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القيادة السياسية هنأت جامايكا وبوليڤيا بالعيد الوطني

ممثل األمير هنأ ولد عبدالعزيز 
بانتخابه رئيسًا لموريتانيا

البغلي: إحالة كل من يرفع أسعار 
السلع الغذائية دون مبرر إلى النيابة التجارية

الفرح:  الكويت حريصة على دعم 
التعاون التقني مع وكالة الطاقة الذرية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى باتريك لينتون ألن حاكم عام 
جامايكا الصديقة عبر فيها س���موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه 
له موف���ور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل 

التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحم���د ببرقية تهنئة إلى باتريك لينتون 
ألن حاكم عام جامايكا الصديقة مبناس���بة العيد 

الوطني لبالده.
وبعث س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئ���ة الى الرئيس جوان ايفو مورالس 
اميا رئيس جمهورية بوليڤيا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 

نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جوان ايفو 
مورالس اميا رئيس جمهورية بوليڤيا الصديقة 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.
إلى ذلك، قام ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد املستشار بالديوان االميري محمد 
شرار بزيارة الى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
رئيس اجلمهورية االسالمية املوريتانية الشقيقة 
وذلك في القصر الرئاسي، حيث نقل اليه تهنئة 
صاحب الس���مو االمير مبناسبة تنصيبه رئيسا 
للجمهورية االسالمية املوريتانية ومتنيات سموه 
له بالتوفيق والسداد وللشعب املوريتاني الشقيق 

كل التقدم واالزدهار.
وكان ممثل صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح االحمد املستشار بالديوان االميري محمد 
ش���رار حضر حفل تنصيب الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز رئيسا للجمهورية االسالمية املوريتانية 

الشقيقة.

بع���ث كل م���ن رئيس احتاد 
الصحاف���ة اخلليجي���ة ترك���ي 
السديري، واألمني العام لالحتاد 
العثمان ببرقيتي تعزية  ناصر 
للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين، وإلى ولي 
عهده صاحب السمو الشيخ سلمان 
بن حمد آل خليفة، وذلك في وفاة 
املغفور لها بإذن اهلل تعالى سمو 
الش���يخة حصة بنت سلمان آل 

خليفة، والدة ملك البحرين.
وج���اء في البرقي���ة: »ببالغ 
احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة 
املغفور لها ب���إذن اهلل والدتكم 
صاحبة الس���مو الشيخة حصة 
بنت س���لمان آل خليفة، وبهذه 

املناسبة األليمة نقدم لكم أسمى 
آيات التعازي، داعني املولى عز 
وجل ان يس���كنها فسيح جناته 
ويلهمكم والعائلة الكرمية وشعب 
إنا  البحرين الصبر والسلوان. 

هلل وإنا إليه راجعون«.
من جانبه اعرب رئيس مجلس 
االدارة واملدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة اللواء متقاعد 
فيصل اجلزاف عن خالص تعازيه 
البحرين  ومواساته مللك مملكة 
الشقيقة س���مو الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة والى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة رئيس 
اللجنة االوملبية البحرينية والى 
سمو الش���يخ فواز بن محمد آل 

خليفة رئيس املؤسس���ة العامة 
للش���باب والرياض���ة مبملك���ة 
البحرين بوفاة والدة ملك البحرين 
الشيخ حمد بن عيسى. وقد بعث 
اللواء اجل���زاف ببرقية تعزية 
ومواس���اة بهذه الش���أن باسمه 
ونيابة عن جميع اعضاء مجلس 
ادارة الهيئة وجهازها التنفيذي 
وجميع موظفي هيئة الش���باب 
القطاعات  ومنتس���بي جمي���ع 
واالدارات الى القيادة السياسية 
مبملكة البحرين والى الش���عب 
البحريني الكرمي، راجيا من اهلل 
الفقيدة  القدير ان يسكن  العلي 
جنات اخللد وان يحفظ الشقيقة 

البحرين من كل سوء.

