
االثنين 14 ديسمبر 2009   3محليات
صاحب السمو استقبل المحمد والمبارك ووفدًا عمانيًا

األمير استقبل ولي العهد والخرافي ومشعل األحمد وتلقى رسالتين من الرئيس اليمني وملك سوازيالند

اس���تقبل صاحب السمو االمير الش���يخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

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

نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب االول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس وزير خارجية اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
ابوبكر القربي والوفد املرافق له حيث قدم لسموه رسالة خطية 
من الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس اجلمهورية اليمنية تعلقت 
بتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الش���قيقني وأفق توسيع 
اط���ر التعاون في مختلف املجاالت ومب���ا يخدم مصالح البلدين 
الش���قيقني كما تطرقت الى مس���تجدات القضايا املطروحة على 

الساحتني االقليمية والدولية.
كما استقبل سموه بقصر السيف ظهر امس الوزير املسؤول 

عن الشؤون اخلارجية بسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي 
بن عبداهلل ووزير االقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون 
املالية وموارد الطاقة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وذلك مبناسبة 
زيارتهم���ا للبالد. وحضر املقابلتني نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح ونائب وزير شؤون 

الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.
الى ذلك اس���تقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس مبعوث ملك مملكة سوازيالند وزير 
الش���ؤون اخلارجية والتعاون الدولي لوتفو اي دالميني والوفد 

املرافق له حيث نقل لس���موه رسالة ش���فوية من امللك مسواتي 
الثالث ملك مملكة سوازيالند الصديقة تعلقت بتعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وآفاق توسيع اطر التعاون في كل 
املجاالت ومبا يخدم مصاحلهما املشتركة كما تطرقت الى مستجدات 

القضايا املطروحة على الساحتني االقليمية والدولية.
وحضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ونائب وزير ش���ؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح واملستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

د.اسماعيل الشطي.

صاحب السمو األمير يتسلم رسالة الرئيس اليمني من وزير خارجية اليمن

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير خارجية سوازيالند
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد العبداهلل

 )أسامة البطراوي(السفينة »طارق« راسية في ميناء الشويخ

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الوزير يوسف بن علوي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ مشعل األحمد

ترقية وزير مفوض
لدرجة سفير

»المحاسبة« استضاف 
لقاء تدريبيًا حول تقويم 

أداء القطاع النفطي

وزير الديوان استقبل 
السفير البريطاني

جاء في جريدة الكويت اليوم 
مرس���وم رقم 384 لسنة 2009 
بترقية وزير مفوض إلى درجة 
سفير جاء فيه: مادة أولى: يرقى 
الزيد  الوزير املفوض علي فهد 

إلى درجة سفير.
مادة ثانية: على نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
تنفيذ هذا املرس���وم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرس���وم رقم 385 
لسنة 2009 بنقل املندوب الدائم 
للكويت لدى هيئة االمم املتحدة 
الى الديوان العام لوزارة اخلارجية 

ونص على :
م���ادة أولى: ينق���ل عبداهلل 
احمد محمد املراد � املندوب الدائم 
للكويت لدى هيئة االمم املتحدة 
في نيويورك � إلى الديوان العام 

لوزارة اخلارجية.
مادة ثانية: على نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
تنفيذ هذا املرس���وم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

استضاف ديوان احملاسبة امس 
التدريب����ي حول موضوع  اللقاء 
»تق����ومي أداء القطاع النفطي« في 
اطار برنامج عمل املجموعة العربية 
لالجه����زة العليا للرقاب����ة املالية 
واحملاسبة )االرابوساي( لعام 2009 

والذي يستمر خلمسة ايام.
وقال وكيل ديوان احملاس����بة 
عبدالعزي����ز الرومي في تصريح 
صحافي ان اللقاء التدريبي يهدف 
الى ترسيخ املفاهيم الرقابية بشأن 
املعايي����ر املس����تخدمة في تقومي 
النفطي وذلك للتأكد  القطاع  أداء 
من االس����تخدام األمث����ل للموارد 

