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رئيس الوزراء: زيارتي لطهران تأتي في إطار الحرص على توطيد العالقات الثنائية 
وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا اإلقليمية والدولية

المحمد ينقل رسالة خطية من صاحب السمو إلى الرئيس اإليراني حول العالقات الثنائية

السفير علي املؤمن

محمد رضا رحيمي مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

جانب من املباحثات بني سمو رئيس الوزراء ومحمد رضا رحيمي

محمد رضا رحيمي مرحبا بعبدالرحمن العتيقي ويبدو الشيخ د.محمد الصباح

الشيخ فيصل احلمود خالل زيارته للمكتب الثقافي في عمان

ترحيب بخالد اجلاراهلل

سمو رئيس الوزراء يستعرض حرس الشرف اإليراني

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله الى طهران وفي استقباله النائب األول للرئيس اإليراني

الحمود: أداء مكتبنا الثقافي انعكس إيجابيًا 
على عالقتنا مع المؤسسات األردنية

عمانـ  كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة االردنية 
الهاشمية الشيخ فيصل احلمود بعدد من الطلبة 
والطالبـــات واعضاء املكتب الثقافي الكويتي في 

االردن.
واشاد الشيخ فيصل احلمود باجلهود الكبيرة 
التي يقوم بها القائمون على املكتب الثقافي الكويتي 
وعلى رأسهم رئيس املكتب املستشار د.حمد الدعيج 
»الذي يعتبر منوذج االب واملعلم واالكادميي الناجح 
الذي يواصل عمـــل الليل بالنهار من اجل توفير 

الرعاية االفضل للطلبة الكويتيني«.
وتأتي زيارة الشـــيخ فيصل احلمود للمكتب 
الثقافي في اطار جولة ســـنوية يقوم بها بزيارة 
مكاتب املصالح الكويتية ومنها املكتب العسكري 

والصحي واملكتب الثقافي ومكتب وكالة االنباء 
الكويتية )كونا(.

واشاد الشيخ فيصل احلمود، في كلمة ألقاها 
امام احلضور خالل لقائه مع العاملني في املكتب 
الثقافي، باالداء املتميز الذي يقوم به أعضاء املكتب 
خاصـــة د.حمد الدعيج الذي انعكســـت عالقاته 
املميزة مع املؤسسات األكادميية األردنية ومتابعته 
احلثيثة لكل صغيرة وكبيرة على خدمة الطلبة 

وتوجيههم أكادمييا.
وقال الشـــيخ فيصل احلمـــود ان مخرجات 
اجلامعات االردنية وبفضـــل االهتمام واملتابعة 
املتواصلة من القائمني على املكتب اثبتت وجودها 
بصورة عملية مميزة في سوق العمل الكويتي.

المؤمن لـ »األنباء«: شبه تفاهم مشترك
 بين الكويت والعراق بخصوص الحقول النفطية

وعد عراقي بإعطاء فرصة لشركات كويتية تعمل في مجال النفط لالستثمار في العراق

رحيمـي: ال نرى وجـودًا ألي قيود أمـام توسـيع عالقاتنا مع الكويت لتشـمل كل المسـتويات

الكويتي والعراقي للتفاوض 
حول هذا املوضوع.

 وقــــال املؤمــــن فــــي حديثه
 لـ »األنباء« انه خالل لقائه وكيل 
وزارة النفط العراقي تطرقا في 
التي  الى االمتيــــازات  احلديث 
تعطيها العراق لشركات أجنبية 
لالســــتثمار في حقول جنوب 
انه طرح  الى  العراق، مشــــيرا 
على الوكيــــل ان يعطوا فرصة 
االستثمار عبر امتيازات لشركات 
كويتية تعمل في مجال النفط.

الوكيل  وقـــال املؤمـــن ان 
وعده بإعطاء فرص للكويتيني 
بتوقيع عقود بعض املشاريع 
ألن االمتيازات تعطى حســـب 
حجم الشركة، الفتا الى انه وعد 
أيضا بأن يأخذوا بعني االعتبار 
الشركات الكويتية القادرة على 

االستثمار في العراق.

مجال القطاع النفطي واإلسهام 
التحتية  البنـــى  في تطويـــر 

العراقية وإعادة اإلعمار.
وقال علي املؤمن انه التمس 
من اجلانب العراقي خالل زيارته 

لوزير النفط العراقي طرحا فنيا 
بخصوص حل مسألة احلقول 
البلدين،  العالقة بني  النفطية 
مشيرا الى ان العراقيني يرون 
ان العالقة مع الكويت بخصوص 

حقول النفط مثال يحتذى.
وبخصوص لقائـــه أيضا 
قـــال »زيارتي كانـــت ودية، 
حيـــث وجـــدت تفاهمـــا فنيا 
بهذا اخلصوص« مشـــيرا الى 
ان مســـألة احلقول في منطقة 
احلدود تعتبر من أهم املواضيع 

