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الشيخ د.محمد الصباح قبيل مغادرته البالد

م.اقبال الطيار خالل االجتماع

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس املجلس الوطني االحتادي باإلمارات بحضور سمو ولي العهد والرئيس جاسم اخلرافي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال علي الراشد

الشيخ جابر املبارك قبيل مغادرته البالد امس الى مسقط

الشيخ مشعل األحمد مكرما أحد أفراد احلرس الوطني جاسم محمد علي

سموه التقى الراشد وصباح ناصر المحمد

ولي العهد التقى الخرافي والمحمد و6 وزراء

وزراء الدفاع الخليجيون بحثوا مسيرة التعاون 
العسكري والمستجدات اإلقليمية والدولية

األس���اس في حتركنا كوزارة 
خارجية، األمر اآلخر لوال اجلهد 
الكبير الذي بذله السفير سالم 
الزمانان واجلهود التي قام بها 
وهو من السفراء الالمعني في 
وزارة اخلارجية ولوال حتركه 
لكان املواطن في السجن ولكن 
حتركه سمح للسلطات اليمنية 
بأن تخلي سراحه الى ان يحدد 
موعد جلسة االستئناف، واألمر 
الثالث هناك جلسة استئناف 
وهذا يعني اننا لم نخرج من 
القضية ولذلك مصلحة املواطن 
الكويتي أهم شيء بالنسبة لنا، 
ولم نأُل جهدا في توفير كل ما 
يحتاجه الى ان يحصل إن شاء 
اهلل على حكم البراءة النهائي 

من السلطات اليمنية.
في منتدى املستقبل هل هناك 

بنود وآراء ستطرح من قبلكم؟
عندنا ورقة سنقدمها.

وااللتزام بالقنوات الدستورية 
همنا بشكل أساسي مصلحة 
الكويت���ي، وتقدمي  املواط���ن 
مش���اريع ملعاجلة االختالالت 
املوجودة في بلدنا ألن هناك 
أمورا كثيرة حتتاج الى اصالح 
وهذا ما تقوم به احلكومة اآلن 
البرنامج. وفي  من خالل هذا 
النهاي���ة مصلحة املواطن هي 

التي تقود عمل احلكومة.
أال تعتقد ان املزايدات النيابية 
وكثرة االس��تجوابات تقوم على 

أسس طائفية؟
ال تعليق.

ُق��دم بالغ للنائ��ب العام ضد 
وزارة اخلارجية بخصوص قضية 

املواطن في اليمن فما قولكم؟
لم أس���مع عن ذلك، ولكن 
هناك ثالثة أمور أساسية أولها 
ان مصلحة املواطن الكويتي هي 
األهم وحقوقه وسالمته تشكل 

مدريد الفتتاح السفارة وكذلك 
سنعقد جولة من االجتماعات 
م���ع وزير خارجية اس���بانيا 
ميخائي���ل مورانتي���س ألنه 
ستؤول الى اس���بانيا رئاسة 
االحتاد االوروب���ي في مطلع 
العام املقبل بنفس الوقت الذي 
ستؤول رئاسة مجلس التعاون 
اخلليجي الى الكويت، فسيكون 
اجتماعا تنسيقيا بني الرئاستني 
املقبلت���ني االحت���اد األوروبي 
ومجلس التعاون، وس���يكون 
التفاهم حول جدول وأجندة 
التعاون بني املجلس واالحتاد 

األوروبي.
احلكومية  للخط��ة  بالنس��بة 
ه��ل س��تكون ورقة تع��اون بني 
السلطتني في ظل وجود أصوات 
لرئي��س  باس��تجوابات  تن��ادي 

الوزراء والوزراء؟
احلكومة تسير ببرنامجها 

الوزارة مازالت تنتظر املوافقات 
من ال���وزراء العرب املختصني 
بش���ؤون الكهرباء في مختلف 

الدول العربية.
وفي هذا السياق بحثت رئيسة 
جلنة التنسيق واملتابعة للمؤمتر 
الطيار خالل اجتماعها  م.اقبال 
امس م���ع اعضاء اللجنة وضع 

اللمس���ات االخيرة على جميع 
اجن���ازات اللجنة والتنس���يق 
حول حتديد احتياجات اللجان 
االخ���رى ومتابعة حتضيراتها 
للتأكد من مدى جاهزية جميع 
االس���تعدادات، مع متابعة آخر 
تطورات املطبوعات االعالمية 
التي س���يتم عرضها باملعرض 

الس���ادس لصناع���ة املع���دات 
والتجهي���زات الكهربائي���ة في 

الوطن العربي.
كما مت االتفاق على الزيارات 
امليداني���ة ملوق���ع احلف���ل مع 
الش���ركة املنظمة لالطالع على 
التجهي���زات املطلوب���ة لي���وم 

االفتتاح واملعرض.