ڤيينا � كونا: أكد القائم باألعمال 
الدائم لدى  باالنابة لوفد الكويت 
منظم����ات األمم املتحدة في ڤيينا 
املستشار فوزي الفرح أهمية الدور 
الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في مجال احلد من انتشار 
النووية وحفظ األمن  األس����لحة 

واالستقرار في العالم.
وش����دد الف����رح ف����ي تصريح

ل� »كونا« عقب تسليمه املدير العام 
اجلديد لوكالة الطاقة الذرية السفير 
الياباني يوكيا امانو رسالة تهنئة 
من نائ����ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
انتخابه مديرا  الصباح مبناسبة 
عام����ا للوكالة على تأييد الكويت 
التقنية  الدول على  ملبدأ حصول 
النووية الس����تخدامها في املجال 

السلمي وفق معايير الوكالة الذرية وفي إطار ما 
تسمح به املعاهدات الدولية ذات الصلة.

واشار الى ان اللقاء مع امانو تطرق الى التعاون 
البناء القائ����م بني الكويت ووكالة الطاقة الذرية 
السيما في اجلانب التقني، مؤكدا حرص الكويت 

على تعزيز هذا التعاون.
من جهته اعرب املدير العام اجلديد لوكالة الطاقة 
الذري���ة في تصريح مماثل ل� »كونا« عن تقديره 
لتبرع الكويت مببلغ 10 ماليني دوالر كمساهمة في 
بنك الوقود النووي املقترح انشاؤه، مشيرا الى انه 

يقدر عاليا هذا التبرع السخي من الكويت.
وحول جعل الشرق األوسط منطقة خالية من 
األس����لحة النووية تعهد امانو ببذل كل اجلهود 
لتحقيق هذا الهدف واعتماد مشروع قرار خاص 

بتطبيق ضمان����ات الوكالة في هذه املنطقة بعد 
توليه منصب املدير العام للوكالة مطلع ش����هر 

ديسمبر املقبل.
وفيما يتعلق مبلف إيران النووي قال امانو 
ان الوكال����ة معنية مبراقبة م����دى تقيد اجلانب 
اإليران����ي باتفاق الضمانات الذي تطبقه الوكالة 
على املنش����آت النووي����ة اإليرانية بطريقة فنية 

ومهنية بحتة.
واش����ار الى وجود اختالف ب����ني البرنامجني 
النوويني إليران وكوريا الش����مالية، معربا عن 
أمله في إحراز تقدم في احملادثات السداسية مع 
بيونغ يانغ ومبا يضمن عودتها الى االلتزام بنظام 
ضمانات الوكالة الذي تطبقه مع الدول األعضاء، 
هذا وقد حضر اللقاء السكرتير الثاني في الوفد 

الدائم فالح املطيري.

ترأس الوكيل املس����اعد لشؤون 
الرقابة التجارية في وزارة التجارة 
والصناعة علي البغلي اجتماعا مع 
أكبر منافذ البيع في البالد بحضور 
مدي����ر إدارة التموين محمد العنزي 
ومراقب املتابعة مدير إدارة الرقابة 
التجاري����ة بالوكالة عبداهلل العلي. 
وممثل����ني ع����ن احت����اد اجلمعيات 
التعاونية ومنافذ البيع في البالد. ومت 
بحث اسعار البيض واالستعدادات 
لشهر رمضان وموسم بدء املدارس 
وكذلك االس����تماع لوجه����ات النظر 
املختلفة واملشاكل التي تعاني منها 
هذه االسواق واحللول املناسبة لها 
مبا يضمن انخفاض االسعار وتوافر 

الكميات للمستهلكني.
واك����د ان الوزارة تتابع اس����عار املواد املختلفة 
وخاصة البيض وجتري كش����فا اسبوعيا لألسواق 
من ناحية االسعار والكميات وان الوزارة تؤكد على 

ضرورة توافر املادة بسعر مناسب للجميع مبا يعود 
باملصلحة على املس����تهلك والتاجر، وانها ستحيل 
كل من تس����ول له نفسه رفع السعر دون مبرر الى 

النيابة التجارية.

