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صفر يتوجه إلى مسقط لحضور اجتماع وزراء البلديات بدول مجلس التعاون

يتوجه وزير االش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر الليلة الى العاصمة العمانية مسقط 
لترؤس وفد الكويت الى االجتماع ال� 13 للوزراء املعنيني 
بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون اخلليجي. وقال 
مدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية امين السرحان ل� 
»كونا« ان جدول االعمال يتضمن مناقشة محاضر اجتماعات 
كبار مسؤولي البلديات واالطالع على قرار املجلس االعلى 

في دورته ال� 29 بش���أن مقترح خادم احلرمني الشريفني 
حول تسريع االداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة 
العمل املش���ترك. وأوضح ان جدول االعمال يناقش سبل 
تفعيل العديد من االعمال البلدية املشتركة ومنها االطالع 
عل���ى ما أجنزه الفريق املختص بتطوير املرافق اخلدمية 
على الطرق السريعة واالطالع على ما مت اجنازه من فريق 

اعداد االستراتيجية املوحدة للعمل البلدي.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

صاحب السمو األمير مصافحا امللك مسواتي الثالث ملك مملكة سوازيالند

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال روضان الروضان

الشيخ د.محمد الصباح والشيخ جابر اخلالد خالل لقائهما جون كيرلي وعبدالرحمن العوضي

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال سليمان الشاهني

رئيس األركان الفريق الركن طيار فهد األمير لدى استقباله الفريق أورايلي

الشيخ ناصر صباح األحمد مصافحا امللك مسواتي الثالث ملك مملكة سوازيالندصاحب السمو األمير مصافحا احدى عضوات الوفد املرافق للملك

صاحب السمو األمير مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمدصاحب السمو األمير مستقبال ملك مملكة سوازيالند

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي ورئيس الوزراء

األمير استقبل ملك مملكة سوازيالند بعد وصوله البالد في زيارة رسمية

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي.

واس���تقبل س���موه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء.

الى ذلك، وصل الى مطار الكويت الدولي ظهر امس امللك مسواتي 
الثالث ملك مملكة سوازيالند الصديقة والوفد الرسمي املرافق له في 
زيارة رسمية للبالد تستغرق 4 ايام يجري خاللها مباحثات رسمية 

مع صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
وكان على رأس مستقبليه على ارض املطار صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل االحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ووزير شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد والوزراء 
واملستش���ارون واحملافظون وكبار املسؤولني بالدولة وكبار القادة 

في اجليش والشرطة واحلرس الوطني.
وتشكلت بعثة الشرف املرافقة للملك من الديوان االميري برئاسة 

املستشار في الديوان االميري محمد ابواحلسن.
ويرافق امللك وفد رسمي يضم كال من اصحاب السمو امللكي االمراء 
وصاحبة الس���مو امللكي االميرة الجنيو سيمبي وزيرة التخطيط 
االقتصادي والتنمية وصاحبة السمو امللكي االميرة تسانزلي وزيرة 
املوارد الطبيعية والطاقة ولوتفو اي دالميني وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي وجابيو ليلى ماش���واما وزيرة التجارة والصناعة وعدد من 

كبار املسؤولني في حكومة مملكة سوازيالند الصديقة.
وترتبط الكويت بعالقات صداقة متينة مع مملكة س���وازيالند 

قائمة على الثقة واالحترام املتبادل.
وشهدت السنوات القليلة املاضية نشاطا ملحوظا بني البلدين سعيا 

الى توطيد العالقة وتطويرها ومتثل ذلك في تبادل الزيارات وتعيني 
السفراء والتعاون املشترك في املشاريع التنموية بني البلدين.

وكان س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قد زار 
سوازيالند في شهر يوليو املاضي واجرى مباحثات مع امللك مسواتي 
الثالث تناولت العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها 

في شتى املجاالت.
ومت خالل الزيارة تقليد سمو الشيخ ناصر احملمد وسام مملكة 
سوازيالند من الدرجة االولى تقديرا وامتنانا للكويت اميرا وحكومة 

وشعبا وللعالقات الوطيدة بني سوازيالند والكويت.
ومتخضت ه���ذه الزيارة عن التوقيع على ع���دد من االتفاقيات 
الثنائية شملت مجاالت التعاون االقتصادي والفني وتشجيع وحماية 
االستثمارات املتبادلة والتعاون الثقافي والفني والتعاون في مجاالت 
التعليم العالي واتفاق انش���اء جلنة مشتركة للتعاون بني حكومة 
الكوي���ت وحكومة مملكة س���وازيالند ومذكرة تفاهم بش���أن اقامة 

املشاورات الثنائية بني وزارتي خارجية البلدين.
كما مت التوقيع عل���ى اتفاق للتعاون في مجال اخلدمات اجلوية 
ومذكرة تفاه���م بني غرفة جتارة وصناعة الكويت ورابطة اصحاب 

االعمال وغرفة وجتارة سوازيالند.
ويؤكد الكثير من املسؤولني في مملكة سوازيالند في مناسبات 
عديدة استعداد بالدهم لتقدمي كل التسهيالت لرجال االعمال الكويتيني 
وضمان استثماراتهم مبا يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقني 

خصوصا في ظل تعدد الفرص االستثمارية في بالدهم.
يذكر ان هذه هي الزيارة الثانية للملك مسواتي الثالث للكويت، 
حيث كانت االولى في شهر فبراير عام 2008 اجرى خاللها مباحثات 
تركزت حول العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها في جميع 
املجاالت، وخالل هذه الزيارة اثن���ى امللك على الدور الذي تقوم به 
الكويت باملس���اهمة في عملية التنمية في بالده متطلعا الى تعزيز 

اكبر للعالقات بني البلدين.