مشعل األحمد كّرم الحارس جاسم علي 
لتفانيه في عمله وُحسن أدائه الوظيفي

نائب  اس���تقبل 
احل���رس  رئي���س 
الوطن���ي الش���يخ 
مش���عل االحمد في 
مكتبه صباح امس 
بالرئاس���ة العام���ة 
للحرس الوطني، أحد 
أفراد احلرس الوطني 
جاس���م محمد علي 
من س���رايا احلرس 
املفروزة  الوطن���ي 
حلرس مجلس االمة، 
حيث كرمه لتفانيه 
ومتيزه ف���ي عمله 
وحسن ادائه الوظيفي 
نتيج���ة تطبيق���ه 
لالوامر والتعليمات 
الثابتة للعمل بالشكل 

الالئق.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوان سموه بقصر السيف صباح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
واس���تقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد ووزير الداخلية الفريق ركن 
متقاعد الشيخ جابر اخلالد ووزير النفط ووزير 
االعالم الش���يخ احمد العبداهلل ووزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل سموه وكيل الديوان االميري لشؤون 

االسرة احلاكمة الشيخ صباح ناصر احملمد.
واستقبل س���موه عضو مجلس االمة النائب 

علي الراشد.

اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
الش���قيقة عبر فيها عن خالص 
الوطني  العيد  تهانيه مبناسبة 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية وللجمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 

كل التقدم والرقي واالزدهار.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

وبعث صاحب السمو االمير 

الش���يخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى اجلنرال لويس اكنيثا 
الك تاك حاكم عام انتيجا وبربودا 
الصديقة عبر فيها س���موه عن 
خالص تهانيه مبناس���بة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناص���ر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

مسقط � كونا: اختتم في مسقط امس االجتماع 
الثامن ملجلس الدفاع املشترك لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية برئاس���ة الوزير املسؤول 
عن ش���ؤون الدفاع بدر بن سعود البوسعيدي، 
وبحث االجتماع الذي استمر يوما واحدا تعزيز 
مسيرة التعاون العسكري القائم بني دول املجلس، 
باالضافة الى تفعيل اتفاقية الدفاع املشترك بني 
دول مجلس التعاون، اضافة لالوضاع في املنطقة 
بشكل عام واملستجدات االقليمية والدولية التي 

تهم دول مجلس التعاون.
وترأس وفد الكويت في االجتماع النائب االول 
لرئي���س مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك، وكان االجتماع الثامن ملجلس الدفاع 
املشترك لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
اليوم برئاسة الوزير املسؤول عن شؤون الدفاع 
بدر بن سعود البوسعيدي وبحضور االمني العام 
ملجلس التع���اون اخلليجي عبدالرحمن العطية، 
وش���ارك في االجتماع كل من نائب وزير الدفاع 

والطيران واملفتش العام باململكة العربية السعودية 
االمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال سعود ورئيس 
اركان القوات املسلحة القطرية اللواء الركن حمد 
بن علي العطية ووزير االقتصاد بدولة االمارات 
العربية املتحدة سلطان سعيد املنصوري ووزير 
الدولة لش���ؤون الدفاع مبملكة البحرين الفريق 

طيب محمد آل خليفة.
وكان النائب االول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املب���ارك وصل الى 
س���لطنة عمان للمش���اركة في االجتماع الثامن 
ملجلس الدفاع املش���ترك ل���دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
وكان في استقبال املبارك لدى وصوله إلى قاعدة 
السيب اجلوية الوزير املسؤول عن شؤون الدفاع 
بدر بن سعود البوسعيدي وسفيرنا املعتمد لدى 
سلطنة عمان شمالن الرومي وامللحق العسكري 
بس���لطنة عمان الرائد طارق علي الكندري وعدد 

