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

كما اس����تقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل س����موه بقصر بيان صباح امس النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

واستقبل  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وبحضور 
س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اس����تقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الشيخ خالد بن 
احمد بن محمد آل خليفة والوفد املرافق له وذلك مبناس����بة زيارته 
للمشاركة باللجنة اخلامسة املشتركة العليا الكويتية � البحرينية.
وحضر املقابلة نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية 

الش����يخ د.محمد الصباح ووزير ش����ؤون الديوان االميري باالنابة 
الشيخ علي اجلراح.

إلى ذلك احتفل بقصر بيان صباح امس بتس����لم صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد أوراق اعتماد كل من السفير مانونيل 
باردينيس اهينو سفيرا جلمهورية كوبا والسفير بسام علي عبداملجيد 
سفيرا للجمهورية العربية السورية وذلك كسفيرين لبالدهما لدى 

الكويت.
وحضر مراس����م االحتفال نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح ووزير شؤون الديوان االميري 
باالنابة الشيخ علي اجلراح ومدير مكتب صاحب السمو األمير احمد 
الفهد ورئيس املراس����م والتشريفات االميرية الشيخ خالد العبداهلل 
ومدير إدارة املراسم بوزارة اخلارجية السفير ضاري العجران ورئيس 

هيئة احلرس االميري اللواء ركن طالل محمد املسلم.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة اعرب فيها عن 
خالص تهانيه واطيب متنياته مبناسبة الذكرى التاسعة والثالثني 
للعيد الوطني املجيد لسلطنة عمان الشقيقة متمنيا له موفور الصحة 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة به.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس فالديس زاتليرس رئيس جمهورية التفيا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 

له موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

من جانب آخر، تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
امس اتصاال هاتفيا من الرئيس نيكوال ساركوزي رئيس اجلمهورية 
الفرنس����ية الصديقة عبر خالله عن خالص تهانيه واطيب متنياته 
لسموه مبناس����بة قرب حلول عيد االضحى املبارك متمنيا لسموه 

موفور الصحة والعافية.
كما جرى خالله بح����ث العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 
والقضايا ذات االهتمام املش����ترك وآخر املستجدات على الساحتني 
االقليمية والدولية. وقد اعرب صاحب السمو األمير للرئيس نيكوال 
ساركوزي عن تقديره لهذا التواصل الذي يجسد عمق العالقات الطيبة 

بني البلدين الصديقني متمنيا له دوام الصحة والعافية.

األمير استقبل وزير خارجية البحرين وتسلم أوراق اعتماد سفيري كوبا وسورية
صاحب السمو التقى ولي العهد والمحمد والمبارك وهنأ السلطان قابوس بالعيد الوطني وتلقى اتصااًل هاتفيًا من ساركوزي

صاحب السمو األمير مصافحا السفير السوري بسام علي عبداملجيد صاحب السمو األمير يتسلم أوراق اعتماد سفير كوبا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير خارجية البحرين

ولي العهد: نأمل أن يسهم القطاع الخاص
في تنشيط وتنمية الحركة االقتصادية في البالد

وفد من مدرسة سالح المهندسين
في معهد القوة البرية زار الحرس الوطني

وتدريب���ات ميداني���ة وإعداد راق 
وتعليمات تنظيمية وعلى التحلي 
بالصبر والتصمي���م بكل عزمية 
وحتدي لرفع اس���م الكويت عاليا 
في كافة احملافل ف���ي ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب الس���مو األمير 

وسمو ولي العهد.

تدريب الضباط في قيادة التعليم 
العسكري.

وهنأ العقيد الركن خالد سعود 
التحاقهم  الطلبة مبناس���بة  عايد 
بهذه الدورة وحثهم على ضرورة 
االس���تفادة من جميع ما يتلقونه 
من علوم امنية وثقافية وعسكرية 

إلى ذلك، وبحضور قائد التعليم 
بالتكلي���ف باحلرس  العس���كري 
الوطني العقيد الركن خالد سعود 
عايد، احتفل ف���ي القاعة املركزية 
مبعس���كر الصمود بافتتاح دورة 
الطلبة الضب���اط وضباط الصف 
االختصاص والتي تنظمها مدرسة 

قام وفد من مدرس���ة س���الح 
املهندس���ني في معهد القوة البرية 
في اجليش بزيارة لوحدة التفتيش 
الوقائي والتخلص من املتفجرات 
باحلرس الوطن���ي، حيث كان في 
استقبالهم ضباط وأفراد الوحدة.

