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صاحب السمو لسفرائنا: اعملوا على تعزيز الروابط بين الكويت والدول المعتمدين بها
األمير التقى ولي العهد والمحمد مواطنين بينهم شخصيات من مجموعة الـ 26 مؤكدًا أنهم ال يقلون وطنية وتمسكًا بالدستور عن غيرهم وتسّلم برنامج عمل الحكومة

 رئيس ديوان المحاسبة
بعث ببرقية شكر

بع���ث رئيس ديوان احملاس���بة 
العدساني ببرقية شكر  عبدالعزيز 
جوابية إلى صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة تهنئة 
س���موه على فوز الدي���وان مجددا 
بعضوية مجلس مديري اآلسوساي 

للفترة من 2012/2009 وهذا نصها:
تلقيت مبزيد من الشكر والتقدير 
تهنئة سموكم مبناسبة فوز ديوان 
احملاس���بة مجددا بعضوية مجلس 
مديري اآلسوساي للفترة من 2009 

حتى 2012.
وبهذه املناس���بة يطي���ب لي أن 
أرفع ملقام س���موكم الكرمي خالص 
الشكر والتقدير على ما احطتمونا 
به وجميع العاملني بديوان احملاسبة 
من رعاية س���امية، وكرمي التوجيه 
والدع���م مما كان له األثر الفاعل في 
وصول ديوان احملاسبة لتلك املكانة 
ورفع اسم الكويت احلبيبة عاليا في 

جميع احملافل االقليمية والدولية.
كم���ا ادعو اهلل جل���ت قدرته ان 
يحفظكم ويسدد على طريق اخلير 
خطاك���م ودمت رمزا وذخرا لوطنك 

وأبناء شعبك.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ أحمد الفهد وعادل الوقيان

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح والسفير ناصر العنزي والسفير سعد العسعوسي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل تفقده سيارة دورية الرصد

الشيخ ناصر صباح األحمد يتسلم نسخة من املصحف الشريف من د.وليد احلمد وخالد احلمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخة فريحة األحمد والوفد املرافق لها

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى لقائه الشيخ د.محمد الصباح والسفير ناصر العنزي والسفير سعد العسعوسي

استقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد واألمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيط عادل الوقيان، حيث رفعا الى سموه برنامج 
عمل احلكومة للفصل التشريعي الثالث عشر 2010/2009 � 
2013/2012. واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، حيث قدم لسموه 
سفيرنا لدى جمهورية اندونيسيا ناصر العنزي وسفيرنا 
لدى جمهورية نيجيريا االحتادية سعد العسعوسي حيث 

أديا اليمني الدستورية أمام سموه مبناسبة تسلمهما مهام 
مناصبهما اجلديدة. هذا وقد زودهما س����موه بتوجيهاته 
السامية للعمل على تعزيز وتقوية الروابط والعالقات بني 
الكويت والدولتني املعتمدين فيهما مبا يتماشى مع مصالح 
الكويت وسياساتها الداعية الى التفاهم والتعاون وخدمة 
السالم، متمنيا س����موه لهما كل التوفيق والسداد خلدمة 
الوطن العزيز ورفعة شأنه. وحضر مراسم اداء القسم نائب 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح وأحمد 
فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو األمير ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الش����يخ خالد العبداهلل. واستقبل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس سفير جمهورية السودان لدى البالد ابراهيم 
ميرغني حيث س����لم سموه رسالة خطية من اخيه رئيس 
جمهورية السودان الش����قيقة عمر حسن البشير تتعلق 
بالعالقات االخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبني 

الش����قيقني وآفاق تعزيز التعاون بينهما في املجاالت كافة 
والقضايا ذات االهتمام املشترك. وحضر املقابلة نائب وزير 

شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بدار س����لوى مساء أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والوزراء عددا من املواطنني، وقد ألقى سموه رعاه 
اهلل كلمة قال فيها: يس����رني أن أرحب بس����مو ولي العهد 
األخ الش����يخ نواف األحمد اجلابر الصباح وبس����مو األخ 
الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
وإخوان����ه الوزراء، وان أرحب بكم أيها االخوة مرة أخرى 
كراما أعزاء. يأتي هذا اللقاء املبارك استكماال للقاء السابق 
مع اخوة كرام أفاضل، رأوا نقل مرئياتهم وتصوراتهم بكل 
شفافية ووضوح حول مختلف القضايا التي تهم الوطن 
واملواطنني، استشعارا منهم بروح املسؤولية وروح الوطنية 

بهدف اإلسهام في تعزيز املسيرة التنموية للوطن العزيز 
واالرتقاء به، وجتسيدا للنهج الذي ُجبل عليه أهل الكويت في 
التواصل مع ولي األمر، وهم دون شك ال يقلون عن غيرهم 

إميانا ومتسكا بالدميوقراطية والدستور والقانون.
وقد رأيتها فرصة مناس����بة بأن يلتقوا ايضا مع سمو 
رئيس مجل����س الوزراء وإخوانه ال����وزراء في هذا اللقاء 
األخوي، لالستماع حول ما لديهم جتاه تلك القضايا، سائلني 
املولى تعالى أن يكلل خطى اجلميع لكل ما فيه خير الوطن 
العزيز ورفعة شأنه، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

بعدها أقام سموه مأدبة عشاء للحضور.
الى ذلك، يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل تكرمي كوكبة من 
املعلمني مبناس����بة اليوم العاملي للمعلم للعام الدراس����ي 
2009/2008 وذلك في الساعة 10:30 من صباح اليوم وذلك على 

مسرح كلية التربية األساسية بنات في منطقة الشامية.

..والتقى محمد الصباح وسفيرينا في إندونيسيا ونيجيريا

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء في قصر السيف صباح امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح وبرفقته كل من السفير 
ناصر العنزي مبناسبة تعيينه سفيرا للكويت 
لدى جمهورية اندونيس���يا والسفير سعد 
العسعوسي مبناسبة تعيينه سفيرا للكويت 

لدى جمهورية نيجيريا االحتادية.
واقام س���مو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء مساء امس في ديوان اسرة آل 
الصباح بقصر بيان مأدبة عشاء على شرف 
صاحب اجلاللة امللك مس���واتي الثالث ملك 
مملكة س���وازيالند الصديقة والوفد املرافق 

جلاللته مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد في مكتبه بقصر السيف 
صباح امس عبدالعزيز محمد العنجري، حيث 
قدم له نسخة عن فيلم كبار الخدم، وذلك إهداء 

الى صاحب السمو االمير.
كما اس���تق���بل في مكت��به بق�صر السيف 
صباح امس د.فهد الشه�ري وعي�د الش�هري، 
ح�ي���ث أه���داه رس���الة دكتوراه ف���ي الطب 

الطبيعي.
واستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد في 
مكتبه بقصر السيف صباح امس د.وليد الحمد 
وخالد الحمد حيث أهدياه نسخة من المصحف 

الشريف بفكرته المبتكرة.
كما استقبل في مكتبه بقصر السيف صباح 
امس علي ناصر الروم���ي، حيث أهداه كتاب 

تصاوير.

وزير الديوان تسّلم رسالة دكتوراه من الشهري 
ونسخة من المصحف الشريف من الحمد

تسّلم نسخة من فيلم كبار الخدم من العنجري

ولي العهد استقبل المحمد والفهد والوقيان وفريحة األحمد
سموه التقى محمد الصباح والعنزي والعسعوسي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف صباح امس سمو الشيخ 
المحمد رئي����س مجلس  ناص����ر 
ال����وزراء. كما اس����تقبل س����موه 
بقصر السيف صباح ام��س نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
الخارجية الشيخ د.محم��د الصباح 
وبرفقته سفيرنا لدى الجمهورية 
االندونيسية السفير ناصر بارح 
العنزي وسفيرنا لدى جمهورية 
السفير سعد  نيجيريا االتحادية 
عبداهلل العسعوسي، وذلك بمناسبة 
تسلمهما مهام مناصبهما الجديدة. 
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف صباح امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد وبرفقته االمين 
العام للمجلس االعلى للتخطيط 

