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صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال علي الغامن وهالل املطيري وخالد الصقر

سمو رئيس الوزراء خالل زيارته للمرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رئيس مجلس الشورى اإليراني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد الفهد وروضان الروضان

الشيخ د.إبراهيم الدعيج تسلم رسالة ماجستير من الباحث مشاري املطيري

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و5 وزراء
سموه التقى رئيس جهاز األمن الوطني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي، واستقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف امس 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح وذلك بعد عودتهما من 

اجلمهورية االسالمية االيرانية الصديقة.
كما استقبل سمو ولي العهد في ديوانه بقصر 

السيف امس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ أحمد الفهد ووزير الداخلية الفريق ركن 
متقاعد الشيخ جابر اخلالد ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان، واستقبل سموه 
بقصر السيف رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 

محمد اخلالد.

استقبل صاحب السمو االمير 
الش���يخ صب���اح االحمد بقصر 
الس���يف صباح امس سمو ولي 

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

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

باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك.

واستقبل صاحب السمو االمير 
الش���يخ صب���اح االحمد بقصر 
السيف ظهر امس سمو الشيخ 
ناص���ر احملمد رئي���س مجلس 
الوزراء اث���ر عودته للبالد بعد 
زيارة رس���مية الى اجلمهورية 
االسالمية االيرانية حيث اطلع 

الزيارة  سموه على نتائج هذه 
كما اس���تأذن سموه بالسفر في 
زيارة رسمية تشمل كال من دولة 
البوسنة  الڤاتيكان وجمهورية 
والهرس���ك وجمهورية صربيا 

وجمهورية ايطاليا.
واس���تقبل صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صب���اح االحمد 
بقصر السيف صباح امس رئيس 

غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
علي الغامن والنائب االول للرئيس 
هالل املطي���ري والنائب الثاني 

للرئيس خالد الصقر.
وبعث صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد لبرقية 
تهنئة الى الرئيس العماد ميشال 
س���ليمان رئي���س اجلمهورية 
اللبناني���ة الش���قيقة عبر فيها 

سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا له 
موفور الصح���ة ودوام العافية 
وللجمهورية اللبنانية الشقيقة 
كل الرفعة واالزدهار. كما بعث 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

تشكيل جلنة اقتصادية مشتركة 
في املستقبل القريب.

واضاف »توجت الزيارة بالعديد 
من النتائ����ج الطيبة حيث قررنا 
نحن واالخوة في الكويت ان نخطو 
خطوات عمالقة لتعزيز العالقات 
فيما بيننا واكدنا للجانب الكويتي 
اننا على امت االستعداد لتوسيع هذه 

العالقات في جميع املستويات«.
من جانبه، شكر سمو رئيس 
الوزراء اجلانب االيراني  مجلس 
على حفاوة االستقبال الذي لقيه 
والوفد الكويتي منذ وصوله ارض 
مطار مهرآباد الدولي. واشار الى ان 
»الوفد الكويتي املرافق لسموه يضم 
العديد من الوزراء الذين ناقشوا 
مع نظرائهم االيرانيني سبل توثيق 
التعاون الثنائي بني البلدين حيث 
جرت مباحثات جيدة بينهما في 

مختلف املجاالت«.
واعرب عن امله ان يرتفع حجم 
التبادل التجاري واالقتصادي بني 
البلدين الى مستوى رفيع، مصرحا 
»سنشهد في املستقبل القريب منوا 

في هذا اخلصوص«.
وقال سموه ان »ابواب الكويت 
التج����ار االيرانيني  امام  مفتوحة 
وان الكويت س����تقدم لهم جميع 
التسهيالت الالزمة لرفع مستوى 
التعاون التجاري واالقتصادي بني 
اجلانبني«، مشيرا في هذا الصدد 
الى وجود ميناء خاص الستقبال 

البضائع االيرانية في الكويت.
ووق����ع اجلانب����ان االيران����ي 
والكويت����ي في ختام هذه الزيارة 
وبحضور س����مو رئيس مجلس 
الوزراء والنائ����ب االول للرئيس 
االيراني محمد رضا رحيمي مذكرتي 
تفاهم للتعاون الثنائي في مجال 

