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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد العبداهلل

جانب من لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مع رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة البوسنية  سمو الشيخ ناصر احملمد يسلم رسالة صاحب السمو إلى رئيس مجلس الرئاسة البوسنية جيكلو كومشيتش

استقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر السيف امس وزير النفط ووزير اإلعالم 

الشيخ احمد العبداهلل.
واس���تقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس مبعوث نائب رئيس 
جمهوري���ة العراق د.عادل عبداملهدي املستش���ار خالد 
ريس���ان كاصد حامال رس���الة خطية من نائب رئيس 

جمهورية العراق د.عادل عبداملهدي الى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد تتعلق بتعزيز العالقات الثنائية 
بني البلدين والش���عبني الش���قيقني وآفاق توسيع أطر 
التعاون بينهما في جميع املج���االت، كما قام بتوجيه 
دعوة شفهية من نائب رئيس جمهورية العراق د.عادل 
عبداملهدي الى س���موه لزيارة العراق وقد اعرب سموه 

عن سعادته بتلبية الدعوة.

حضر املقابلة املستشار بديوان سمو ولي العهد د.حمود 
العتيبي ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفيصل والوكيل املساعد للشؤون االعالمية بديوان سمو 

ولي العهد الشيخ مبارك احلمود السلمان.
واستقبل سموه بقصر السيف محافظ العاصمة الشيخ 

علي اجلابر، كما استقبل سموه د.نورية الرومي.
واستقبل سمو ولي العهد عددا من املواطنني.

ولي العهد تلقى دعوة لزيارة العراق ووعد بتلبيتها

المحمد يسلّم رسالة خطية من األمير لرئيس مجلس الرئاسة البوسنية 
الكويت تُقرض البوسنة والهرس�ك 37 مليون دوالر لتمويل مشروع طريق كاكانج

س����راييڤو � كونا: اجتمع س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد امس 
في القصر الرئاس����ي بالعاصمة البوسنية 
س����راييڤو بكل من رئيس مجلس الرئاسة 
البوسنية جيكلو كومشيتش وعضو مجلس 

الرئاسة د.حارث سيالجيتش.
ونقل سموه الى رئيس مجلس الرئاسة 
رسالة خطية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد تتعل����ق بالعالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها في 

شتى املجاالت.
كما نقل سموه حتيات ومتنيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد الى رئيس 
مجلس الرئاسة وللشعب البوسني الصديق 

باملزيد من التقدم واالزدهار.
وقد عقدت جلسة مباحثات رسمية بني 
الكويت والبوسنة والهرسك بعد ظهر أمس 
بالقصر الرئاسي ترأسها عن اجلانب الكويتي 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، فيما ترأس����ها عن اجلانب البوسني 
رئيس مجلس الرئاس����ة البوسنية جيلكو 
كومشيتش وعضو مجلس الرئاسة د.حارث 

سيالجيتش.
 وعقب املباحثات احتفل بالتوقيع على 
مذكرة تفاهم بشأن إقامة املشاورات السياسية 
بني وزارتي اخلارجية في كال البلدين ووقع 
االتفاقي����ة عن الكويت نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 

البوس����ني وزير  الصباح، وع����ن اجلانب 
اخلارجية سفني الكالي.

كما وقع البل����دان على اتفاق قرض بني 
الصن����دوق الكويتي للتنمي����ة االقتصادية 
العربي����ة وحكومة البوس����نة والهرس����ك 
ووقع االتفاقية ع����ن الكويت نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية ورئيس 
مجلس إدارة الصن����دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية الشيخ د.محمد الصباح، 
وعن حكومة البوسنة والهرسك وزير املالية 
دراغان فرانكيتش. ويساهم قرض الصندوق 
البالغة قيمته 10.5 ماليني دينار )أي ما يعادل 
نحو 37 مليون دوالر( في متويل مش����روع 
طريق كاكاجن � دونيا غراس����انيكا السريع 
في البوس����نة والهرس����ك والذي يهدف إلى 
تلبي����ة الطلب املتزايد عل����ى خدمات النقل 
البري لألفراد والسلع مبا يسهم في حتسني 
الظروف االقتصادية واالجتماعية للسكان 
في منطقة املشروع، كما سيترتب على تنفيذ 
املش����روع دعم مختلف جوانب التنمية في 
البوسنة والهرس����ك من خالل زيادة حركة 
التجارة اإلقليمية وخاصة مع دول ش����مال 
شرق أوروبا. ويتكون املشروع من األعمال 
الهندس����ية الالزمة لتشييد طريق مسفلت 
سريع بني كاكاجن � دونيا غراسانيكا تستوفي 
عليه رسوم ذي أربع حارات )حارتني في كل 
اجتاه( بطول 24 كيلومترا وعرض 15 مترا مع 
أكتاف جانبية مرصوفة وجسور وتقاطعات 
وأنفاق ومستلزمات السالمة وتصريف املياه 