عادل الوقيان.
واس����تقبل س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيسة 
اللجنة العليا لجائزة األم المثالية 
لألسرة المتميزة الشيخة فريحة 

ادوار غيو.
كما قام وزير الدفاع الفرنسي 
بزيارة ال���ى الكويت في فبراير 
املاضي حيث مت بحث العالقات 
البلدين الصديقني وتعزيز  بني 
التعاون املش���ترك في املجاالت 

العسكرية وسبل تطويرها.
واتت زيارة الوزير الفرنسي 
بعد الزيارة التي قام بها الرئيس 
الفرنسي الى الكويت في نفس 
الشهر والتي تعد االولى لرئيس 
فرنسي منذ عام 1991 حيث اكد 
س���اركوزي ان وزي���ري الدفاع 
الكويتي والفرنسي سيناقشان 
حتديث االتفاقية الدفاعية التي 
وقعتها الكويت مع فرنس���ا في 
عام 1992 واملتعلقة بتحديد اطر 
التعاون بني البلدين في املجالني 

الدفاعي والعسكري.

باريس � كونا: وصل النائب 
االول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
الى باريس امس على رأس وفد 
اتفاقية  رفيع املستوى لتوقيع 

دفاعية بني الكويت وفرنسا.
ومن املقرر ان يجتمع الشيخ 
جابر املبارك الذي تستمر زيارته 
اربعة اي���ام الى وزي���ر الدفاع 
الفرنسي هيرفيه مورين حيث 
اتفاقية دفاعية  س���يتم توقيع 
بني الكويت وفرنسا لتحل مكان 

االتفاقية املوقعة عام 1992.
يذك���ر ان الكويت وقعت مع 
فرنس���ا اتفاقي���ة دفاعية في 18 
اغسطس 1992 تنظم سبل الدفاع 
عن سيادة الكويت واستقاللها في 
حال تعرضت العتداء خارجي، 
ومن املنتظر ان يبحث الش���يخ 
جابر املبارك م���ع وزير الدفاع 
الفرنسي س���بل تعميق اواصر 
الصداقة واالتف���اق على تذليل 
التي ميكن  جميع الصعوب���ات 
ان تعتري العالقات بني البلدين 

خاصة في املجال العسكري.
 وكان الش���يخ جابر املبارك 
ق���د قام بزيارة الى فرنس���ا في 
املاض���ي اجتمع خاللها  مارس 
مع الرئيس نيكوال س���اركوزي 
ورئيس الوزراء فرانسوا فيون 
ووزير الدفاع هيرفيه مورين كما 
اجتمع م���ع رئيس اركان مكتب 
رئي���س اجلمهوري���ة االدميرال 

مثمر لصالح المجتمع واالس����رة 
الكويتي����ة وفي مجال التس����امح 
الديني وحوار الحضارات. كما اكدت 
رئيسة اللجنة العليا لجائزة األم 
المثالية لالسرة المتميزة الشيخة 
فريحة االحمد ان الدعم المستمر 
من صاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد هو الركيزة االساسية 

الستمرار مسيرة العمل الخيري 
والتطوعي داخل وخارج الكويت 
انطالقا من الثوابت المتجذرة في 
الكويت وشعبها الكريم. حضر 
المقابلة رئيس ديوان سمو ولي 

العهد الشيخ مبارك الفيصل. 
كما اس����تقبل سموه الشيخ 

احمد مبارك الفيصل.

للشيخ جابر االحمد تقديرا واجالال 
للدور الكبير الذي قام به المغفور 
له ب����اذن اهلل تعالى امير الكويت 
الراحل الشيخ جابر االحمد طيب 
اهلل ثراه في تعزيز السالم والحوار 
الثقافي لحقوق االنسان. وقد اثنى 
سموه على جهود رئيسة اللجنة 
واعضائها لما يقومون به من عمل 

االحم����د وأعض����اء اللجنة وذلك 
بمناس����بة عودتها م����ن زيارتها 
الرس����مية التي قامت بها والوفد 
الرسمي المرافق لها الى العاصمة 
البرتغالية لشبونة تلبية لدعوة 
رس����مية من جامعة ايفورا وذلك 
لحضور مراس����م افتتاح مشروع 
مركز الدراسات العربية واالسالمية 