التجارة والكهرباء واملاء.
التفاه���م  مذك���رة  ووق���ع 
للتعاون في مج���ال الطاقة عن 
اجلانب الكويتي وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان ونظيره 
االيراني مجيد نامجو في حني وقع 
التجارة والصناعة احمد  وزير 
الهارون مع نظيره االيراني مهدي 
غضنفري مذكرة تفاهم في مجال 
التجاري واالقتصادي  التعاون 

بني البلدين.
من جانبه، اكد س����فيرنا لدي 
ايران مج����دي الظفيري ان زيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الى ايران كانت طيبة 
ومثمرة متهي����دا لزيارة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

الى ايران في االشهر املقبلة.

الزي����ارة كانت ميمونة  ان »هذه 
ومباركة، حيث مت خاللها بحث سبل 
تعزيز العالقات الثنائية والتوقيع 
على مذكرتي تفاهم للتعاون الثنائي 

بني البلدين«.
واض����اف ان����ه »ج����رى خالل 
هذه املباحث����ات بحث العديد من 
القضايا التي تهم البلدين مبا فيها 
العالقات السياسية واالقتصادية 
واملياه والغاز والنفط والكهرباء 
والتجارة واالس����تثمار وتأسيس 
خطوط جوية مشتركة ومصرف 
مشترك والتسهيالت املقدمة بشأن 

تأشيرات الدخول بني البلدين«.
وتابع قائال »لقد توصلنا الى 
نتائج جيدة في املجال السياسي 
حيث مت التأكيد على مواصلة تبادل 
الزيارات السياس����ية بني البلدين 
متهيدا لزيارة صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد التي ستتم 

في غضون االشهر املقبلة«.
واش����ار النائب االول للرئيس 
االيراني الى اتفاق اجلانبني االيراني 
والكويتي خالل هذه الزيارة على 

الش����يخ صباح االحمد وحتيات 
س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
االحمد ومتنياتهم����ا للجمهورية 
االس����المية االيراني����ة مبزيد من 

االزدهار والتقدم.
كما جرى خالل اللقاء استعراض 
العالق����ات الثنائي����ة الطيبة بني 
البلدين وسبل تعزيزها في شتى 

املجاالت.
كما اجتمع سمو رئيس مجلس 
الى  الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الشورى االسالمي 
االيراني د.علي الريجاني بحضور 
اعض����اء الوفد الرس����مي املرافق 
لسموه. واكد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل 
االجتماع على ان العالقات الكويتية 
� االيرانية عالقات عريقة وقدمية، 
مشددا على ان الكويت لن تنسى 
موق����ف اجلمهورية االس����المية 
االيرانية خالل عدوان نظام صدام 
حسني الذي فوجئ مبوقفها الداعي 
الى خروج الع����راق من االراضي 
الكويتية فورا ومن دون شروط.

كما اعرب س����موه عن امتنانه 
وشكره والوفد املرافق له على حسن 
الضيافة واالستقبال الذي حظي به 

منذ وصوله الى طهران.
وقد جرى خالل االجتماع بحث 
العالقات الثنائية وسبل تطويرها 
ب����ني اجلانبني خاص����ة العالقات 

البرملانية.
من جانبه، اشاد د.علي الريجاني 
خالل اللقاء بالعالقات التاريخية 
القدمية ب����ني البلدين، مؤكدا على 
انها عالق����ات مبنية على التفاهم 
والتعاون املشترك، معربا عن امله 
ان تعطي هذه الزيارة دفعة قوية 

للعالقات االخوية بني البلدين.
النائب االول  الى ذلك، وصف 
لرئي����س اجلمهورية االس����المية 
االيراني����ة محمد رض����ا رحيمي 
نتائج زيارة سمو رئيس مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
والوفد املرافق لسموه الى طهران 
ب� »املثمرة واملباركة«. وقال رحيمي، 
في تصريح للصحافيني في ختام 
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء، 

