعداد مبتعثة من بلدان خليجية وبلدان 
اخ���رى وعددهم يصل الى نحو 40 طالبا ضابطا 
فإن اللجنة ستصل الى اختبار اعداد من الطلبة 
الكويتيني تتراوح ما بني 130 و 150 فقط وحول 

الفت���رة الزمنية الت���ي تلتقي 
خاللها اللجنة مع كل طالب من 
املتقدمني، وما معايير القبول؟ 
قال اللواء املضاحكة فترة املقابلة 
تتراوح ما بني 4 و10 دقائق، ومن 
خالل هذه املقابالت نتعرف على 
امور ع���دة منها اللباقة والثقة 
بالنفس والفراس���ة وتسلسل 

االفكار وهيئة املتقدم.
واشار اللواء املضاحكة الى 
ان رئاسة الفريق العمر للجنة 
يعطي مؤش���را قوي���ا على ان 
الواسطة غير مقبولة، موضحا 
ان اللجن���ة تضم كال من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
امن الدول���ة او من ينوب عنه ومدير عام االدارة 
العامة للمباحث اجلنائي���ة او ومن ينوب عنه، 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم 
والتدريب الش���رطي او من ين���وب عنه، ومدير 
اكادميية الشرطة او من ينوب عنه، ومدير كلية 

الشرطة او من ينوب عنه.
واشار اللواء املضاحكة الى ان اختيار الطلبة 
الضباط يتم وفق معايير واضحة، واتضحت ثماره 
بالنسبة للدفعة االخيرة، اذ من واقع السجالت فإن 
ه���ذه الدفعة هي االقل في العقوبات االنضباطية 
وهي اكبر الدف���ع متيزا امنيا وعلميا واقل دفعة 

في مواد الدور الثاني.

الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني أعلنت انطالق حملتها لتقييم النواب والبرلمان

السويط إليجاد لجنة خاصة في المجلس تتابع قضايا النفط

مسؤولة بلغارية: الكويت تسهم في التحوالت الديموقراطية بالمنطقة
صوفيا � كون���ا: أكدت عضو جلنة الش���ؤون اخلارجية 
البلغارية ونائب رئيس حزب الشعب األوروبي )أكبر كتلة 
في البرملان األوروبي( روميانا جيليفا عزمها تنشيط عالقات 
بالدها مع دول االحتاد االوروبي والدول الصديقة التي ترتبط 
بعالقات اس���تراتيجية مع صوفيا وفي مقدمتها الكويت في 

حال توليها منصب وزيرة اخلارجية.
جاء ذلك في تصريحات خاصة ادلت بها املرشحة لتولي 
منصب وزيرة اخلارجية في التشكيل احلكومي اجلديد � الذي 
سيتم التصويت عليه في البرملان البلغاري يوم االثنني املقبل 

� روميانا جيليفا لوكالة االنباء الكويتية )كونا(.
وقالت ان استراتيجيتها في السياسة اخلارجية ستتركز 

على تنشيط وتفعيل عالقات بلغاريا مع دول االحتاد االوروبي 
والدول الصديقة التي لها عالقات خاصة واس���تراتيجية مع 
صوفيا وفي مقدمتها الكويت. واوضحت انه فيما يخص دول 
االحتاد االوروبي فإن املواطن البلغاري يجب عليه الشعور 
بشكل حقيقي وعملي انه جزء ال يتجزأ من االسرة االوروبية 
وان دولته عضو فعال في االحتاد من خالل تفعيل العالقات 
الثنائية مع الدول االعضاء على جميع املستويات، خصوصا 
على املستويات السياسية والثقافية. واضافت انه فيما يخص 
الدول الصديقة من دول العالم ومن بينها الكويت فإنها ال ترى 
ان العالقات الديبلوماسية »اجليدة« متثل القدر الكافي لتفعيل 
وتنش���يط عالقات التعاون واقناع رؤوس االموال الكويتية 

للقدوم واالستثمار في بلغاريا امنا البد ان يستشعر املواطن 
الكويتي ان هناك عالقات تواصل واتصال دائم. واشارت الى 
ان املستثمر الكويتي البد ان يشعر بان املناخ والظروف في 
بلغاري���ا توفر له الكثير من االمان والضمانات االمر الذي ال 
يتوف���ر اال بوضع برامج وخطط اس���تراتيجية تتحول الى 
اجراءات عملية مبرمجة من اجل الوصول الى النتائج املرجوة. 
ولفتت الى اسهامات الكويت على الرغم من صغر حجمها في 
التحوالت الدميوقراطية في منطقة الشرق االوسط واملساعدة 
بفاعلية في استقرار املنطقة وبلورة قواعد اقتصادية منهجية 
موحدة، اذ تسعى ألن حتقق في املستقبل اهدافا استرتيجية 

ايجابية على سائر املنطقة اخلليجية والعربية.

الفرح: جولة رئيس الوزراء ساهمت في توثيق عالقات الطيران مع القارة األفريقية الصالح: توقيع بروتوكولي تعاون مع جزر القمر 
وسوازيالند خطوة أولى لتعاون مثمر

داكار � كونا: اعتبر رئيس وفد غرفة وجتارة 
صناعة الكويت انس الصالح املرافق لسمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء في 
جولته االفريقية توقيع بروتوكولي تعاون 
مع غرفتي جت���ارة وصناعة جمهورية جزر 
القمر ومملكة س���وازيالند خطوة اولى نحو 

تعاون جاد ومثمر.
ودع���ا الصالح، في تصريح ل���� »كونا«، 
جمهورية جزر القمر ومملكة سوازيالند الى 
تسخير القوانني في بلديهما خلدمة االستثمارات 
االجنبية وان تكون جاذبة لرؤوس االموال.

