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صاحب السمو األمير مستقبال أمير مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصلصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني  واألمة بدول التعاون

صاحب السمو التقى المبارك والعدساني ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول التعاون

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد وأمير منطقة مكة المكرمة

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

كما استقبل س���موه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد حيث اطلع سموه على نتائج اجلولة 
التي قام بها سموه الى دولة الڤاتيكان وجمهورية البوسنة والهرسك 
وجمهورية صربيا وجمهورية ايطاليا والتي جاءت في اطار حرص 
الكويت على مد جسور التعاون وتوثيق أواصر العالقات مع تلك 

الدول.
كما استقبل س���موه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 

االمة االسبق محمد العدساني.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب االول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واس���تقبل صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يرافقه رؤساء مجالس الشورى 
والنواب والوطني واألم���ة في دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية وذلك مبناسبة انعقاد اجتماعهم الثالث بالكويت.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 

اجلراح ونائب رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي.
واس���تقبل صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل امير 
منطقة مكة املكرمة والوفد املرافق لس���موه وذلك مبناسبة انعقاد 
املؤمتر الس���نوي الثامن ملؤسس���ة الفكر العربي »فكر الكويت.. 
التكامل االقتصادي العربي شركاء من اجل الرخاء« والذي سيعقد 

في الكويت.

وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ علي 
اجلراح وسفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ 

حمد جابر العلي.
الى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى رئيس���ة جمهورية فنلندا الصديقة تارجا هالونني عبر 
فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني لبالدها، 

متمنيا لها موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

ولي العهد التقى الخرافي وخالد الفيصل

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه أمير مكة املكرمة والوفد املرافق له

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف امس صاحب السمو 
امللك���ي االمير خالد الفيصل امي���ر منطقة مكة 
املكرمة والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 
للبالد حلضور انشطة املؤمتر السنوي الثامن 
حتت رعاية صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد واملقرر عقده ف���ي الكويت حتت عنوان 

»التكام���ل االقتصادي العربي ش���ركاء من اجل 
الرخاء«، متمنيا سموه للمؤمتر التوفيق والسداد 
واخلروج بتوصيات بناءة تخدم االمة العربية 
اقتصاديا وفكريا وثقافيا وعلميا مبا يحقق التكامل 

االقتصادي والرخاء ملجتمعاتنا العربية.
حض���ر املقابلة نائب وزير ش���ؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح ورئيس ديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل وسفيرنا لدى 
اململكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ حمد 

جابر العلي.

التقى السفير البريطاني

محمد الصباح تسلم أوراق اعتماد سفيري منغوليا وبروناي

المغامس لـ »األنباء«: نتوقع االنتهاء
من ملف معتقلي غوانتانامو قبل نهاية العام

بيان عاكوم
كشف مدير ادارة املتابعة والتنسيق في وزارة اخلارجية 
خالد املغامس عن ان الطائرة التي ستقل املعتقل في غوانتانامو 
فؤاد الربيعة انطلقت ام���س على ان يصل الى ارض الوطن 
خالل اليومني املقبلني، مشيرا الى انه ستطبق عليه االجراءات 

القانونية املعتادة.
ووصف املغامس في اتصال هاتفي مع »األنباء« هذه اخلطوة 
باجليدة، الفتا الى انه اليزال هناك معتقالن هما فايز الكندري 
وفوزي العودة، متوقعا االنتهاء من هذا امللف وعودتهم الى 

الوطن قبل نهاية العام احلالي.
مؤكدا على اس���تمرار التف���اوض بخصوصهم مع االدارة 

االميركية.
وبخص���وص الوثيقة التي تطالب به���ا االدارة االميركية 
لالفراج عن املعتقلني قال املغامس »نحن بصدد االنتهاء منها 

في اسرع وقت ممكن«.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة املجلس

المجلس أعرب عن تقديره لمساهمة السعودية في صندوق تمويل المشروعات الصغيرة

رئيس الوزراء أطلع المجلس على نتائج جولته الخارجية
الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
االس����بوعي أمس األول في قصر 
بيان برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وق����ال وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع 
ان سمو رئيس مجلس الوزراء عبر 
في مس����تهل اجتماعه عن خالص 
التهاني والتبريكات ملقام صاحب 
الس����مو االمير وسمو ولي العهد 
وللشعب الكويتي الكرمي واألمتني 
العربية واإلسالمية مبناسبة عيد 
األضحى املبارك داعيا املولى القدير 
ان يعيده����ا علينا جميعا باخلير 

