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امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

االثنني  يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً  ال�شاعة  العدل  الثاين بق�شر  املوافق 2009/12/7م - قاعة 48 - بالدور 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/13 بيوع/1.

املرفوعة من:    نوره حم�شن عوا�س العتيبي.

�شـــــــــــــــــد:    1 ـــ �شعد زبن �شامان العتيبي.

       2 ـــ منرية حممد حا�شر. 

       3 ـــ عادل �شعد زبن العتيبي.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة هدية قطعة 4 ال�صارع الأول جادة 1 ق�صيمة 137 وم�صاحته 750م2 واملو�صوف 

بالوثيقة رقم 1995/4903. العقار عبارة عن بيت �صكن خا�ص يقع على زاوية بني �صارعني وبجانبه 

ار�ص ف�صاء وله ثالث مداخل. املنزل مق�صوم من الداخل اإىل جزئني متطابقني يف التكوين م�صاع 

ومكون من �صرداب ودور ار�صي واأول وربع دور ملحق. امللحق ديوانية + حمام + مطبخ + غرفة. 

اجلزء الأول الدور الأر�صي: 3 غرف + حمامني + مطبخ + �صالة. الدور الأول: 4 غرف + �صالة + 

3 حمامات + مطبخ حت�صريي. ربع الدور: غرفة + حمام - ال�صرداب: �صالة + غرفة. اجلزء الثاين 

من املنزل مطابق للجزء الأول. حالة البيت جيدة والتكييف مركزي والتك�صية مزاييك.

ثانيا: �صروط املزاد:

وي�صرتط  كويتي«.  دينار  األف  واأربعون  »مائتني  د.ك   240000 قدره  اأ�صا�صي  بثمن  امل��زاد  يبداأ   : اأوالً  

للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�ص ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �صيك م�صدق من البنك 

امل�صحوب عليه اأو مبوجب خطاب �صمان من اأحد البنوك ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن 

الذي اعتمد وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل 

اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�ص اجلل�صة على اأ�صا�ص الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعــًا: ف�ي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإل اإذا تقدم ف�ي هذه 

اجلل�صة من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر م�صحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه 

احلالة تعاد املزايدة ف�ي نف�ص اجلل�صة على اأ�صا�ص هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم احد للزيادة 

بالع�صر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على اأ�صا�ص الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه 

يف اجلل�صة ال�صابقة وليعتد يف هذه اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل 

قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

التنفيذ  اإجراءات  امللكية وم�صروفات  وت�صجيل  نقل  ر�صوم  املزاد يف جميع احلالت  الرا�صي عليه  يتحمل  �صابعًا: 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�صاريف الإعالن والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�صر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صئوليتهم 

دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�صي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�صر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�صمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت 

ملكيته �صاكناً يف العقار بقي فيه كم�صتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�صي عليه املزاد 

بتحرير عقد اإيجار ل�صاحله باجرة املثل«.

على  املزاد  امل�صاركة يف  الفردية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  على جميع  يحظر  ملحوظة هامة: 

الق�صائم اأو البيوت املخ�ص�صة لأغرا�ص ال�صكن اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون 

ال�صركات التجارية امل�صافة بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

اإعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني

األنصاري رئيسًا للجنة تنمية القدرات 
المؤسسية لـ »اآلرابوساي«

بدأت صباح أمس انش���طة 
االجتم���اع االول للجنة تنمية 
القدرات املؤسسية للمجموعة 
العربية لالجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبية »اآلرابوساي«، 
التي يستضيفها ديوان احملاسبة 
بالكويت خ���الل الفترة من 9 
وحتى 12 جلاري، بهدف تنمية 
القدرات املؤسس���ية ألعضاء 
املجموعة العربية في املجالني 
التنظيمي واملهني واملساعدة 