املشتركة بني البلدين.
وعـــن االجتمـــاع األربعاء 
املقبل قال: عقـــدت اجتماعات 
العراقية  النفـــط  بني وزارتي 
والكويتيـــة وأيضـــا هنـــاك 
اجتماعات مقبلة بني اجلانبني، 
الفتا الـــى ان اجتماع األربعاء 
سيحضره فنيون من اجلانبني 

اتفق الطرفان على االستعانة 
بطـــرف ثالث يجـــري تقوميا 
فنيا دقيقا لهذه احلقول، ومن 
ثم يعرض على اللجنة التخاذ 

القرار املناسب بصددها«.
الوكيل واقع  واســـتعرض 
العراق  النفطية في  الصناعة 
وتطوراتها، السيما في مجال 
تطوير احلقـــول النفطية في 
جولتـــي التراخيـــص األولى 
والثانية لزيـــادة اإلنتاج مبا 
يتالءم مع موقع العراق بالنسبة 
للـــدول املنتجـــة واملصـــدرة 

للنفط.
ومن جهته، شـــدد السفير 
علـــي املؤمـــن علـــى »توطيد 
أواصـــر العالقة األخوية التي 
تربط البلدين والشعبني العراقي 
والكويتي«، مبديا اســـتعداد 
الكويتية للعمل في  الشركات 

 بيان عاكوم 
 بغداد ـ د.ب.أ

يبحث مسؤولون عراقيون 
وكويتيـــون األربعـــاء املقبل 
النفطية  موضـــوع احلقـــول 

احلدودية بني البلدين.
وذكر بيان لـــوزارة النفط 
العراقية ان »وكيل وزارة النفط 
لشؤون االستخراج عبدالكرمي 
لعيبي التقى سفيرنا في العراق 
علي املؤمـــن، ومت خالل اللقاء 
العالقات  بحث ســـبل تعزيز 
النفطية  الثنائية في املجاالت 

واملجاالت األخرى«.
انه »مت خالل  الى  وأشـــار 
اللقاء االتفاق على عقد االجتماع 
اخلامس بني اللجنة املشتركة 
الكويتية األربعاء  العراقية - 
املقبل لبحث موضوع احلقول 
النفطية احلدودية املشتركة، كما 

اللجنة المشتركة العراقية ـ الكويتية تجتمع األربعاء

رئيس الوزراء يتبرع بجميع تكاليف أول معرض لمتحف السيارات التاريخية
أعل��ن عضو مجلس امناء متحف الس��يارات التاريخية والقدمية 
والتقليدية الشيخ مبارك صباح السالم ان سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء تفضل مشكورا بالتبرع بجميع تكاليف إقامة 
أول معرض للمتحف من حسابه الشخصي، مؤكدا ان هذا التبرع ليس 
بالغريب عن سموه الذي ال يتوانى عن تشجيع ودعم ورعاية الهوايات 

التي تعود على الشباب والهواة واملجتمع بالنفع.
وقال ان املتحف يعد مفخرة للكويت السيما انه يحظى باهتمام ورعاية 
واس��عني من سموه ملا متثله هواية اقتناء وجمع السيارات التاريخية 
والقدمية من أهمية بالغة ليس على الصعيد احمللي وامنا على الصعيد 
العاملي ايضا. وأشار الى ان املتحف منذ إنشائه وهو يقوم على تقدمي 
العون الفني واملعنوي لهواة جمع السيارات التاريخية والتقليدية لدى 
املواطنني إضافة الى تبادل اخلبرات واملعلومات بينهم ما يس��اهم في 

تنمية هوايتهم وتشجيعهم على االستمرار فيها. وبني الشيخ مبارك 
ان املعرض الذي سيقام في شهر ديسمبر املقبل ستعرض فيه اكثر 
من 150 سيارة من مقتنيات الهواة التي لبعضها ارتباط بأحداث مرت 
بتاريخ الكويت وأخرى لها عالقة تاريخية بشخصيات ودول من العالم. 
كما أعرب عن تقديره وشكره لرئيس وأعضاء النادي العلمي لتعاونهم 
وتبرعهم في قاعة العرض مبقر نادي الفتيات سابقا إلقامة املعرض.
وحول أس��باب اقتص��ار املعرض على الهواة في الكويت أش��ار 
الش��يخ مبارك إلى ان مجلس أمناء املتحف تلقى العديد من الطلبات 
من هواة اقتناء السيارات التاريخية والقدمية في بعض دول اخلليج 
العربية للمش��اركة في املعرض وهم محل ترحيب اال انه مت االعتذار 
لهم ألس��باب فنية بحتة مع الوعد بافس��اح املجال لهم للمشاركة في 

املعارض القادمة.