من املسؤولني العسكريني العمانيني.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بأن اململكة 
املتحدة ستقيم خالل الشهر اجلاري احتفاال في 
الكويت مبناسبة انتهاء مهمة القوات البريطانية 
في العراق حتت ش���عار »شكرا يا كويت« وذلك 
عرفانا منها وتقديرا للدور الكبير واحملوري الذي 
قامت به الكويت في دعمها ومساندتها مما ساهم 
بشكل كبير في توفير فرص النجاح حلملة حترير 
العراق من النظام العراقي البائد وحتقيق احلرية 

والدميوقراطية ملواطنيه.
ويأتي هذا التعاون بني البلدين كنتيجة التفاقية 
التعاون الدفاعي املوقعة بني البلدين الصديقني عام 
1992 وفي اطار العالقات االستراتيجية والتاريخية 
بينهما والتي متيزت بوقفات مضيئة وبنيت على 
اسس متينة وراس���خة ومبادئ وثوابت ارستها 
الكويت في سياس���تها اخلارجية وعالقاتها مع 

دول العالم.

بريطانيا تنظم »شكرًا يا كويت« الشهر الجاري

صاحب السمو التقى رئيس المجلس الوطني االتحادي باإلمارات

األمير استقبل ولي العهد والخرافي ورئيس الوزراء
استقبل صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحم���د بقصر 
الس���يف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
كما اس���تقبل س���موه بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر السيف 
صباح امس وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي يرافقه 
رئيس املجلس الوطني االحتادي 
باالمارات العربية املتحدة الشقيقة 
عبدالعزيز الغرير والوفد املرافق 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وحض���ر املقابلة نائب وزير 
الديوان االميري الشيخ  شؤون 

علي اجلراح.
وبعث صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة ال���ى الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليق���ة رئي���س اجلمهورية 

بيان عاكوم
أكد نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ان هدف 
احلكومة من تقدمي اخلطة هو 
مصلحة املواطن من خالل تقدمي 
مش���اريع ملعاجلة االختالالت 

املوجودة في البالد.
وكان قد نفى الشيخ د.محمد 
الصباح قبيل قيامه بجولة إلى 
أبوظبي ثم املغرب واسبانيا 
علمه بالبالغ الذي قدم للنائب 
العام ضد وزارة اخلارجية على 
خلفية قضية الضابط احلميدي 
الشمري في اليمن، مشيرا الى 
ان ابرز ما اهتمت به الوزارة 
مصلحة املواطن وذلك من خالل 
املساعي التي قام بها السفير 
س���الم الزمانان وإخراجه من 

السجن.
وه���ذه تفاصي���ل م���ا دار 
بني الش���يخ د.محمد الصباح 

والصحافيني:
ماذا عن جولتكم إلى اإلمارات 

واملغرب واسبانيا؟
سألبي دعوة الشيخ عبداهلل 
بن زايد حلضور احتفال السباق 
الدولي للفورم���وال 1 وبعدها 
س���أذهب الى اململكة املغربية 
حلضور منتدى املستقبل وهو 
املنتدى الذي يعقد سنويا في 
املغ���رب العربي أو املش���رق 
العرب���ي ونطمح ان يكون في 
الكويت وسيكون هناك اجتماع 
مع وزيرة اخلارجية هيالري 
كلينتون م���ع الوزراء العرب 
املشاركني في املؤمتر، وسيكون 
هناك مجال لبحث الوضع املعقد 
والعقبات التي تضعها احلكومة 
اإلسرائيلية في وجه مسيرة 
الس���الم، بعدها سنذهب الى 

