
االثنين 7 ديسمبر 2009   5محليات
سموه استقبل الخرافي والمحمد و4 وزراء ووزير الديوان والطبطبائي

ولي العهد تسّلم رسالة من الرئيس المصري لألمير حول العالقات الثنائية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد امس بقصر بيان رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي. كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء. واس����تقبل سموه النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك. واستقبل سموه وزير شؤون 
الديوان االميري الش����يخ ناصر صباح االحمد ووكيل الديوان االميري 
لشؤون االس����رة احلاكمة الشيخ صباح ناصر احملمد. واستقبل سموه 

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد. كما استقبل 
سموه وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، واستقبل سموه وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان. كما استقبل سموه املستشار 
بالديوان االميري د.عادل الطبطبائي. كما اس����تقبل س����مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بقصر بيان وزير خارجية جمهورية مصر العربية 

الشقيقة احمد ابوالغيط والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة الى اخيه صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد تتعلق بالعالقات الثنائية املتميزة بني البلدين والشعبني 
الشقيقني وسبل تعزيز العالقات االخوية املتميزة والدفع مبجاالت التعاون 
مبا يخدم تطلعات الش����عبني الش����قيقني ويحقق مصاحلهما املشتركة، 

كما تناول اللقاء مجمل القضايا واملس����تجدات على الساحتني االقليمية 
والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها جهود تعزيز التضامن العربي 
ومس����يرة الس����الم في املنطقة. وقد حضر املقابلة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ورئيس ديوان سمو 
ولي العهد الش����يخ مبارك الفيصل والوكيل املساعد للشؤون االعالمية 

بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك احلمود وسفيرا البلدين.

سموه استقبل وزير الخارجية المصري

رئيس الوزراء التقى نائب وزير الطاقة األميركي
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بي����ان امس وبحضور نائب رئيس 
مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح نائ����ب وزير الطاقة ف����ي الواليات املتحدة 
االميركية دانيل بومنان والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته للبالد. حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد وعضو اللجنة 
الوطنية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية 
د.احمد بش����ارة واملستشار وعضو اللجنة الوطنية 
الستخدامات الطاقة النووية لالغراض السلمية د.عدنان 
شهاب الدين وسفيرة الواليات املتحدة االميركية لدى 
الكويت ديبورا جونز والوكيل املساعد بديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.
كما استقبل نائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي نائب وزير الطاقة االميركي دانيل بومنان 

والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء استعراض وبحث العالقات الثنائية 

بني البلدين الصديقني والقضايا ذات االهتمام املشترك 
اضافة الى آخر التطورات واملستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
وحضر اللقاء السفيرة االميركية لدى البالد ديبورا 

جونز.
الى ذلك اس����تقبل س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد في قصر بيان امس وبحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وزير خارجية جمهورية مصر العربية 
الشقيقة احمد أبوالغيط والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته للبالد.
حضر املقابلة وكيل ديوان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد وسفيرنا لدى جمهورية 
مصر العربية د.رشيد احلمد وسفير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت طاهر فرحات والوكيل املساعد 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر 

املبارك.

سفيرنا بالرياض: األمير خالد الفيصل حرص على تقديم عناية ورعاية خاصة للحجاج الكويتيين

أمير مكة المكرمة وصل إلى البالد

الثقافية  مثل هذه املؤسس���ات 
والعلمية والتنويرية التي حتفز 
املبدعني والعلماء واالدباء على 
االنتاج الثقافي والعلمي وتشجع 

التنافس بينهم.
واكد أهمية ه���ذا احلفل في 
العربية  الثقافة  دعم وتشجيع 
ونشرها في ارجاء الوطن العربي 
واالهتمام مبسيرتها ورعايتها 