على تلبية احتياجاتها.
وحضر االجتم���اع ممثلو 
جميع االجهزة اعضاء اللجنة 
والت���ي تتك���ون م���ن ثمانية 
اجه���زة رقابية علي���ا بالدول 
التالية: وهي الكويت، واململكة 
العربية السعودية، ودولة قطر، 
وجمهوري���ة مص���ر العربية، 
واجلمهورية اجلزائرية، واململكة 
االردنية الهاش���مية، واململكة 
املغربية، واجلمهورية اليمنية، 
العامة  ال���ى االمانة  باالضافة 

للمجموعة.
وأكد مدي���ر ادارة املنظمات 
الدولية ومدي���ر ادارة االعالم 
والعالق���ات العام���ة بالوكالة 
فيصل االنصاري في كلمة افتتح 
بها االجتماع ان تش���كيل هذه 
اللجنة ج���اء تطويرا لعمل ما 
سبقها من جلان متخصصة في 
هذا املجال، مبينا ان استمرار 
اسلوب التعاون الفعال واالداء 
اتباعه  الذي مت  الناجح  املثمر 
خالل ما سبق من اعمال اللجان 
الس���ابقة سيسهم في حتقيق 
ما نصبو اليه جميعا ونؤدي 

مسؤوليتنا في حتقيق طموحات 
مجموعتنا العربية.

وشدد االنصاري على دعم 
ديوان احملاسبة بالكويت لهذا 
االجتم���اع، وتوفير متطلبات 
جناح���ه وحتقي���ق اهداف���ه، 
وأعرب عن أمله في أن يحقق 
االجتماع النتائج املرجوة منه 
والفائدة جلميع االجهزة العربية 

املشاركة.
من جهته، اعرب ممثل االمانة 
العام���ة للمجموع���ة العربية 
عبدالسالم شعبان عن شكره 
وتقدي���ره لديوان احملاس���بة 
بالكويت الس���تضافته اعمال 
هذا االجتماع وللحفاوة البالغة 
التي قوبلوا بها، وقال: يسعدني 
العامة  ويسرني باسم االمانة 
اليوم إلعطاء  ان نكون بينكم 

البدء وانطالق مسيرة  اشارة 
خلية مهمة من خاليا املجموعة 
العربية، مؤكدا ان اعمال هذه 
اللجنة تكتسب اهمية خاصة 
نظرا ملا تقوم به من مجهودات 
في مجال املخطط االستراتيجي 
العام، واملخطط االستراتيجي 

للتدريب.
وانتقل االجتم���اع الى بند 
تعيني رئي���س ونائب ومقرر 
للجنة، حيث أسفرت املناقشات 
واملداوالت بني الوفود املشاركة 
ع���ن انتخاب ممث���ل الكويت 
فيص���ل االنص���اري رئيس���ا 
للجنة باالجماع، وممثل اململكة 
املغربية محمد الصوابي نائبا 
للرئيس، واختيار االمانة العامة 
للمجموعة مقررا لها، وذلك ملدة 

ثالث سنوات.

ماليزيا تطلب دعم 
الكويت لمرشحها

بـ »الصليب األحمر«
طالب السفير املاليزي لدى 
الكويت داتو اش����عري ساني 
م����ن جمعية اله����الل االحمر 
دعم مرشحها ملنصب رئيس 
الدول����ي للصليب  االحت����اد 
والهالل االحمر املقرر اختياره 
في اجتماع اجلمعية العمومية 
في العاصمة الكينية نيروبي 
الشهر اجلاري. وقالت  خالل 
اجلمعية ان السفير املاليزي 
قّدم طلبه باسم ماليزيا خالل 
زيارة قام بها للجمعية حيث 
ادارتها  التقى رئيس مجلس 
برجس البرجس. وأوضح ان 
السفير ساني قام بالتعريف 
باملرشح املاليزي وتقدمي نبذة 
عن عطائه مع احلركة الدولية 
لالحتاد الدولي للصليب االحمر 

والهالل االحمر.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير الشيخ حمد جابر العلي

)متين غوزال(السفير عبدالعزيز الشارخ ود.عبدالرضا أسيري وسفراء إسبانيا وأملانيا وپولندا خالل الندوة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل جلسة املباحثات مع نظيره في افريقيا الوسطى

نائب األمير استقبل رئيس الوزراء والنائب األول
اس���تقبل س���مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
أمس سمو  رئيس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
كما اس���تقبل س���موه النائب 
 االول لرئي���س مجل���س الوزراء

ووزي���ر الدف���اع الش���يخ جابر 
املبارك.