واليمن والبركات.
وأضاف الروضان ان املجلس 
اطلع على الرسالتني املتبادلتني بني 
صاحب السمو األمير وأخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة والتي 
تعلقت بأمر خادم احلرمني السامي 
باملساهمة مببلغ 500 مليون دوالر 
في رأس����مال املبادرة التي أطلقها 
سموه في القمة العربية االقتصادية 
التنموية التي عقدت في الكويت 

في يناير املاضي.
وذكر ان مجلس الوزراء أعرب 
عن تقديره الكبير لهذه املساهمة 
السخية والتي سيكون لها أطيب 
األثر ف����ي حتقيق اآلمال املعقودة 
القطاع  املب����ادرة في دع����م  على 
اخلاص في الدول العربية للقيام 
بدوره التنموي املأمول في حتقيق 
العربي مؤكدا  التنموي  املشروع 
أنها تشكل اضافة جديدة لسجل 
خادم احلرمني الشريفني في دعم 
العربي املش����ترك وخدمة  العمل 
قضايا أمتنا العربية. وأوضح ان 
املجلس اطلع ايضا على الرسالتني 
املوجهتني لصاحب السمو األمير 
من كل من الرئيس فالديس زاتلرز 
رئيس جمهورية التفيا والرئيس 
عب����داهلل واد رئي����س جمهورية 
السنغال اللتني تعلقتا بالعالقات 
الثنائية بني الكويت وهذين البلدين 
الصديقني وسبل تنميتها في جميع 

املجاالت وامليادين.
ومبناسبة انتهاء موسم احلج 
لهذا العام بنجاح كبير عبر املجلس 

ما مت االتفاق علي����ه. كما تركزت 
احملادثات عل����ى القضايا األخرى 
موضع االهتمام املشترك السيما ما 
تعلق منها مبوضوع اجلرف القاري 
وتفعيل العالق����ات البرملانية بني 

البلدين واألوضاع في املنطقة.
ومن جانب آخر ش����رح سمو 
الوزراء للمجلس  رئيس مجلس 
نتائج اجلولة التي قام بها مؤخرا 
لعدد من ال����دول الصديقة والتي 
ش����ملت كال من دول����ة الڤاتيكان 
والبوسنة والهرسك وجمهورية 
صربيا وجمهورية ايطاليا وأحاط 
اللقاءات  املجلس علما بفح����وى 
واملباحثات االيجابية التي عقدها 
مع كبار املسؤولني في هذه الدول 
الصديقة والتي تناولت العالقات 
الثنائية مع الكويت وسبل تطويرها 
في جميع امليادين ملا فيه املصالح 
املشتركة، باالضافة الى استعراض 
القضايا ذات االهتمام املشترك وقد 
مت خالل هذه اجلولة التوقيع على 
عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
بشان التعاون بني الكويت وتلك 
الدول الصديقة في عدد من املجاالت. 
وقال الروضان ان مجلس الوزراء 
عبر كذل����ك عن ارتياحه وتقديره 
للنتائج االيجابية التي أس����فرت 
عنها جولة س����مو رئيس مجلس 
الوزراء لعدد من الدول الصديقة 
والتي من شأنها اإلسهام في حتقيق 
املزيد من التعاون املثمر بني الكويت 
وتلك الدول مبا يؤدي الى حتقيق 

املصالح املشتركة لشعوبها.
واضاف ان املجلس وافق خالل 
االجتماع عل����ى التبرع املقدم من 
ورثة املغفور له بإذن اهلل تعالى 
الراحل سمو الشيخ جابر  االمير 
األحم����د الصباح بإنش����اء مركز 
تخصص����ي لغس����يل الكل����ى في 

مستشفى اجلهراء.
كما واف����ق املجلس أيضا على 
التب����رع املقدم م����ن خالل وصية 
املغف����ور ل����ه ب����إذن اهلل تعالى 
الراشد  عبدالعزيز عبداحملس����ن 
بإنش����اء مركز صحي في منطقة 

بنيدر بقيمة مليون دينار.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
األمة واطل����ع بهذا الص����دد على 
املوضوعات املدرجة على جدول 

أعمال جلسة مجلس األمة.