ومحطات حتصيل الرس����وم واالستمالكات 
باإلضافة إلى اخلدمات االستشارية الالزمة 
للتصميم وجتهيز وثائق املناقصات واإلشراف 
عل����ى التنفيذ ومن املتوق����ع أن يتم تنفيذ 

املشروع نهاية عام 2012.
وبتوقيع هذه االتفاقية وتنفيذها يكون 
الصندوق قد قدم إلى البوس����نة والهرسك 
أربعة قروض لتمويل مشاريع في قطاعات 
املياه والط����رق والتنمية االجتماعية بلغت 
قيمتها اإلجمالي����ة 24.8 مليون دينار )أي 
ما يعادل نح����و 87 مليون دوالر(، كما قدم 
الصندوق للبوسنة والهرسك معونة فنية 
إلعداد خطة شاملة للمياه والصرف الصحي 
في سراييڤو بقيمة إجمالية قدرها 350 ألف 
دينار. إلى ذلك التقى سمو الشيخ ناصر احملمد 
ظهر أمس رئيس برملان البوسنة والهرسك 
بريز بلقيتش مبقر البرملان البوس����ني في 
العاصمة س����راييڤو. ونقل سموه لرئيس 
البرملان البوسني حتيات ومتنيات رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي للشعب البوسني 
الصديق مبزيد من التقدم واالزدهار، كما جرى 
خالل اللقاء استعراض للعالقات الثنائية بني 
البلدين في شتى املجاالت وسبل تعزيزها 

مبا يخدم مصالح الشعبني الصديقني.
كما قام سمو الشيخ ناصر احملمد برفقة 
عضو مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك 
حارث سيالجيتش مساء أمس بزيارة اجلامع 

الكويتي في العاصمة سراييڤو.
وأدى سموه والوفد املرافق الصالة في 

املس����جد ثم التقى املصلني الذين عبروا عن 
ترحيبهم بزيارته للبوس����نة وامتنانهم ملا 
يقدمه الش����عب الكويتي الصديق من عمل 
خيري وانس����اني الخوانهم املس����لمني في 
البوسنة والهرسك األمر الذي ترك أثرا طيبا 

في نفوسهم.
واستمع سموه من القائمني على اجلامع 
الى شرح مفصل عن أهم املرافق التي يضمها 
اجلامع الذي وضع حجر األساس لبنائه عام 
2003 بتبرع من أحد احملس����نني الكويتيني 
وافتتح عام 2006 ويتس����ع ألكثر من 600 

مصل.
وقام سموه عقب ذلك بزيارة مستشفى 
األطفال التخصصي في مدينة سراييڤو حيث 
تفقد أقس����امه واطلع عل����ى أحوال األطفال 
املرضى واستمع سموه الى شرح عن مختلف 
النش����اطات الطبية التي يقدمها املستشفى 

للمرضى من مختلف انحاء البالد.
واعرب سموه في تصريح لوسائل االعالم 
البوس����نية عن اعجابه مبستوى اخلدمات 
الطبية التي يوفرها املستش����فى بعد اعادة 
بنائه داعيا الى تأسيس تعاون طبي مشترك 
بني البلدين وتبادل اخلبرات بني األطباء في 

شتى التخصصات الطبية.
وكان رئي����س مجلس وزراء البوس����نة 
والهرس����ك باإلنابة مالدن زيريوفيتش قد 
أقام بعد ظهر أمس مأدبة غداء رسمية على 
ش����رف سمو الش����يخ ناصر احملمد والوفد 

الرسمي املرافق لسموه.