واستقبل س���مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 

امس سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وبرفقته فوس���تني 
اركن���ج تواديرا رئي���س وزراء 
جمهورية افريقيا الوسطى والوفد 
الرسمي املرافق له حامال رسالة 
من رئي���س جمهوري���ة افريقيا 
الى  الوسطى فرانسوا بوزيزيه 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد تتعلق بالعالقات 
الثنائية ب���ني البلدين الصديقني 
وس���بل تعزيز اطر التعاون في 
كل املجاالت مب���ا يخدم املصالح 

املشتركة.
املقابلة املستش���ارة  حض���ر 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
د.رش���ا الصباح ورئيس ديوان 
س���مو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفيصل وسفيرنا لدى السودان 
واحملال جلمهورية افريقيا الوسطى 

سليمان احلربي.
واستقبل س���مو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
امس وزي���ر خارجية جمهورية 

التفي���ا وذلك مبناس���بة زيارته 
للبالد.

الدولة  املقابل���ة وزير  حضر 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ورئيس ديوان س���مو 
ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل، 
ومدير ادارة االميركتني وأوروبا 
بالوكال���ة ف���ي وزارة اخلارجية 

السفير علي السماك.
كما استقبل سموه سفيرنا لدى 
اململكة العربية السعودية السفير 

الشيخ حمد جابر العلي.

سموه التقى رئيس وزراء أفريقيا الوسطى ووزير خارجية التفيا

الشارخ: انهيار جدار برلين أثبت
أن إرادة الشعوب أقوى من كل الجدران

بيان عاكوم
قال مدير املعهد الديبلوماسي 
السفير عبدالعزيز الشارخ امس 
ان »سقوط جدار برلني اثبت ان 
ارادة الشعوب وتوقها الى احلرية 
والعيش بسالم مع اآلخرين هو 
اقوى من كل اجلدران املصطنعة 
التي تقيمها انظمة قمعية ظنا منها 
أنها قادرة على احتجاز الشعوب 

خلفها الى األبد«.
الش���ارخ في ندوة  واضاف 
اقامه���ا املعهد حتت رعاية نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح مبناسبة 
مرور 20 عاما بعد سقوط جدار 
برلني وانهيار املعسكر الشرقي 
في وسط اوروبا وابعاده الدولية 
ان س���قوط اجلدار هو عبرة ملن 
اليزال يؤمن بسياسة اقامة مثل 
هذه اجلدران االسمنتية او حتى 

احلضارية.
واستطرد قائال ان العالم سيظل 
يحتفظ بسقوط ذلك احلائط الذي 
وصفه بأنه »بشع« ألجيال وأجيال 
مبينا ان سقوط احلائط يعد مدخال 
واسعا حلقبة تاريخية جديدة انهار 
فيها النظام الدولي الذي تس����يد 
العالم بعد احلرب العاملية الثانية 
وحتى سقوط جدار برلني »وكان 
س����قوط اجلدار هو الرمز األبرز 
إلزاحة الستار احلديدي كما وصفه 

السير وينستون تشيرتشل«.
واش����ار الى ان سقوط جدار 
برلني في التاسع من نوفمبر عام 
1989 وحدثت بعده جرمية غزو 
الثاني من اغسطس  الكويت في 
ع����ام 1990 اي ان 10 اش����هر فقط 
فصل����ت بني احلدث����ني، مبينا ان 
النظرة املتعمقة للحدثني تظهر ان 
سقوط جدار برلني وبزوغ النظام 
الدولي اجلديد سهل جوهريا عملية 