عن عظيم الشكر والتقدير خلادم 
احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود وحلكومة اململكة العربية 
الشقيقة على اجلهود  السعودية 
التي  الكرمية  الكبيرة والعناي����ة 
أحيط بها ضيوف الرحمن حجاج 
بيت اهلل احلرام طيلة إقامتهم في 

اململكة.
وقال ان مجلس الوزراء أشاد 
مبا حققه موسم احلج لهذا العام 
من جناح متميز ومستوى رفيع من 
حيث الترتيبات والرعاية الطبية 
التي وفرتها اململكة الشقيقة للحجاج 
باالضافة الى اجلهود املتميزة التي 
الغزيرة  وفرتها ملواجهة األمطار 
التي تعرضت لها اململكة خالل فترة 
احلج والتسهيالت والتنظيم الدقيق 

واإلجنازات املتطورة واملتواصلة 
التي حتققها في مجال مشروعات 
احلج وخدمة ورعاية املقدس����ات 
الشريفة والتي ساهمت في تأمني 
س����بل أداء شعائر احلج في يسر 
وسهولة وأمان، سائال املولى العلي 
القدير أن يجزي األشقاء في اململكة 

خير اجلزاء.
هذا وقد اس����تمع املجلس الى 
ش����رح قدمه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد حول 
نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا 
الى اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
وفحوى اللقاءات واحملادثات التي 
أجراها مع مرشد الثورة اإلسالمية 
ود.محم����ود أحمدي جناد رئيس 
اجلمهورية ونائب رئيس اجلمهورية 

محمد رضا رحيمي وكذلك رئيس 
مجلس الشورى اإلسالمي د.علي 
الريجان����ي وتناول����ت احملادثات 
العالق����ات الثنائية ب����ني البلدين 
الصديقني وأوج����ه تطويرها في 
مجاالت النفط والغاز واالستثمار 
املال����ي واملواصالت  والتع����اون 
واالتصاالت والنقل اجلوي والبري. 
وقد أكد اجلانبان الكويتي واإليراني 
احلرص على توسيع التعاون في 
هذه املجاالت حيث مت توقيع مذكرة 
تفاهم في مجال التعاون الكهربائي 
التوقيع  واملائي كما سيتم الحقا 
على مذكرة تفاهم في مجال زيادة 

عدد الرحالت بني اجلانبني.
وقد أكد اجلانبان أهمية تبادل 
الزيارات للوفود بني البلدين ملتابعة 

المحمد أولم على شرف رؤساء المجالس الخليجيين
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد صباح امس في قصر السيف امير منطقة 
مكة املكرمة باململكة العربية الس��عودية الشقيقة 
صاحب الس��مو امللكي االمير خالد بن فيصل بن 
عبدالعزيز والوفد املرافق له وذلك مبناسبة انعقاد 
املؤمتر السنوي الثامن ملؤسسة الفكر العربي في 
الكويت. حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح ووكيل ديوان سمو 
رئي��س مجلس الوزراء الش��يخة اعتم��اد اخلالد 

وسفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشقيقة 
الشيخ حمد جابر العلي.

واقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد مس��اء امس بقصر بي��ان مأدبة غداء على 
شرف رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب 
واالمة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
الش��قيقة مبناسبة انعقاد اجتماع رؤساء مجالس 
الش��ورى والنواب والوطني واالمة بدول مجلس 

التعاون اخلليجي والذي تستضيفه الكويت.

الشيخ د.محمد الصباح يتسلم اوراق اعتماد سفير بروناي

احتفل صباح امس في ديوان 
عام وزارة اخلارجية بقبول 
نسخ من اوراق اعتماد سفيرين 
جديدي����ن لدى الب����الد حيث 
استقبل نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح على 
حدة كال من س����فير منغوليا 
سيران قادر وسفير بروناي دار 
السالم بنغران حاج مصطفى 
حيث تسلم منهما نسخا من 
اوراق اعتمادهما كس����فيرين 

لبلديهما لدى الكويت.
حضر مراسم االحتفال وكيل 
وزارة اخلارجية السفير خالد 
اجلار اهلل ومدير ادارة املراسم 
السفير ضاري العجران والوزير 
املفوض في ادارة مكتب الوزير 

صالح سالم اللوغاني.
كما اس����تقبل نائب رئيس 
ال����وزراء ووزي����ر  مجل����س 

اخلارجي����ة س����فير اململك����ة 
السفير  الكويت  املتحدة لدى 
مايكل ارون وذلك مبناس����بة 
انتهاء فترة عمله كسفير لبالده 

اللقاء  الكويت، حض����ر  لدى 
ادارة  املف�������وض في  الوزير 
مكتب الوزير صال��ح سال���م 

اللوغان��ي.