وقام الوفد بجولة ميدانية في 
أقسام الوحدة واطلع على املعرض 
اخلاص بها، حيث متت مش���اهدة 
عرض االجهزة واملعدات اخلاصة 
بالتفتيش الوقائي والتخلص من 
املتفجرات واالطالع كذلك على بعض 
أنواع الذخائر املستخدمة باحلرس 
الوطن���ي، وآخر م���ا وصلت اليه 
الوحدة من اجهزة متطورة وتقنية 
حديثة واجهزة قام بابتكارها بعض 
افراد الوحدة التي القت استحسان 

وإعجاب اجلميع.
وتأتي هذه الزي���ارة في اطار 
التنسيق والتعاون املشترك وتبادل 
اخلب���رات بني اجلي���ش واحلرس 
الوطني لكل ما من شأنه رفعة شأن 
الكويت العزي���زة في ظل قيادتها 

احلكيمة.

سموه التقى المحمد والمبارك واطلع على شرح من أمثال األحمد حول حملة »أعينوني«

افتتاح دورة الطلبة الضباط وضباط الصف االختصاص

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد متوسطا رئيس وأعضاء مجلس إدارة احتاد الشركات االستثمارية الكويتية

وفد املدرسة يطلع على األجهزة واملعدات اخلاصة بالتفتيش الوقائي

مشعل األحمد: الكويت تدعم الجزائر
سياسيًا والعالقة بين البلدين تاريخية

معرفي والدوسري مرشحان لمقعد
الوكيل المساعد في »الكهرباء«

تصريح صحافي عقب لقائه 
الرئي���س اجلزائري انه حمل 
رس���الة حب وم���ودة ووفاء 
وجتديد للدعم، تؤكد وقوف 
الكويت مع اجلزائر في جميع 
املسائل السياس���ية وغيرها 
معتبرا ان العالقة بني قائدي 
البلدين »عالقة تاريخية قدمية 

تتجدد دائما«.
واكد ان العالقات التي تربط 
الكويت واجلزائر على مستوى 
القيادة واحلكومة والش���عب 

»قدمية ومتميزة«.
ورافق الشيخ مشعل االحمد 
في هذه الزيارة وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ ناصر 

الصباح االحمد.

فترة انتهاء عمله في الوزارة 14 
يناير املقبل، كما قالت املصادر ان 
هناك توقعات بأن يقدم الوزير 
اليوم على اج���راءات عمليات 
تدوير بني مديري اإلدارات في 
قطاعي تشغيل وصيانة محطات 
القوى وتقطير املياه ومشاريع 
محطات الكهرباء واملياه، بهدف 
ضخ دماء جديدة في القطاعني 
والتأكد من حسن سير العمل، 
متوقعا ان يشمل التدوير مديري 

احملطات.

صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد.

وقال الش���يخ مش���عل في 

اجلزائ���ر � كون���ا: غ���ادر 
نائب رئيس احلرس الوطني 
الكويتي الشيخ مشعل االحمد 
العاصمة اجلزائرية مساء امس 
االول بعد زيارة التقى خاللها 
الرئيس اجلزائري عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ورافق الش���يخ مشعل الى 
مطار اجلزائ���ر الدولي ممثل 
الرئيس اجلزائري وزير الدولة 
عبدالعزيز بلخادم وسفيرنا 
لدى اجلزائر سعود الدويش، 
واملستشار الديبلوماسي فيصل 
املطيري والديبلوماسي حمود 

بن شبعان الهاجري.
وكان الشيخ مشعل نقل الى 
الرئيس بوتفليقة رسالة من 

دارين العلي
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
ان الوزي���ر د.بدر الش���ريعان 
سيرشح ملنصب وكيل مساعد كال 
من م.سهيلة معرفي واملستشار 
احمد الدوسري متهيدا لرفعهما 
ال���وزراء الختيار  الى مجلس 
من سيش���غل املنصب الشاغر 

في الوزارة.
وتوقعت املص���ادر حدوث 
عملي���ة تدوير مح���دودة بني 

نقل رسالة من صاحب السمو إلى الرئيس الجزائري

الشيخ مشعل االحمد

الوكالء املس���اعدين في الفترة 
املقبلة، مشيرة الى انه لم يتم 
حتى اآلن حتديد من س���يخلف 
وكيل الوزارة يوسف الهاجري 
إذ ان الوزير لم يرفع حتى اليوم 
أمامه  الثالثة املرشحة  األسماء 