حترير دولة الكويت.
وقال ان العالم ما كاد يتنفس 
الصع����داء بع����د انته����اء مرحلة 
املواجهات »املرعبة وسياس����ات 
الهاوي����ة« وحلول مرحلة  حافة 

التوافق ومن ثم التعاون بني قوى 
العالم الكبرى حتى جاءت جرمية 
الغزو كخروج صارخ عن التوجه 
السلمي الذي اخذ يسود بني الدول 

واملجموعات.
واضاف ان صدام حس����ني بدا 
وكأنه يغرد ضد الس����رب وليس 
الذي عكسته  خارجه فقط االمر 
وقفة املجتمع الدولي احلاس����مة 
وعمله املنسق ضد العدوان حتى 

مت دحره ومت حترير الكويت.
م����ن جانبه ق����ال عميد كلية 
العل����وم االجتماعي����ة بجامع����ة 
الكويت د.عبدالرضا اس����يري ان 
للحدث تأثيرا خاصا على الكويت 
وان برلني لم تك����ن يوما غريبة 
عن الكويت بل هي موجودة في 
ضمائرهم ومش����اعرهم مبينا ان 
الكويت منذ بداية استقاللها أخذت 
على عاتقها اتباع سياسة خارجية 

متوازنة.
واضاف اس����يري ان سقوط 
اجلدار كان سقوطا للديكتاتورية، 
مؤكدا ان برلني دخلت التاريخ بعد 
عام من س����قوط اجلدار وبرزت 
منذ التسعينيات كقوة لالستقرار 
والسالم والتعاون وانه لم يفكر 
أنه بسبب س����قوط اجلدار  احد 
الواليات املتحدة قوات  سترسل 

لتحرير الكويت.
من جانبه، قال السفير االسباني 
الكويت مانويل غومب دي  لدى 
فالنزويال ان حقبة جديدة بدأت في 
العالم بعد سقوط جدار برلني ليس 
فقط ف����ي اوروبا مبينا ان العالم 
ش����هد خالل ال� 20 عاما املاضية 
طفرات في ش����تى املجاالت وان 
سقوط اجلدار يعتبر زلزاال صامتا 
للستار احلديدي الذي قسم اوروبا 

الى مناطق ومعسكرات.
اما السفير األملاني لدى الكويت 
ميشائيل فوربس فقال ان سقوط 
اجلدار الذي قسم برلني بعد احلرب 
العاملي����ة الثانية حقق مزيدا من 
النمو االقتصادي للبالد وانه كان 
مفاجئا ألملانيا الغربية، مش����يرا 

الى ان الرئيس األميركي االسبق 
جورج بوش كان من املناصرين 
والداعم����ني للحكوم����ة األملانية 
والتظاهرات الشعبية التي كانت 
تنادي بتوحد أملانيا بعد سنوات 

طويلة من الفراق.
واشار السفير فوربس الى الدور 
الذي لعبه الرئيس الس����وفييتي 
االس����بق ميخائيل غورباتشوف 
ودعم����ه لعودة الوح����دة بعد ان 
فرقتها ق����رارات احلرب العاملية 
الثاني����ة، مؤكدا ان املرحلة كانت 
حتتم عل����ى اوروبا ودول العالم 
اخلروج من تراكمات وترسبات 
الدميوقراطية  املاضي ومناصرة 

احلديثة.
وأوضح انه بعد سقوط جدار 
السياسية  برلني بدأت اخلالفات 
تتالش����ى بني معظم دول العالم 
الفتا الى ان املغامرة التي قام بها 
رئيس النظام العرقي انذاك صدام 
حسني باحتالل الكويت وانه لم 
يقرأ احلالة اجلديدة التي اصبح 

عليها العالم جيدا.
واش����ار الى ان املانيا لم تكن 
قادرة على املش����اركة العسكرية 
في حرب حترير الكويت اال انها 
القوات  طالبت بسرعة انسحاب 
العراقية واستمرت على موقفها 
ال����ى ان خرجت القوات العراقية 