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد والروضان

مسؤول ماليزي أشاد بمساهمة الكويتالدعيج يشارك في افتتاح معهد التدريب اإلعالمي لـ »فانا« 
في حل أزمة األمن الغذائي في العالم اإلسالمي بيروت � كونا: وصل رئيس مجلس االدارة املدير 

العام لوكالة االنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج الى بيروت امس في زيارة رسمية تستمر 
يومني للمشاركة في افتتاح معهد التدريب االعالمي 

التابع الحتاد وكاالت االنباء العربية )فانا(.
وكان في استقبال الشيخ مبارك الدعيج والوفد 
املرافق له لدى وصوله الى مطار رفيق احلريري 
الدولي االمني العام الحتاد )فانا( د.فريد ايار وممثل 
سفارتنا لدى لبنان السكرتير الثاني في السفارة 

صالح الصرعاوي.
ويشارك الشيخ مبارك الدعيج في افتتاح معهد 
التدريب االعالمي في منطقة )س���ن الفيل( شرقي 
العاصم���ة بيروت صباح غد حت���ت رعاية وزير 
االعالم اللبناني طارق متري مبشاركة مديري عدد 
من وكاالت االنباء العربية باالضافة الى شخصيات 

ووجوه اعالمية بارزة.
وينتقل الش���يخ مبارك بعد ذلك للمشاركة في 
االجتماع التشاوري غير الرسمي ل� )فانا( بشأن 

املؤمتر املقبل للجمعية العمومية لالحتاد.
وم���ن املقرر ان يلتقي الش���يخ مبارك الدعيج 
غدا م���ع مديرة الوكالة الوطنية اللبنانية لالعالم 
لور س���ليمان للتباحث معها في تطوير العالقات 

االعالمية بني الوكالتني.
يذكر ان وكالة االنباء الكويتية )كونا( تعد واحدة 
من بني خمس وكاالت انباء عربية هي السعودية 
والعمانية والقطرية واليمنية س���اهمت في دعم 
انشاء املعهد الى جانب منظمة االمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )يونيسكو( عبر البرنامج الدولي 
لتطوير االتصاالت واملكتب االقليمي لليونيسكو 

في بيروت.

كواالملبور � كونا: أش���اد مسؤول ماليزي امس 
مبس���اهمة الكويت في حل االزم���ات االقتصادية، 
خصوصا في مجال التغلب على االزمة الغذائية في 
العالم االسالمي من خالل تأسيس الصندوق املالي لهذا 
الغرض الذي أعلن في املنتدى االقتصادي االسالمي 
الدولي الرابع الذي اقيم في الكويت العام املاضي. 
وقال االمني العام للمنتدى االقتصادي االس���المي 
الدولي السفير املفوض لدى وزارة اخلارجية املاليزية 
أحمد فوزي حاج عبدالرزاق في تصريح ل� »كونا« ان 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد »وضع 
بصمة ال تنسى في التغلب على االزمات االقتصادية 
حيث يرجع اليه الفضل في حل مشكلة االمن الغذائي 
وذلك بعد اعالنه التربع ب� 100 مليون دوالر لتأسيس 

صندوق مالي للتغلب على االزمة الغذائية في دول 
العالم االسالمي«. وأضاف أن هذه املبادرة اخليرة 
تعكس روح التضام���ن والتعاون التي عرفت عن 
الكويت متمثال بسموه الكرمي وحكومته الرشيدة 
وشعبه املضياف خصوصا في املجاالت االنسانية 
واالجتماعية، مشيرا الى ان دولة الكويت هي الدولة 
العربية الوحيدة التي استضافت املنتدى االقتصادي 
االس���المي الدولي في دورته الرابعة. واوضح ان 
البرنامج الدولي املش���ترك الرشاد القادة الشباب 
الذي دشن في املنتدى االقتصادي االسالمي الرابع 
في الكويت بدأ بجني ثماره اليوم وذلك من خالل 
متويل الشباب في التجارات الصغيرة واملتوسطة 

في العالم االسالمي.

وزير الديوان استقبل عضو المجلس األعلى 
للهيئة االستشارية بمجلس التعاون

رئيس األركان وقائد وكالة الصواريخ
األميركية بحثا تعزيز العالقات العسكرية

اس���تقبل وزير شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر صباح 
االحمد في قاعة التشريفات االميرية مبطار الكويت الدولي صباح 
امس عضو املجلس األعلى للهيئة االستشارية العليا لدول مجلس 

التعاون اخلليجي سليم��ان ماج��د الشاه��ني.

اس���تقبل رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن طيار 
فه���د األمير مبكتبه صباح امس قائد وكالة الصواريخ الدفاعية 
االميركية الفريق اورايلي والوفد املرافق له مبناس���بة زيارته 
للبالد. حيث مت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية ومناقش���ة 
أهم االمور واملواضيع ذات االهتمام املش���ترك، السيما املتعلقة 

باجلوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
صباح ام���س في قصر بيان رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي، كما استقبل سموه سمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان.

التقى نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح وبرفقته وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد جون 
كيرلي مدير عمليات االنقاذ السابق في االمم املتحدة 
ود.عبدالرحمن العوضي االمني التنفيذي للمنطقة 
االقليمية حلماية البيئ���ة البحرية. حضر اللقاء 

مدير ادارة املنظمات الدولية في وزارة اخلارجية 
الوزير املفوض منصور العتيبي. هذا وتلقى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية امس رسالة 
خطية من وزير اخلارجية والتجارة في منغوليا 
سوخباتار باتبولد تتصل بالعالقات بني البلدين 

الصديقني والقضايا محل االهتمام املشترك.

محمد الصباح والخالد استقبال
مدير عمليات اإلنقاذ السابق باألمم المتحدة