رئيس هيئة الشباب والرياضة عزى بوفاة والدة ملك البحرين

هنأت أمانو بانتخابه مديرًا عامًا لوكالة الطاقة الذرية

اتحاد الصحافة الخليجية عزى ملك البحرين

املستشار فوزي الفرح يسلم السفير يوكيا امانو رسالة تهنئة من الشيح د. محمد الصباح

العميد بول ستيرنز والعقيد جون اينسور وأعضاء قيادة الوحدات اللوجستية املشتركة خالل زيارتهم البيت

عبداهلل املراد

املنصور يقدم درعا تذكارية إلى اللواء ركن علي العتيقي

علي البغلي مترئسا االجتماع

أكد دعم الكويت لجهود تاراسوف للتعرف على باقي مفقودينا وإعادة جميع ممتلكاتنا

المراد: رئيس مجلس األمن الدولي أكد ضرورة التزام 
العراق بالقرار 833 المتعلق بترسيم الحدود

األمم املتح����دة � كونا: بحث مندوبنا 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير عبداهلل 
املراد مع نظي����ره البريطاني والرئيس 
احلالي ملجلس األمن الدولي جون سورس 
الدولي  بالقرار  التطورات اخلاصة  آخر 
833 املتعلق باحلدود الكويتية -العراقية 
وضرورة االلتزام به. وقال السفير املراد 
في تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع الذي 
عقد الليلة املاضية »ان االجتماع تناول 
العالقات ب����ني البلدين وتأكيد بريطانيا 
أهمية القرار 833 وضرورة االلتزام به«. 
وأوضح انه شرح لسورس سعي الكويت 
واألمم املتحدة لصيانة العالمات احلدودية 
بني الكويت والعراق وانه قدم اليه في هذا 
السياق ملفا يحتوي على صور تتعلق 
بتلك العالمات مؤكدا ضرورة تنفيذ القرار 

833 والزامية صيانة تلك العالمات.
وعلى صعيد متصل وصف التقرير 
األخير الذي قدمه السكرتير العام لالمم 
املتحدة بان كي مون حول القرار الدولي 
1856 وسعي العراق الى اخلروج من البند 
السابع بأنه »ايجابي اال أن هناك بعض 
النقاط بحاجة الى توضيح«. وذكر املراد 
انه شرح لس����ورس موقف الكويت من 
القرار وأهمية تنفيذه والزام جميع الدول 

بذلك مبا فيها العراق والكويت.
وفيما يتعلق مبس����اهمة العراق في 
صندوق التعويضات قال املراد »ان ذلك 
عائد الى مجلس األمن وان الكويت مستعدة 

اليجاد حلول توفيقية بني البلدين«.
وعن ملفي املفقودي���ن واملمتلكات 
الكويتية التي نهبها نظام صدام حسني 

خالل غزوه للكويت في عام 1990 قال 
الس���فير املراد »ان دولة الكويت تدعم 
اجلهود التي يبذلها املنسق الدولي غنادي 
تاراسوف وتأمل في أن تستمر مهمته 
الى أن يتم التع���رف على رفات باقي 
املفقودين واع���ادة املمتلكات وخاصة 
أرشيف الدولة«. وأكد أيضا ان العالقة 
بني بالده والعراق »متميزة رغم وجود 
اختالف في وجهات النظر بني مسؤوليها 
ولكن ليس هناك خالفات تذكر«. ومن 
املتوقع أن يعقد السفير املراد مع أعضاء 
مجلس األمن مقابالت ثنائية خالل األيام 
القليلة املقبلة ليشرح لهم موقف الكويت 
من كل هذه املسائل وذلك قبل مناقشتها 
في جلس���ة للمجلس سيحدد موعدها 

الحقا.