مدحورة من ارض الكويت.
واك����د ان أملاني����ا ع����ادت الى 
االحتاد االوروبي بقوة وساهمت 
في تنمية وتطوير االحتاد اضافة 
الى كونها عضوا فاعال في حلف 
شمال االطلسي )ناتو(، موضحا 
ان العالم كسب أملانيا بعد سقوط 

اجلدار.
من جانبه قال السفير الپولندي 
لدى الكويت يانوش ش����فيدو ان 
احل����رب العاملية الثانية لم تنته 
عام 1945 بإقامة اجلدار وان سقوط 
الس����تار احلدي����دي واجنالء هذا 
العازل أتاح التفكير في ممارسة 
الدميوقراطية والتي ظهرت بشكل 

جلي بعد انهيار اجلدار.

خالل ندوة نظمها المعهد الديبلوماسي برعاية محمد الصباح رئيس مجلس الشورى 
البحريني: صاحب 

السمو مستودع الحكمة
املنامة � كونا: التقى سفيرنا 
ل���دى مملكة البحرين الش���يخ 
عزام الصباح مع رئيس مجلس 
الشورى في مملكة البحرين علي 

الصالح.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
البحريني علي الصالح خالل اللقاء 
بالعالق���ات التاريخية االخوية 
التي تربط بني مملكة  الوطيدة 
البحرين والكويت والتي تشهد 
على الدوام تطورا ملحوظا في 
مختلف األصعدة. وقال رئيس 
مجلس الش���ورى البحريني ان 
القم���ة اخلليجي���ة املقبلة التي 
ستعقد في الكويت ستكون من 
اجنح القمم نظ���را ألن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
يحظى باحترام وتقدير اجلميع 

وهو مستودع احلكمة.

اإلدارة  بحث رئيس مجل����س 
الش����يخ  ل� »كونا«  العام  واملدير 
مبارك الدعي����ج مع القائم بأعمال 
الكويت  ل����دى  س����فارة أوكرانيا 
املستشار سيرغي بوشكارسكي 
سبل تعزيز التعاون اإلعالمي ملا 

فيه مصلحة البلدين الصديقني.
وعرض املستشار بوشكارسكي 
خالل لقائه الشيخ مبارك الدعيج في 
مقر »كونا« امس إمكانية التعاون 
اإلعالمي بني »كونا« ووكالة األنباء 
األوكرانية، مبينا ان وكالة بالده 
تقدم الكثير من اخلدمات االعالمية 
التي ميكن ان تكون مجاال للتعاون 

بني الوكالتني.
ب� »كونا« ومبكانتها  وأش����اد 
املتط����ورة وخدماته����ا املتعددة 
اضاف����ة الى م����ا تتمي����ز به من 
مصداقية وموضوعية في تغطياتها 
اإلخبارية، مشيرا الى الدور الذي 
تقوم به في مد جسور التواصل بني 

الشعبني الكويتي واألوكراني.

الدعيج بحث مع القائم 
بأعمال سفارة أوكرانيا 
تعزيز التعاون اإلعالمي

رئيس الوزراء بحث مع نظيره في أفريقيا الوسطى
التعاون الثنائي وجهود تحقيق السالم في أفريقيا

بديوان س���مو رئي���س مجلس 
الوزراء الشيخ فهد اجلابر.

كما استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ظهر 
امس في قصر الس���يف س���فير 
جمهورية بنغالديش الش���عبية 
الكويت سيد شاهد رضان  لدى 
مبناسبة توليه منصبه اجلديد.

كما اس���تقبل س���موه سفير 
استراليا لدى الكويت غلني مايلز 
حيث سلم سموه رسالة خطية 
الوزراء االس���ترالي  من رئيس 

كيفن رد.
واس���تقبل س���موه س���فير 
اجلمهورية االسالمية املوريتانية 
لدى الكويت حمادي ولد اميمو 
حيث سلم سموه رسالة خطية 
من الوزير االول لدى اجلمهورية 
االسالمية املوريتانية د.موالي 

ولد محمد االغطف.
كما اس���تقبل س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء س���فير مملكة 
س���وازيالند لدى الكويت االمير 
سينزاجنخونا حيث نقل لسموه 
رسالة شفهية من ملك سوازيالند 

مسواتي الثالث.