سموه التقى العبداهلل وتلقى رسالة من نائب الرئيس العراقي

تتعلق بسبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين.. ورئيس الوزراء زار البرلمان البوسني وأحد المستشفيات

النائب األول هنأ القيادة السياسية بعيد األضحى

إجازة السفارة األميركية من الخميس حتى اإلثنين
تغلق السفارة األميركية بالكويت أبوابها اخلميس 
26 اجلاري وذلك مبناس���بة يوم تقدمي الشكر في 
الواليات املتحدة األميركية، كما ستبقى السفارة 
مغلقة يومي األحد واالثنني املوافقني 29 و30 نوفمبر 
اجلاري مبناسبة عيد األضحى املبارك، على ان تعاود 

العمل يوم الثالثاء املوافق 1 ديسمبر املقبل.
علما ان ساعات الدوام الرسمية بالسفارة هي 
من األحد الى اخلميس من الس���اعة 8:00 صباحا 
حتى الساعة 4:30 مساء، رقم الهاتف في السفارة 

.2259-1001

السفير المصري هنأ بالعيد

مصر تقدم 10 ماليين دوالر
لصندوق دعم المشروعات

تلقت الكويت مساهمة جمهورية مصر العربية الشقيقة مببلغ 
10 ماليني دوالر لصندوق دعم املش���روعات الصغيرة واملتوسطة 
احلجم ملا تلعبه من دور مهم في توفير فرص عمل جديدة وحتسني 
مستوى دخل الفرد في العالم العربي ومحاربة الفقر والذي انشئ 
مببادرة من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل مؤمتر 
القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية التي عقدت في 
الكويت مطلع العام احلالي برأسمال قدره 2 مليار دوالر ساهمت 

الكويت فيه مببلغ 500 مليون دوالر.

استقبل سفراء جنوب أفريقيا وكينيا وكندا وبنغالديش

»الدفاع«: اإلفراج عن العسكريين
الموقوفين بعقوبات انضباطية

الرئيس البوسني يشيد بمواقف الكويت 

مبناس���بة عيد األضحى املبارك أصدر رئيس 
مجل���س الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك توجيهاته باإلفراج عن العسكريني 
املوقوفني بعقوبات انضباطية. وتأتي هذه اللفتة 
املعنوية الكرمية منه ليحتفل العسكريون بعيد 

األضحى املبارك بني أهاليهم.

اس���تقبل رئيس مجلس الرئاسة البوسنية 
جيكلو كومشيتش مبكتبه يوم أمس بسرايڤو 
رئيس جمعية الصحافيني الكويتية باإلنابة فيصل 
القناعي والزمالء سعود السبيعي رئيس حترير 
الزميلة »الرؤية« وعبداحلس���ني سلطان رئيس 
حترير »الدار« وعبدالرحمن العليان رئيس حترير 
»كويت تاميز« املرافقني لس���مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد في زيارته لبعض 
الدول األوروبية. وقد أشاد كومشيتش مبواقف 
الكويت الداعمة للبوس���نة والهرسك في جميع 
املجاالت وخص بالذكر مواقف صاحب الس���مو 
األمير منذ ان كان سموه وزيرا للخارجية وحتى 
اآلن. وقال كومشيتش ان هناك فرصا استثمارية 

كبيرة في البوسنة التي تشهد انفتاحا واسعا.

الشيخ جابر املبارك مستقبال سفير كينيا

بعث رئي����س مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ببرقيات تهنئة مبناسبة عيد 
االضحى املبارك الى صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد جاء فيها:
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، يسعدني أن أرفع الى 
مقام سموكم الكرمي باسمي ونيابة 
عن ابنائك منتسبي وزارة الدفاع 
من عسكريني ومدنيني أسمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك مبتهال للباري 
جل ش����أنه أن يعيد هذه املناسبة 
املباركة عل ى سموكم وأنتم ترفلون 
بأثواب الصحة والسعادة، وعلى 
وطننا العزيز بالرقي واالزدهار، 
وعلى األمتني العربية واالسالمية 
باملجد والسداد، واهلل يحفظكم قائدا 
لشعبكم الوفي ويسدد على دروب 
اخلير خطاكم ملواصلة مس����يرة 
العطاء واالستقرار لبلدنا العزيز 
حتت ظل قيادتكم احلكيمة. وجاء 