واكد الصالح ان زيادة التعاون بني القطاع 
اخلاص هو ما يدعم العالق���ات االقتصادية 
بني الكوي���ت وجمهورية جزر القمر ومملكة 

س���وازيالند، مش���يرا ف���ي هذا االط���ار الى 
ضرورة تبادل الزيارات واملعلومات والفرص 
االستثمارية املتاحة في كل بلد من خالل اقامة 
معارض مشتركة بني الكويت وكال البلدين.

ودع���ا الصالح غرفتي جت���ارة وصناعة 
جمهورية جزر القمر ومملكة سوازيالند الى 
تش���كيل وفد من رجال االعمال والش���ركات 
لزيارة الغرفة في الكويت، مؤكدا اس���تعداد 
الغرفة الس���تقبال الوفد ولقاء رجال االعمال 

والشركات الكويتية.
واكد الصالح حرصه على تعزيز وتطوير 
التبادل التجاري واالقتصادي بني الكويت وكال 
البلدين الصديقني واالستفادة من اهم الفرص 

االستثمارية الواعدة.

داكار � كونا: اكد رئيس الطيران املدني في الكويت 
فواز عبدالعزيز الفرح أمس ان جولة س����مو الش����يخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء في عدد من الدول 
االفريقية س����اهمت في توثيق عالق����ات الطيران بني 

الكويت وهذه الدول.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الفرح ل� »كونا« على 
هامش زيارة سمو الش����يخ ناصر احملمد جلمهورية 
الس����نغال محطته األخيرة من جولة افريقية شملت 
كال من بنني والغابون وجيبوتي واثيوبيا وجزر القمر 

وسوازيالند.
وقال الفرح انه في إطار جولة سمو الشيخ ناصر 
احملمد وانطالقا من سياسة تعزيز العالقات الدولية مع 
الدول الصديقة واحلاجة الى سياسة االجواء املفتوحة 
التي تطبقها الكويت جرت مباحثات رسمية مع سلطات 

الطيران املدني في الدول التي متت زيارتها.
وأضاف ان بداية اجلولة كانت في جمهورية بنني 
حيث اس����فرت املباحثات في مجال النقل اجلوي عن 

توقيع اتفاقية تعاون في اخلدمات اجلوية بني البلدين 
تقوم على مبدأ األجواء املفتوحة.

وأوض����ح ان جمهورية بنني تعتب����ر احدى الدول 
الرئيسية في افريقيا في مجال الزراعة مؤكدا ان االتفاقية 
تشكل اإلطار لتشغيل رحالت جوية مستقبال من قبل 
الناقالت الوطنية وخصوصا رحالت الشحن مبا يفيد 

سوق االستيراد والتصدير بني البلدين.
وعن الغابون »احملطة الثانية« قال الفرح ان الوفد 
الكويتي أجرى محادثات سلم خاللها مشروع اتفاقية 
نقل جوي جديدة ووعد اجلانب الغابوني بدراسة هذه 
االتفاقية وعقد اجتماع ثنائي الحق الس����تكمال بحث 

االتفاقية واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلبرامها.
وقال الفرح »اما ف����ي جيبوتي احملطة الثالثة فقد 
حرصنا خالل املباحثات مع س����لطات الطيران املدني 
وانطالقا من كونها دولة عربية شقيقة على ان يكون 
هناك اطار ثنائي للعالقات اجلوية يتمثل في اتفاقية 
خدمات جوية جديدة ابرم����ت ألول مرة مع جيبوتي 

وتقوم على مبدأ األجواء املفتوحة بني الطرفني«.
وع����ن مباحثات الوفد مع اجلانب االثيوبي أوضح 
الفرح ان هناك اتفاقية ثنائية مبرمة بني الطرفني في 
عام 1997 وقمنا بتجديد االتفاقية من خالل مذكرة تفاهم 
جدي����دة مت مبوجبها زيادة عدد الرحالت بني الطرفني 
السيما ان الكويت ترتبط بجمهورية اثيوبيا برحالت 

جوية مباشرة.
وقال ان »من شأن االتفاق اجلديد السماح بزيادة عدد 
الرحالت بني البلدين« فيما أشار إلى ان مباحثات الوفد 
الكويتي مع سلطة إدارة مطار جزر القمر تركزت على 
سبل التعاون بني البلدين في مجال خدمات الطيران.

وعن مملكة سوازيالند قال رئيس الطيران املدني 
ان الوفد الكويتي وقع اتفاقية ثنائية جديدة لتنظيم 
اخلدمات اجلوية ومذكرة تفاهم تقوم على مبدأ األجواء 
املفتوحة وتشكل إطارا مناسبا لتشغيل رحالت جوية 
بني البلدين السيما انها تعتبر إحدى الدول السياحية 

في منطقة جنوب افريقيا.

اللواء يوسف املضاحكة

الديوان األميري 
يشكر المعّزين 

بوفاة نايف المالك
شكر الديوان االميري 
االخوة املواطنني الكرام 
الذين شاركوا في تقدمي 
العزاء بوفاة املغفور له 
الشيخ نايف عبدالعزيز 

املالك الصباح.
إليه  إن���ا هلل وإن���ا 

راجعون.