املستشار راش���د احلماد ونائب 
وزير ش���ؤون الديوان االميري 
الش���يخ علي اجل���راح ورئيس 
املرافقة املستشار  بعثة الشرف 
بديوان س���مو رئي���س مجلس 
الوزراء الشيخة د.رشا الصباح 
وعدد م���ن الش���يوخ والوزراء 
واحملافظني وكبار قادة اجليش 
الوطني  والش���رطة واحل���رس 
وعميد السلك الديبلوماسي سفير 
جمهورية السنغال لدى الكويت 
وكبار املس���ؤولني بديوان سمو 
الوزراء وسفيرا  رئيس مجلس 

البلدين.
الى ذلك استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ظهر امس في قصر السيف وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية باالنابة روضان 
الروضان يرافقه وزير خارجية 
جهورية التفيا ماريس ريكستيتر 
والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 

للبالد.
حضر املقابلة وكيل ديوان سمو 
الوزراء الشيخة  رئيس مجلس 
اعتماد اخلالد والوكيل املساعد 

اقامته بقصر بيان النائب االول 
لرئيس غرفة جت���ارة وصناعة 

الكويت هالل املطيري.
واستقبل رئيس وزراء جهورية 
افريقيا الوس���طى البروفيسور 
فوستني اركنج تواديرا ظهر امس 
وزير التج���ارة والصناعة احمد 

الهارون.
حضر املقابل���ة رئيس بعثة 
الشرف املرافقة املستشار بديوان 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 

الشيخة د.رشا الصباح.
وكان رئيس وزراء جمهورية 
افريقيا الوس���طى البروفيسور 
فوس���تني اركنج تواديرا والوفد 
املرافق له وصل الى البالد أمس في 

زيارة رسمية تستغرق يومني.
وكان في مقدمة مس���تقبليه 
على ارض مطار الكويت الدولي 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والنائب االول 
لرئي���س مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
العدل ووزير  القانونية ووزير 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 

عقد س���مو رئي���س مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
صباح امس في قصر الس���يف 
جلس���ة مباحثات رس���مية مع 
افريقيا  رئيس وزراء جمهورية 
البروفيسور فوستني  الوسطى 

اركنج تواديرا.
تناولت املباحثات التي سادتها 
اجواء ودية سبل تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني في 
شتى املجاالت وبحث القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
الى  املباحثات  كما تطرق���ت 
الدولية  اس���تعراض اجله���ود 
املبذولة لتحقيق السالم في قارة 

افريقيا.
حضر املباحثات املستشار 
بدي���وان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء د.اس���ماعيل الش���طي 
واملستشار بديوان سمو رئيس 
الوزراء فيصل احلجي  مجلس 
التج���ارة والصناعة  ووزي���ر 
احم���د اله���ارون واملستش���ار 
بدي���وان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر 
ورئيس بعثة الش���رف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخة د.رشا 
الصباح ووكيل ديوان س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتماد اخلالد وكبار املسؤولني 
في وزارة اخلارجية والصندوق 
الكويت���ي للتنمية االقتصادية 
العربية والهيئة العامة لالستثمار 
وديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء وسفيرنا لدى جهورية 
السودان واحملال لدى جمهورية 

افريقيا الوسطى.
كما حض���ر املباحثات الوفد 
الرس���مي املرافق لرئيس وزراء 

جمهورية افريقيا الوسطى.
وزراء  رئي���س  واس���تقبل 
الوس���طى  افريقي���ا  جهوري���ة 
البروفيسور فوستني  الصديقة 
اركنج تواديرا ظهر امس في مقر 

سموه التقى عددًا من السفراء ووزير خارجية التفيا

فيصل األنصاري متحدثا