الوزراء والسفراء وممثلو السلك 
الديبلوماس����ي لكل من الڤاتيكان 
والبوسنة والهرسك وجمهورية 
صربيا وجمهورية ايطاليا. وكان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والوفد املرافق لسموه 
قد ع����اد الى البالد بعد ظهر امس 
بعد زيارة رسمية بدعوة كرمية من 
النائب االول لرئيس اجلمهورية 
االس����المية االيرانية محمد رضا 
رحيمي اس����تغرقت يومني. وكان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والوفد املرافق لسموه 
قد غادر امس العاصمة االيرانية 
طهران في ختام زيارته الرسمية 
التي اس����تغرقت يوم����ني. وقبيل 
مغادرته طهران، زار سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والوفد املرافق لسموه امس املرشد 
االعلى للثورة االسالمية االيرانية 
آية اهلل السيد علي خامنئي مبقر 

اقامته في طهران.
ونقل س����موه للمرشد االعلى 
حتي����ات صاحب الس����مو االمير 

وكاالت: وصل س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى روما مساء أمس على رأس وفد 
رفيع املستوى في زيارة رسمية 
البابا   الڤاتي����كان للقاء  الى دولة 
بنديكتوس السادس عشر ضمن 
جولة تش����مل عددا من العواصم 

األوروبية.
وكان في اس����تقبال سموه في 
مطار تشامبينو لكبار الزوار رئيس 
املراسم بدولة الڤاتيكان مونسنيور 
فورتوناتوس نواشوكوو بجانب 
كل من سفيرنا لدى الڤاتيكان سهيل 
شحيبر وس����فيرنا لدى إيطاليا 
الشيخ جابر الدعيج. كما شارك في 
استقبال سموه املستشار بسفارتنا 
الشمالي  الڤاتيكان مش����عل  لدى 
والسكرتير األول غازي الفاضلي 
واملندوب الدائم بالفاو خالد العثمان 
الراش����د يتقدمون أعضاء السلك 
الكويتي واجلالية  الديبلوماسي 

الكويتية في روما.
ومن املقرر أن يستقبل قداسة 
البابا  بنديكتوس السادس عشر 
استقباال رسميا في دولة الڤاتيكان 
اليوم سمو الشيخ رئيس مجلس 
الوزراء الذي يس����لمه رسالة من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
ويجري س����مو الشيخ ناصر 
احملمد في الڤاتيكان بعد اجتماعه 
بالبابا مباحثات مع كل من رئيس 
وزراء البابا الكردينال تارتشيزيو 
برتوني ووزير خارجيته مونسنيور 

دومينيك مامبيرتي.
وكان س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد غادر 
والوفد املرافق لسموه البالد مساء 
امس متوجها الى كل من الڤاتيكان 
والبوسنة والهرسك وجمهورية 
صربيا وجمهورية ايطاليا في زيارة 
رسمية لهذه الدول تستغرق عدة 
ايام. وكان في وداع س����موه على 
ارض مطار الكويت الدولي النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي 
ونائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لش����ؤون 
لش����ؤون االسكان الش����يخ احمد 
الفهد وعدد من الشيوخ والوزراء 
واملستشارين بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء، واحملافظون وكبار 
قادة اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني وكبار املسؤولني بالدولة 
وديوان س����مو رئي����س مجلس 