واالستقرار مبا يحقق آمال وتطلعات 
شعوبها في االمن واالمان والتنمية. 
وبني سموه انه سينقل خالل الزيارة 
رسالة خطية من صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد الى 
اخيه الرئيس محمود احمدي جناد 
تتناول العالقات الثنائية في شتى 
السياسية واالقتصادية  املجاالت 

والتجارية.
وكان ســــمو رئيــــس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد 
املرافق لسموه غادر مطار الكويت 
الدولي متوجهــــا الى اجلمهورية 
االســــالمية االيرانية فــــي زيارة 
رســــمية بدعوة من النائب األول 
لرئيــــس اجلمهورية االســــالمية 

االيرانية محمد رضا رحيمي.
وكان في وداع سموه على أرض 
مطار الكويت الدولي النائب االول 
الــــوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ونائب رئيس مجلس 
االمة دليهــــي الهاجري وعدد من 
الشيوخ والوزراء واحملافظني وكبار 
قادة اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني وكبار املسؤولني بالدولة 
وديوان ســــمو رئيــــس مجلس 
الوزراء وأعضاء سفارة اجلمهورية 
االسالمية االيرانية لدى الكويت.

مع النائب االول لرئيس اجلمهورية 
تتناول عرضا للعالقات الكويتية 
ـ االيرانيــــة العريقــــة والطيبــــة 
الى األفضل مبا  وسبل تطويرها 
يخدم مصالح البلدين والشعبني 
الصديقني، كما ستتناول تطورات 
االوضــــاع في املنطقــــة في ضوء 
حرص البلدين على حتقيق االمن 

الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 
عن ســــعادته بزيارة اجلمهورية 
االسالمية االيرانية تلبية لدعوة 
كرمية من النائــــب االول لرئيس 
اجلمهورية االســــالمية االيرانية 

محمد رضا رحيمي.
 وقــــال ســــموه فــــي تصريح
 لـ »كونا« لدى وصوله العاصمة 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد وصل 
على رأس وفد رفيع املستوى الى 
مطــــار مهر اباد بطهــــران صباح 
أمس في زيارة رسمية بدعوة من 
النائب االول لرئيس اجلمهورية 
االســــالمية محمد رضــــا رحيمي 
إلجراء محادثات رسمية مع كبار 

املسؤولني االيرانيني.

طهــــران ان زيارته تأتي في اطار 
حرص قيادتي البلدين على توطيد 
العالقات الثنائية وتبادل وجهات 
النظــــر حول مجمل القضايا التي 
تهم البلدين الصديقني »اضافة الى 
القضايا االقليمية والدولية وموقف 

كل منا جتاهها«.
وأشار سموه الى ان مباحثاته 

وكان في استقبال سمو رئيس 
مجلس الــــوزراء وزير اخلارجية 
االيراني منوچهر متكي وسفيرنا 
الظفيري  لدى طهــــران مجــــدي 
واعضاء السلك الديبلوماسي في 
السفارة الكويتية والسفراء العرب 

املعتمدون لدى طهران.
وأعرب ســــمو رئيس مجلس 

وأبدى رحيمي استعداد بالده 
الكويت  مــــع  لتطويــــر عالقاتها 
مصرحا »نحن على أمت االستعداد 
لتوسيع العالقات الثنائية لتشمل 
كل املستويات، وال نرى وجود أي 
قيود امام توســــيع هذه العالقات 

الودية والعريقة«.
وكان ســــمو رئيــــس مجلس 

طهرانـ  كونا: أجرى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
جلسة محادثات رسمية مع النائب 
االول لرئيس اجلمهورية االسالمية 

االيرانية محمد رضا رحيمي.
وعبر سمو الشيخ ناصر احملمد 
خالل هذه احملادثات التي عقدت في 
مقر رئاسة اجلمهورية االسالمية 
االيرانية بطهران عن امتنانه والوفد 
املرافق له على الدعوة الكرمية التي 
النائب االول للرئيس  تلقاها من 
االيراني محمد رضا رحيمي للقيام 
بهذه الزيارة. وشكر سموه اجلانب 
االيرانــــي على حســــن الضيافة 
واالستقبال قائال »باسمي وباسم 
الوفد املرافق أتقدم بالشكر اجلزيل 
على حسن الضيافة واالستقبال«. 
ووصف سموه العالقات الكويتية 
ـ االيرانية بأنها »عالقات وطيدة 
وتاريخية«، متمنيا ان تسهم هذه 
الزيارة في تعزيز العالقات بشتى 
املجــــاالت خدمة ملصلحة البلدين 

والشعبني الصديقني.
من جانبه، رحب النائب االول 
للرئيس االيراني محمد رضا رحيمي 
بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
والوفد املرافق له، معربا عن أمله 
في ان توثق العالقات االيرانية ـ 
الكويتية من خالل زيارة ســــمو 

رئيس مجلس الوزراء.