الى مجلس الوزراء.
ومن جهة اخرى، قالت املصادر 
ان وكيل الوزارة يوسف الهاجري 
طلب من الوزير د.بدر الشريعان 
املوافقة على منحه إجازة تبدأ مع 
نهاية الشهر اجلاري وتنتهي مع 

رئيس الوزراء التقى السفير اإليراني

استقبل سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء 
امس في قصر بيان وبحضور 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
الش���يخ  ووزي���ر اخلارجية 
د.محمد الصباح وزير خارجية 
مملكة البحرين الشقيقة الشيخ 
خالد بن احمد بن محمد والوفد 
املراف���ق له، وذلك مبناس���بة 

اللجنة  زيارته للمشاركة في 
العليا  اخلامس���ة املش���تركة 

الكويتية � البحرينية.
وحضر املقابلة وكيل ديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخة اعتماد اخلالد.
كما اس���تقبل سمو الشيخ 
ناصر احملم���د رئيس مجلس 
الوزراء ام���س في قصر بيان 

س���فير اجلمهورية االسالمية 
االيرانية الصديقة لدى الكويت 

علي جنتي.
وحضر املقابلة وكيل ديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة اعتماد اخلالد والوكيل 
املساعد بديوان سمو رئيس 
الش���يخ فهد  الوزراء  مجلس 

جابر املبارك.

سموه التقى وزير خارجية البحرين

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال السفير االيراني علي جنتي

واملالي. وحضر املقابلتني رئيس 
ديوان س����مو ولي العهد الشيخ 

مبارك الفيصل.

السامية  لسموه على توجيهاته 
التي ستكون نبراسا ورائدا لهم 
في نشاطهم االستثماري والتجاري 

للرغبة السامية لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد، وقد 
قدم ممثلو القطاع اخلاص الشكر 

االساسية في عملية التنمية واحملرك 
االساسي لالقتصاد والبراز الكويت 
كمركز مالي وجتاري دولي وفقا 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بقصر بيان صباح 
امس س����مو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل 
سموه النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
العهد  كما استقبل سمو ولي 
الش����يخ ن����واف االحم����د بقصر 
بيان صباح امس رئيس����ة مركز 
العمل التطوعي الش����يخة امثال 
االحمد يرافقها رؤس����اء احتادات 
شركات الصناعات واالستثمارات 
واملصارف الكويتية، حيث قدمت 
لسموه شرحا عن احلملة الوطنية 
»اعينوني« للنه����وض بالكويت 
ماليا وجتاريا وفق رؤية عصرية 
اقتصادية تنموية شاملة للقطاع 

اخلاص.
العهد  كما استقبل سمو ولي 
الشيخ نواف االحمد بقصر بيان 
صباح امس رئيس واعضاء مجلس 
ادارة احتاد الشركات االستثمارية 

الكويتية.
واكد سموه على استقرار الوضع 
املالي للكويت، متمنيا سموه ان 
يسهم القطاع اخلاص في تنشيط 
وتنمية احلرك����ة االقتصادية في 
البالد حيث يعتبر احد العناصر 

أعلنت مديرية التوجيه 
املعن���وي والعالق���ات 
العامة باجليش عن قيام 
اجليش مبشاركة قوات 
املشاة البحرية االميركية 
بتنفيذ متري���ن االنزال 
على جزي���رة بوبيان، 
علما أن منطقة عمليات 
تنفيذ التمرين تقع شمال 
ش���رق جزي���رة فيلكا 
مبسافة 30 ميال بحريا 
باجت���اه جنوب جزيرة 
بوبيان مبسافة 50 ميال 
بحريا، خالل الفترة من 
اليوم )اخلميس( وحتى 
25 نوفمب���ر 2009، من 
الساعة التاسعة صباحا 
الرابعة  الساعة  ولغاية 
عصرا. ودعت املديرية 
جميع االخوة املواطنني 
واملقيمني م���ن مرتادي 
البح���ر وه���واة الصيد 
والتنزه عدم االقتراب من 
املنطقة املذكورة خالل 
الفترة املعلنة حرصا على 

سالمتهم.

الجيش يقيم 
تمرين اإلنزال 

على جزيرة 
بوبيان اليوم