الدعيج الستثمار الحصاد العلمي للباحثين

»الهالل األحمر« قدمت مساعدات 
إنسانية عاجلة للشعب الفلبيني

الجاسم: الكويت تولي اهتمامًا بتفعيل 
القوانين الخاصة بحقوق الطفل

أكد محافظ األحمدي الش���يخ د.إبراهيم الدعيج أهمية البحث 
العلمي في تعظيم اجلدوى والوقوف على أحدث املستجدات وتطوير 
األداء في مختلف مناحي النشاط اإلنساني وتوصيف احللول ملا 
يعترض مسيرة اإلنسان احلياتية من معوقات حتول دون حتقيق 
التنمية املنش���ودة على الصعد كافة وفي مختلف املجاالت، وثمن 
د.الدعيج لدى استقباله الباحث مشاري املطيري الذي اهداه نسخة 
من رسالة املاجستير التي حصل عليها من جامعة بورث سميث 
البريطانية والتي تتناول النفايات الصلبة اآلثار السلبية ملواقع 
ردم النفايات وطرق معاجلة االراضي امللوثة، حيث اشاد احملافظ 
بجهود املطيري وحسن اختياره ملوضوع الرسالة واملؤشرات التي 
رصدها والنتائج التي توصل اليها معربا عن تطلعه الى استفادة 
واستثمار اجلهات ذات االختصاص والصلة منها من مجمل نتائج 
البحوث والدراسات العلمية الرصينة، مشددا على أن الشأن البيئي 
يحظى باهتمام رسمي رفيع تترجمه توجيهات صاحب السمو األمير 
املفدى وسمو ولي العهد وس���مو رئيس مجلس الوزراء، متمنيا 

للباحث املطيري التوفيق في مسيرته العلمية والعملية.

اعلنت جمعية الهالل االحمر امس تقدمي مساعدات انسانية للشعب 
الفلبيني وذلك للظروف االنسانية الصعبة التي مير بها جراء الفيضانات 
املدم����رة التي ضربت الفلبني مؤخرا وخلفت وراءها آالف املش����ردين 

والقتلى.
وقال بيان صحافي للجمعية ان املساعدات االنسانية حتتوي على 
مواد اغاثية مختلفة تشتمل على »خيام � بطاطني � اوان منزلية � فرش 
للنوم« وغيرها من املواد االغاثي����ة املختلفة االخرى.واضاف ان هذا 
التبرع من جمعية الهالل االحمر س����لم مباشرة الى الصليب االحمر 
الفلبيني الذي سيقوم بتوزيعها على املتضررين من هذه الفيضانات 

مبشاركة متطوعي جمعية الهالل االحمر املتواجدين هناك.

اكدت رئيسة جلنة املرأة والطفل بجمعية مقومات حقوق االنسان 
هيام اجلاسم امس اهتمام الكويت بتفعيل القوانني التي حتفظ للطفل 
حياة سوية كرمية في ظل اسرة حتقق له الرعاية وتأمني املستقبل. 
واضافت اجلاسم في تصريح صحافي لها مبناسبة االحتفال باليوم 
العاملي للطفل ان����ه »على الرغم من اصدار عدد من العهود واملواثيق 
واالتفاقيات الدولية التي تكفل للطفل حياة سوية هانئة اال اننا نعتبر 
ان الطفل بجميع شرائحه ومستوياته االجتماعية ال يزال يرزح حتت 

كثير من ممارسات الظلم«.
واوضحت ان مناطق عديدة من العالم اليزال االطفال فيها يعيشون 
حتت وطأة الفقر يدفعهم ذووهم للعمل والتكسب نظرا لضيق احلالة 
املالية التي يحيونها مش����يرة الى ان ذلك مناف البسط حقوق الطفل 
التي تنادي بها املنظمات الدولية واالس����المية السيما ان املادة 18 من 
عهد حقوق الطفل في االسالم الذي اصدرته منظمة املؤمتر االسالمي 
نص عل����ى »اال ميارس الطفل اي عمل ينطوي على مخاطر او يعطل 
تربيت����ه او تعليمه او يكون على حس����اب صحته او منوه البدني او 
الروحي«. وبينت اجلاس����م انه على الرغم من صدور اتفاقية حقوق 
الطف����ل التي ابرمت منذ عام 1989 في اطار االمم املتحدة وميثاق عهد 
حقوق الطفل في االس����الم ال����ذي وقعته جمي����ع دول منظمة العالم 
االسالمي والتي مت التأكيد فيها على حماية الطفل من جميع املخاطر 
التي تؤدي الى اس����تغالله واالعتداء عليه اال ان الطفل اليزال يعاني 

من تلك املمارسات.
وفي سياق متصل اعربت اجلاسم عن االمل في ان يزداد وعي الدول 
واحلكومات بأهمية رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة من االطفال من 
خالل االخذ مببدأ العزم للتوقيع على اتفاقيات دولية تكفل لالطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة حقوقهم باعتبارهم شريحة ال ميكن جتاهلها 

في املجتمعات واالهتمام بهم اصبح ضرورة.