قال قائد الوحدات اللوجستية 
البريطانية  القوات  املشتركة في 
العميد بول ستيرنز امس ان دعم 
الكويت كان حاس����ما ليس فقط 
في حتقيق االستقرار في جنوب 
العراق ولكن ايضا في دعم انسحاب 
القوات البريطانية من خالل املوانئ 

واملطارات الكويتية.
وأوضح العميد س����تيرنز في 
بيان صحافي صدر امس عن املكتب 
الصحافي للقوات البريطانية في 
العراق والكويت ان عالقات اململكة 
املتحدة مع الكويت عبر تاريخها 
الطويل م����رت دائم����ا بتحديات 

واختبارات الزمن.
وأكد ستيرنز أهمية الدعم الذي 
قدمته الكويت لقوات بالده بالقول 
ان الدع����م الكويتي كان ضروريا 
ليس فقط لتحقيق االستقرار في 
جن����وب العراق ولك����ن أيضا في 
دعم انسحاب القوات البريطانية 
من العراق عبر استخدام املوانئ 

واملطارات الكويتية.
وأضاف ان ه����ذه هي اجلولة 
الثالثة في املنطقة، مشيرا الى انه 
وفي كل مرة كان يتم فيها انتشارنا 

القاهرة ـ هناء السيد
اكد مندوبنا الدائم لدى جامعة 
العربية السفير عبداهلل  الدول 
املنصور اهمية الدور الذي تقوم 
به سفارتنا في القاهرة مبختلف 
مكاتبه���ا وادارتها في س���بيل 
تعزيز العالق���ات املتميزة التي 
جتمع الكوي���ت مبصر واملضي 

بها قدما.
جاء ذلك في تصريح ادلى به 
السفير املنصور خالل حفل تكرمي 
امللحق العس���كري في سفارتنا 
بالقاهرة اللواء ركن علي العتيقي 
ومساعد امللحق العسكري املقدم 
ركن سمير مرجان مبناسبة انتهاء 

فترة عملهما في مصر.
واش���اد مبا تقدم���ه املكاتب 
التابع���ة للس���فارة واجله���ات 
القاهرة  العامل���ة في  الكويتية 
من جهود واسهامات والتي من 
شأنها ان توطد العالقات الكويتية 
� املصرية في ش���تى املجاالت، 
مشيرا في الوقت ذاته الى جهود 
مكتب االرتباط العسكري في هذا 

الشأن.
وثمن املنصور اجلهود الذي 
بذلها العتيقي الى جانب مرجان 
طيلة فترات عملهما في القاهرة، 
مبينا ان هذا التكرمي يأتي تقديرا 
لهما عل���ى ما قدم���اه من جهد 
كبير ومثمر في سبيل النهوض 
بأداء مكتب االرتباط العسكري 

واالرتقاء به.
واعرب املنصور عن خالص 
متنيات���ه للعتيق���ي ومرج���ان 

معتب����را ان زيارته للمتحف تعد 
»امتيازا«، مضيفا انه »يتشرف« 
بزي����ارة »بيت الكوي����ت لألعمال 
الوطنية« إذ انه من املناسب متاما 
ان يقوم بذلك ف����ي ختام زيارته 
العملياتية الثالثة من جولته في 

املنطقة.
واختت����م العمي����د س����تيرنز 

حديثه بالقول: لقد ش����اركت في 
الدف����اع عن الكويت في عام 1994 
)كقائد عملية( وأود ان اعبر عن 
احترامي للكويتيني س����واء كانوا 
من العسكريني أو املدنيني ناهيك 
الذين ضحوا  التحالف  عن قوات 
بحياتهم في سبيل »احلرية« مؤكدا 

اننا سنتذكرهم.

التنفيذي د.س����لمان العسعوسي 
وامللحق العسكري للمملكة املتحدة 
العقيد جون اينسور وأعضاء قيادة 
الوحدات اللوجستية املشتركة في 

القوات البريطانية.
وبدا على العميد ستيرنز التأثر 
بش����كل ملحوظ خالل جولته في 
»بيت الكويت لالعمال الوطنية«، 

مع اجلنود أجد ان الكويت كانت 
دائما مركز الثقل ولذلك كنت أعرف 
منذ البداية أننا سنجد الترحيب 
والدعم ما يضمن لنا النجاح في 
مهامنا. وتأتي تصريحات العميد 
ستيرنز على هامش زيارة يقوم 
به����ا الى »بيت الكوي����ت لالعمال 
الوطني����ة« وكان يرافق����ه املدير 