قّلده إياه السفير اإلسباني لدى الكويت بحضور عدد من الشخصيات العامة

ملك إسبانيا يهدي البابطين وسامًا رفيعًا

)أسامة البطراوي(السفير اإلسباني مانويل غومب يقلد عبدالعزيز البابطني وسام االستحقاق املدني 

أسامة أبو السعود
أع����رب رئيس مجل����س امناء 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطني 
الشاعر ورجل األعمال عبدالعزيز 
البابط����ني عن س����عادته الكبيرة 
حلصوله على وسام االستحقاق 
املدني من الدرجة العالية من ملك 
اسبانيا خوان كارلوس والذي قام 
بتقليده إياه السفير االسباني لدى 
البالد مانويل غومب دي فالنزويال 
مساء امس وس����ط حضور عدد 
من الش����خصيات العامة ورجال 
الصحافة واإلعالم. وقال البابطني 

في كلمة شكر خاللها ملك اسبانيا 
خوان كارلوس على هذا الوس����ام 
الرفيع »سعادتي كبيرة جدا بهذا 
الوس����ام الرفيع من ملك اسبانيا 
خوان كارلوس، وتبادل األوسمة 
القلوب والش����عوب  ب����ني  يقرب 
وانا شخصيا قدمت القليل ولكن 
ملك اس����بانيا اعتبر ان ما قدمته 
في اسبانيا يعتبر كبيرا«. وذكر 
البابطني انه وفي أول زيارة له مللك 
اسبانيا خوان كارلوس في 2004 
لرعاي����ة دورة »ابن زيدون« فرح 
ملك اس����بانيا بشدة ألننا اسمينا 

الدورة باسم شاعر أندلسي وهو 
ابن زيدون وهذه داللة على التسامح 
الكبير وتخليدا لرموز  االسباني 
العالم اإلسالمي في االندلس، مشيرا 
إلى ان ملك اسبانيا قال له خالل 
الزي����ارة انهم غيروا اكبر ميادين 
اسبانيا وهو ميدان الزهور باسم 
محمد عبدالرحمن. ولفت البابطني 
العديدة  الثقافية  الى املشروعات 
التي اقامتها املؤسسة في اسبانيا 
منها دورات للمرشدين السياحيني 
ف����ي قرطبة وعددهم 118 مرش����دا 
كانت لديهم معلومات مغلوطة عن 

التاريخ العربي واإلسالمي وكذلك 
كرسي البابطني في جامعة قرطبة 
لتعليم اللغة العربية والذي تخرج 
منه مئات الطالب الدارسني باللغة 

العربية الى االن وتوقيع اتفاقية مع 
جامعتي اشبيلية ومالليا لتدريب 
الس����ياحيني وكراسي  املرشدين 

البابطني للغة العربية.

مدير عام »اليونسكو« 
تزور الكويت اليوم

القاهرة � كونا: قال مدير مكتب 
املتح����دة للتربية  منظم����ة األمم 
والعل����وم والثقافة )يونس����كو( 
العربية  االقليمي للعلوم بالدول 
د.ط����ارق ش����وقي ان املدير العام 
لليونسكو إيرينا بوكوفا ستقوم 
بزيارة اليوم الى الكويت في إطار 
جولته����ا العربية بع����د انتخابها 
وذلك بعد زيارته����ا ملصر. وقال 
د.شوقي في تصريحات صحافية 
ان بوكوفا س����تلتقي مع عدد من 
كبار املس����ؤولني في الكويت كما 
تشهد احتفاال كبيرا بتوزيع جائزة 
)يونسكو( لعام 2009 والتي متنح 
للباحثني واملبدعني في مجال الثقافة 

والعلوم.