في برقيته الى سمو ولي العهد:
يس����عدني أن أرف����ع الى مقام 
سموكم الكرمي باسمي ونيابة عن 
ابنائك منتسبي وزارة الدفاع من 
آيات  عس����كريني ومدنيني أسمى 
التهاني والتبريكات مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك، مبتهال للباري 
جل ش����أنه أن يعيد هذه املناسبة 
املباركة على سموكم وأنتم ترفلون 
بأثواب الصحة والسعادة وعلى 
وطنن����ا العزيز بالرقي واالزدهار 
حتت ظل قائد مس����يرتنا صاحب 
السمو األمير، وعلى األمتني العربية 

واالسالمية باملجد والسداد واهلل 
يحفظكم ويرعاكم. وفي برقية الى 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، قال: يسعدني ان أرفع الى 
مقام سموكم الكرمي باسمي ونيابة 
عن أبنائك منتسبي وزارة الدفاع 
من عسكريني ومدنيني أسمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك، مبتهال للباري 
جل ش����أنه أن يعيد هذه املناسبة 
املباركة على سموكم وأنتم ترفلون 
بأثواب الصحة والسعادة وعلى 
وطنن����ا العزيز بالرقي واالزدهار 
حتت ظل قائد مس����يرتنا صاحب 
السمو الوالد القائد األمير وسمو 
العهد، وتوجيهات سموكم،  ولي 
وعلى األمتني العربية واالسالمية 
باملجد والس����داد واهلل يحفظكم 
ويسدد على دروب اخلير خطاكم. 
من جانب آخر، اس����تقبل رئيس 
ال����وزراء باالنابة ووزير  مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك كال على 
حدة س����فير جنوب افريقيا لدى 

البالد اشرف سليمان وسفير كينيا 
لدى البالد محمد اذن ماهات، وسفير 

كندا لدى البالد ريد هنري.
ودار خالل اللقاء تبادل االحاديث 
الودي����ة وتن����اول املواضيع ذات 
االهتم����ام املش����ترك، اضافة الى 
مناقشة املستجدات على املستويني 
االقليمي والدولي. واستقبل الشيخ 
جابر املبارك بعد ذلك السفير فوق 
العادة مفوضا لبنغالديش س����يد 
شاهد رضا مبناسبة تعيينه سفيرا 

جديدا لبالده لدى الكويت.
اللق����اء تبادل  وجرى خ����الل 
االحاديث الودية واالس����تماع الى 
توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع فيما يخدم 
مصلحة البلدين الصديقني في سبيل 
توطيد العالقات الثنائية، متمنيا 
له التوفي����ق والنجاح في مهمته 
اجلديدة. وحضر اللقاءات رئيس 
هيئة مكتب النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء 

صالح مشاري احلميضي.

تقدم الس����فير طاهر فرحات 
س����فير جمهورية مصر العربية 
لدى الكويت مبناسبة عيد األضحى 
املبارك بأطي����ب التهاني القلبية 
وأصدق التمني����ات الى صاحب 
الش����يخ صباح  الس����مو األمير 
األحم����د والى س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحم����د ورئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملم����د وأعضاء مجلس 
األمة والوزراء وجميع األش����قاء 
الكويتيني، متمنيا دوام التوفيق 
واالزدهار والتقدم للكويت حكومة 
وشعبا  س����ائال املولى عز وجل 
أن يعيد هذه املناس����بة املباركة 
األم����ة اإلس����المية باليمن  على 
والبركات، كما تق����دم بالتهنئة 
للجالية املصرية املقيمة على أرض 
الكويت والبعثات الديبلوماسية 
العربية واإلسالمية  واجلاليات 

في الكويت الشقيقة.

وبه����ذه املناس����بة املبارك����ة 
يستقبل السفير املهنئني أول أيام 
العيد بداية من الساعة التاسعة 
صباحا وحتى الس����اعة احلادية 
عشرة وذلك مبقر السكن بسفارة 
جمهورية مص����ر العربية � بنيد 
القار � شارع االستقالل � منطقة 

السفارات.

السفير طاهر فرحات