الشيخ جابر املبارك

 النائب األول يوّقع اتفاقية
دفاعية بين الكويت وفرنسا

وصل باريس في زيارة رسمية تستمر 4 أيام

 رئيس الوزراء تفّقد سيارة دورية الرصد:
توفير أدوات المساعدة األمنية لقائدي المركبات

أكد س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
المحمد ان توجيهات القيادة السياسية العليا، ممثلة 
في صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد، تشدد على توفير 

جميع االمكانات للمؤسسة األمنية للقيام بمهامها.
وأشاد سموه باإلنجاز الذي حققته وزارة الداخلية 
فيما يتعلق بسيارة دورية الرصد، مشيرا الى ان ما 

شاهده اليوم يثير مشاعر الفخر واالعتزاز.
وطالب سموه بانجاز المزيد من عمليات التطوير 
والتق����دم األخرى لما فيه مصلحة أمن الوطن وأمان 
المواطنين التي تأتي في اطار عملية التحديث الشاملة 
وواس����عة النطاق لجميع قطاع����ات وزارة الداخلية 
التي يقودها وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 

جابر الخالد.
وشدد سموه على أهمية االلتزام بتطبيق القانون 
وتوعية قائدي المركبات وتوفير جميع أدوات المساعدة 

األمنية والمرورية لهم في الطريق.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد تفقد سيارة 
دورية الرصد بمقر ديوان س����موه بقصر الس����يف 
بحض��ور الش��يخ احمد ال��فهد ن�ائب رئيس مجلس 
الوزراء لل��شؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التن�مية ووزير ال��دولة لش����ؤون اإلس����كان ووزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر الخ�الد وفيصل 
ال�حجي المس��ت��شار بدي��وان سمو رئيس مجلس 
ال��وزراء ووكيل وزارة ال��داخلية المساعد مدير عام 
اإلدارة الع��ام����ة لل��مرور اللواء محمود الدوس����ري 
ووكيل وزارة الداخلية المساعد لش���ؤون تك��نولوجيا 

المعلومات واالتص��االت الشيخ مشعل الجابر.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره العميق 
للمس����اندة والدعم الكبيرين من جانب سمو رئيس 
مجلس الوزراء للمؤسس����ة األمنية كي تس����تطيع 
االضطالع بمهامها ومتابع����ة التطورات التقنية في 

أكثر دول العالم تقدما.
وتجدر االشارة الى ان وزير الداخلية قام في وقت 
سابق أمس بجولة تفقدية بدورية الرصد برفقة الشيخ 
م��شعل ال��جابر، الذي اطلعه على امكاناتها المتميزة 
وما تشمله من نظام متطور مرتبط بكاميرات حديثة 
تس����تخدم في مراقبة وضبط المركبات بالطرق، ثم 
توجه وزير الداخلية إلى لقاء س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر المحمد بمقر ديوان س����موه 

بقصر السيف.
ج�دير بال��ذكر ان سي��ارة دورية الرص��د تتمتع 
بمواصفات عال��ية وتجهيزات بالغ��ة التطور تمكنها 
من القراءة السريعة لل��وحات المركبات بواقع 50 
لوحة في الثانية الواح��دة وق��راءة لوحات المركبات 
من مسافات مختلفة وقراءة لوحات المركبات ليال 
ونهارا والتي تسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة 
وال��ق�درة المثالية على الس���يطرة على المركبات 
ومعرفة حالتها عند نقاط التفتيش من خالل القي��ام 
بإصدار انذار صوت���ي ينبه قائد الدورية أو رج��ل 
األمن الى معرفة حالة المركبات سواء كان��ت مخالفة 
أو مطلوبة أو مس���روقة أو منتهية التأمين أو غير 

ذلك.
وقد أثبتت التجربة من خالل الجولة الميدانية تميز 
سيارة دورية الرصد ومساهمتها بشكل ايجابي في 

تسهيل حركة المرور وسرعة ضبط المخالفين.