دارين العلي
أك���د 8 وزراء كهرب���اء عرب 
حضورهم مؤمتر صناعة الطاقة 
في الوطن العربي الثاني الذي 
تنظمه وزارة الكهرباء واملاء بني 
15 و17 نوفمب���ر اجلاري حتت 
رعاية س���مو رئي���س مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ولفتت مديرة ادارة العالقات 
العامة في وزارة الكهرباء واملاء 
ان الوزراء الذين اكدوا حضورهم 
ه���م: وزير الطاق���ة � ابوظبي � 
دولة االمارات العربية املتحدة، 
ووزير االش���غال املشرف على 
هيئ���ة الكهرباء واملاء � املنامة � 
مملكة البحري���ن، ووزير املياه 
والكهرباء � الري���اض � اململكة 
العربي���ة الس���عودية، ووزير 
� اجلمهورية  � دمشق  الكهرباء 
العربية السورية، ووزير الكهرباء 
العراقية،  � اجلمهورية  � بغداد 
ووزير الطاقة واملوارد الطبيعية 
� رام اهلل � دولة فلسطني، ووزير 
الطاقة والصناعة والكهرباء واملاء 
� الدوح���ة � دولة قطر، ووزير 
الكهرب���اء والطاق���ة � القاهرة � 
جمهورية مصر العربية، علما بأن 

أكد قبل مغادرته البالد أن الوزارة اهتمت بمصلحة المواطن في اليمن وحقوقه وسالمته

 محمد الصباح: هدفنا من الخطة الحكومية مصلحة المواطن

اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق لوضع اللمسات األخيرة على التحضيرات له

الطيار: 8 وزراء كهرباء عرب أكدوا حضورهم 
مؤتمر صناعة الطاقة الثاني 15 الجاري

رئيس مجلس الوزراء 
التقى رئيس المجلس 

الوطني باإلمارات

وزير الديوان التقى 
السفير الجزائري

بشارة: الكويت حريصة 
على دعم المخترعين 

الكويتيين والعرب 

استقبل سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
صباح امس في قصر الس���يف 
رئيس املجلس الوطني االحتادي 
في دولة االمارات العربية املتحدة 
الشقيقة عبدالعزيز الغرير والوفد 
ل���ه مبناس���بة زيارته  املرافق 

للبالد.
املقابلة املستش���ار  حض���ر 
بديوان س���مو رئي���س مجلس 

الوزراء د.اسماعيل الشطي.

استقبل وزير شؤون الديوان 
الش���يخ ناصر صباح  االميري 
االحمد في مكتبه بقصر السيف 
صباح امس س���فير جمهورية 
اجلزائ���ر لدى الكويت حلس���ن 

التهامي.

القاهرة � كونا: اكد مدير ادارة 
العلمية ومدير برنامج  الثقافة 
دعم املخترعني مبؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي د.جاس���م محمد 
بشارة حرص الكويت على دعم 
االختراعات واملخترعني الكويتيني 
والع���رب خاص���ة ف���ي املجال 
الصناع���ي من خالل الدور املهم 
الذي تقوم به مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي.
وقال بش���ارة ل� »كونا« على 
هامش أعمال ورشة عمل عربية 
ال���دول العربية  مبقر جامع���ة 
بالقاهرة حتت شعار »االستثمار 
في العق���ول العربية« ان ورقة 
العم���ل التي قدمها الى ورش���ة 
العمل العربية تسلط الضوء على 
مشروعني كبيرين جار تنفيذهما 
هما قناة فضائية علمية ومركز 
الشيخ صباح لرعاية املتميزين 

واملوهوبني واملبدعني.
واكد ان برنامج دعم املخترعني 
الكويتي���ني يعد اح���د اجنازات 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وذلك من اجل دعم النشاط العلمي 
في الكويت ونشر الثقافة العلمية 

بني فئات املجتمع الكويتي.
وقال بش���ارة ان مؤسس���ة 
العلمي هي  الكوي���ت للتق���دم 
مؤسس���ة غير حكومي���ة يتم 
متويلها من قبل شركات القطاع 
اخلاص وتتبع برئاستها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

اجلابر الصباح.
واوضح أن املؤسسة هي اول 
جهة ف���ي الكويت تتبنى تقدمي 
رعاية شبكة كاملة للمخترعني 
الكويتي���ني وتنفذ برامجها عبر 
عدد كبي���ر من االنش���طة مثل 
دعم االبحاث العلمية االساسية 
والتطبيقي���ة والنش���ر العلمي 
اضافة ال���ى البرامج التدريبية 
وتقدمي املن���ح العلمية ورعاية 
املخترعني. وبني بشارة ان برنامج 
دعم املخترعني في املؤسسة انشئ 
عام 1995 تاله في عام 1999 انشاء 
املكتب الكويتي لرعاية املخترعني 
الكويتيني ومقره النادي العلمي 

الكويتي.