د.خيري���ة رمضان عن تقديرها 
ملا ش���هدته من تعاون وتواصل 
الس���فارة،  بني جمي���ع مكاتب 
متمني���ة للمكتب الثقافي مزيدا 
من التعاون مع مكاتب السفارة 
من اج���ل تذليل جميع العقبات 

امام ابنائنا الطلبة.
والقى عدد من ممثلي املكاتب 
التابعة لسفارتنا بالقاهرة كلمات 
مفترقة خالل التكرمي اثنوا خاللها 
العس���كري  اداء امللحق  عل���ى 
ومساعده من بينهم االمني العام 
العربية  الدول  املساعد جلامعة 
لش���ؤون الرقابة املالية السفير 
عدنان اخلضير ورئيس القسم 
القنصلي املستشار عمر الكندري 

اضافة الى ممثل مكتب االرتباط 
االمني العقي���د خالد اللوغاني، 
وحض���ر احلفل مدي���ر املكتب 
الكويتي للمشروعات اخليرية 
اسماعيل الكندري ونائب رئيس 
املكتب الصحي د.عيد العدواني 
وس���كرتير اول وليد املسعود 
املف���وض باجلامعة  والوزي���ر 
العربية عبداللطيف العوضي، كما 
حضر اعضاء السلك الديبلوماسي 

بسفارتنا في القاهرة. 
وتلق���ى العتيق���ي ومرجان 
في ختام حفل التكرمي عددا من 
الدروع التذكارية من قبل السفير 
املنص���ور وعدد من مس���ؤولي 

السفارة واملكاتب التابعة لها.

طيلة س���نوات عمل���ه كملحق 
عس���كري بالقاهرة، مضيفا انه 
حاول خالل عامني تقدمي جل جهده 
من اجل تفعيل دور مكتب االرتباط 
العسكري وابراز دوره الى جانب 
القائمني عليه. واش���اد القنصل 
عمر الكندري بالتعاون بني جميع 
مكاتب سفارتنا بالقاهرة، مشيدا 
بدور س���فيرنا د.رشيد احلمد 
وتوجيهات���ه املس���تمرة لتظل 
س���فارتنا بجمي���ع مكاتبها في 
خدمة وطنن���ا الكويت وابنائه، 
الكندري حتيات د.احلمد  ونقل 
متمنيا التوفيق والسداد للعميد 

العتيقي وسمير مرجان. 
واعرب���ت امللحق���ة الثقافية 

بالتوفيق والسداد في حياتهما 
العملية املستقبلية متمنيا كذلك 
ان يوفق اهلل م���ن يخلفهما في 
اداء مهام ومس���ؤوليات املكتب 

العسكري.
م���ن جانبه، اع���رب امللحق 
العسكري اللواء ركن علي العتيقي 
عن خال���ص ش���كره وتقديره 
جلميع اعضاء سفارتنا بالقاهرة 
واملندوبية وفي مقدمتهم مندوب 
الكويت لدى اجلامعة الس���فير 
عبداهلل املنصور وسفيرنا لدى 
القاهرة د.رشيد احلمد على هذا 

التكرمي.
كما اعرب العتيقي عن فخره 
واعت���زازه بالفترة التي قضاها 

الكويت مستعدة إليجاد حلول توفيقية بين البلدين حول »التعويضات« والعالقة بينهما متميزة رغم اختالف وجهات النظر

قائد الوحدات اللوجستية المشتركة في القوات البريطانية زار بيت الكويت لألعمال الوطنية

خالل حفل تكريم العتيقي ومرجان النتهاء فترة عملهما في مصر

ستيرنز: دعم الكويت حقق االستقرار في جنوب العراق 
وسّهل عملية انسحاب القوات البريطانية

المنصور: سفارتنا في القاهرة تعمل على تعزيز
العالقات بين الكويت ومصر والمضي بها قدمًا

)ناصر عبدالسيد(السفير عبداهلل املنصور مكرما املقدم ركن سمير مرجان