أكد االهتمام الرسمي بالشأن البيئي

رئيس الوزراء بحث مع خامنئي دعم العالقات مع إيران
المحم�د: أبواب الكوي�ت مفتوحة أم�ام التجار اإليرانيين وس�نقدم له�م جميع التس�هيالت الالزمة 
المقبل�ة األش�هر  غض�ون  ف�ي  إي�ران  إل�ى  بزي�ارة  س�يقوم  األمي�ر  الس�مو  صاح�ب  رحيم�ي: 

وصل روما في زيارة رسمية إلى دولة الڤاتيكان ويلتقي البابا بنديكتوس السادس عشر اليوم

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك
صاحب السمو التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة ونائبيه وهنأ رئيس لبنان بالعيد الوطني

رواشدة: زيارة المحمد إلى البوسنة ستشهد إبرام اتفاقيات ثقافية واقتصادية
الهاشم: نرحب بسمو رئيس الوزراء في الفاتيكان وزيارته تجسيد للعالقات الممتازة بين البلدين

بشرى الزين
أعرب س���فير البوسنة 
والهرس���ك ياسني رواشدة 
عن ترحيب بالده بالزيارة 
الرسمية والودية التي يقوم 
الوزراء  بها س���مو رئيس 
الشيخ ناصر احملمد والتي 

تعتبر األولى من نوعها.
واضاف رواشدة ان هذه 
الزي���ارة س���تلقى اهتماما 
وترحيبا رفيع املس���توى 
في البوسنة، مشيرا إلى ان 
بالده تعتبر الزيارة تكرميا 
للبوسنة والهرسك موضحا 

انها تشكل منوذجا ودليال على املودة والصداقة. واشار السفير 
البوسني الى انها ترمز إلى املرحلة اجلديدة الغنية في العالقات 
املتطورة بني البلدين آمال ان تفتح صفحة جديدة وناصعة في 
تلك العالقات املتميزة على جميع االصعدة. وذكر رواشدة بان 
هذه الزيارة تشهد توقيع اتفاقيات تشمل العالقات االقتصادية 
والثقافية والتعاون الش���امل بني البلدين، مؤكدا انها س���تكون 
ناجحة بكل املقاييس، مبينا ان ه���ذه العالقات تبنى اآلن على 

أسس جديدة ملا فيه مصلحة الشعبني الصديقني.
من جانبه اكد الزعيم البوس���ني حارث سياليجيتش امس 

مبستوى العالقات بني بالده 
والكويت ووصف العالقات 
بأنها منوذجية ومتطورة بني 
البلدين الشقيقني في شتى 
الرئيس  املجاالت. واشاد 
ف���ي تصريح  البوس���ني 
خاص ل� »كونا« باملستوى 
الرفيع للعالقات البوسنية 
� الكويتية، معتبرا زيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد التي 
اليوم للبوسنة رمزا  تبدأ 
النموذجية بني  للعالقات 

البلدين الصديقني.
ومن جهته اكد سفير الڤاتيكان منجد الهاشم على عمق وقوة 
العالقات الثنائية بني حاضرة الڤاتيكان والكويت منذ 41 عاما.

واضاف الهاش���م ان بابا الڤاتيكان عبر عن ترحيبه العميق 
بالزيارة التي يقوم بها س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد، مش���يرا الى ان الكويت تتمت���ع بانفتاح وحرية 
دينية وتس���امح ووجود كنائس للرعايا املس���يحيني، موضحا 
ان هذه الزيارة جتس���د العالقات الديبلوماس���ية املمتازة التي 
تأسس���ت بعد استقالل الكويت بثالث س���نوات وتعزيز القيم 

الروحية املتبادلة.

السفير ياسني رواشدةالسفير منجد الهاشم