على أعلى مستوى.
واشار الشيخ حمد اجلابر الى 
ان هذا التكرمي من قبل املؤسسة 
يعكس حرص املؤسس���ة ومنذ 
انطالقته���ا عل���ى حتفيز مناخ 
االبداع���ات في العال���م العربي 
واالهتمام اخل���اص باالحتفاء 

باملبدعني العرب وتكرميهم.
وس���تقوم املؤسس���ة خالل 
حفلها السنوي الثامن بالكويت 
والذي سيقام في الكويت حتت 
رعاية وحضور صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد في 
ال� 9 وال� 10 من الش���هر اجلاري 
بتكرمي الفائزين بجائزة االبداع 
في دورته���ا الثالثة لعام 2009 
والتي تنظمها املؤسسة سنويا 

تشجيعا للمبدعني العرب.

الفيصل للحجاج الكويتيني في 
مكة املكرمة واملش���اعر املقدسة 
والتي مكنت احلجاج الكويتيني 
م���ن اداء نس���كهم بكل يس���ر 

وسهولة.
واثنى على الدور الكبير الذي 
يقوم به صاحب الس���مو امللكي 
األمير خالد الفيصل في مؤسسة 
الفكر العربي هذه املؤسسة املعنية 
بالثقافة والعلم واالبداع وابرازها 

في الوطن العربي.
واعرب الش���يخ حمد اجلابر 
عن حاجة الوط���ن العربي الى 

كما أشاد مبواقفه ابان الغزو 
الكويت  الغاش���م على  العراقي 
ورعايته للكويتيني وتقدميه كل 
التسهيالت الالزمة لهم تلك املواقف 

التي لن تنساها الكويت.
كما اشاد الشيخ حمد اجلابر 
باهتم���ام ورعاي���ة االمير خالد 
الفيصل للمصطافني والزائرين 
الكويتيني ملدينة أبها والتي جعلها 
مقصدا ووجهة سياحية خليجية 

وعربية أولى في املنطقة.
العناية والرعاية  واستذكر 
اخلاصة التي أوالها االمير خالد 

صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل لدي وصوله إلى البالد وفي استقباله الشيخ علي اجلراح والسفير الشيخ حمد جابر العلي والسفير د. عبد العزيز الفايز

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه نائب وزير الطاقة األميركي والوفد املرافق له

سمو ولي العهد مستقبال وزير اخلارجية املصري احمد ابوالغيط سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ احمد الفهد سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

وصل الى البالد عصر امس 
صاحب السمو امللكي االمير خالد 
الفيصل امير منطقة مكة املكرمة 
الفكر العربي  ورئيس مؤسسة 
والوفد املرافق لسموه وذلك في 

زيارة للبالد.
وكان في استقبال سموه نائب 
وزير ش���ؤون الديوان االميري 
الش���يخ علي اجلراح وسفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشقيقة الشيخ حمد جابر العلي 
وسفير اململكة العربية السعودية 
ل���دى الكوي���ت د.عبدالعزي���ز 

الفايز.
إلى ذلك رحب سفيرنا لدى 
اململك���ة العربي���ة الس���عودية 
الشيخ حمد جابر العلى بزيارة 
أمير منطقة مكة املكرمة رئيس 
العربي صاحب  الفكر  مؤسسة 
السمو امللكي االمير خالد الفيصل 

للكويت بني أهله واخوانه.
واستذكر الشيخ حمد اجلابر 
ل� »كونا« مواق���ف االمير خالد 
الفيصل سواء خالل توليه امارة 
منطقة مكة املكرمة وامارة منطقة 
عسير سابقا للمواطنني الكويتني 

الزائرين لتلك املناطق.

استقبل نائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح في مكتبه بقصر بيان صباح امس د.جاسم 
املديرس، حيث قدم له عددا من الكتب »اطلس نخلتك 
اجلزء الثاني« و»اطلس اصن���اف التمر في اخلليج« 
و»اطلس اصناف التمور في اخلليج والعناية بالنخيل« 
وذلك الهدائها الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.

الجّراح تسّلم عدة كتب من المديرس