املتاحة.
واضاف الرومي ان النفط من أهم 
املوارد في الدول العربية وبالتالي 
فان عملية تقومي اداء القطاع النفطي 
تشكل ضرورة ملحة ملا له من تأثير 
على االقتصاد العربي معربا عن 
متنياته بتحقيق األهداف املرجوة 
من هذا اللقاء امال للمشاركني طيب 
االقامة في بلدهم الثاني. من جانبه 
اكد مدير اللقاء فيصل االنصاري 
أهمية تفاعل املشاركني مع أعضاء 
هيئة التدري����ب لتحقيق التفاعل 
وأهداف اللق����اء التي تؤثر ايجابا 
على اداء االجهزة الرقابية اضافة 
الى اهمية مناقش����ة اوراق العمل 
املقدمة من قبل املشاركني للخروج 
بتوصيات ف����ي نهاية اللقاء ليتم 
اداء  االس����تفادة منها في تطوير 

االجهزة الرقابية.

استقبل وزير شؤون الديوان 
الش���يخ ناصر صباح  األميري 
األحمد في مكتب���ه بقصر بيان 
امس سفير اململكة املتحدة لدى 

الكويت مايكل ارون.

رئيس الوزراء استقبل وزير خارجية سوازيالند
وهنأ الحريري بحصول حكومته على ثقة »النواب«

»طارق« رست في الشويخ وتغادره 17 الجاري

لوضحي: عالقاتنا قوية مع البحرية الكويتية 
في مجاالت التدريب وتبادل الزيارات

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر السيف امس وبحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي 
مبملكة س���وازيالند الصديقة لوتفو أي دالميني 

والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
من جهة أخرى بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة الى أخيه الرئيس 
سعد احلريري رئيس وزراء اجلمهورية اللبنانية 
الش���قيقة عّبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
حصول حكومته على ثقة مجلس النواب اللبناني، 
متمنيا سموه لدولته كل التوفيق والسداد خلدمة 
وطنه وحتقيق تطلعات وأماني الشعب اللبناني 
الشقيق، راجيا لدولته موفور الصحة والعافية.

 بشرى الزين
اكد قائد السفينة الباكستانية 
الراسية في ميناء الشويخ فيصل 
رس����ول لوضحي عمق العالقات 
الباكستانية � الكويتية وجتذرها 
على جميع املس����تويات خاصة 
االقتصادية حيث بلغ حجم التبادل 
التجاري بني البلدين اكثر من 35 
مليون دينار. واش����ار لوضحي 
في مؤمتر صحافي اقيم على منت 
السفينة »طارق« ظهر امس الى 
ان استثمارات الكويت في مجاالت 
تكرير النفط والبنية التحتية في 
باكستان تعكس حجم وقوة هذه 

العالقات االخوية. واضاف ان البحرية الباكستانية 
حتافظ على عالقات قوية مع البحرية الكويتية وفي 
مجاالت متخصصة مبا في ذلك املتعلقة بالتدريب 

وزيارة املوانئ من طرف الوحدات البحرية.
وأوضح ان زيارة الس����فينة الباكس����تانية الى 
الكويت تأتي في اطار التعاون بني البلدين، مشيرا 
الى انه بفضل القيادة السياس����ية لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد فإن 
العالقات بني الكويت وباكستان 
س����تزداد قوة، معربا عن ش����كر 
بالده الستضافة الكويت للوحدات 
البحرية الباكستانية التي تزور 

الكويت من حني آلخر.
وأكد استعداد بالده واميانها 
لدعم السالم واألمن في املنطقة 
البحرية  التجارة م����ن  وبحرية 
التزامه����ا والتزام  انطالقا م����ن 
املجموع����ة الدولي����ة للمحافظة 
على االستقرار ومكافحة االرهاب 
البحرية  ان  بكل مظاهره. وذكر 
الباكستانية هي وسيلة لسياسة 
احلكومة للقيام مبهمتها لتأمني هذه املصالح وذلك 
باالرتباط مع البحرية االقليمية والدولية للمشاركة في 
عمليات متعددة واملعروفة بخطة التحالف البحرية، 
وذلك منذ العام 2004 وذلك حلماية البيئة البحرية 
من عمليات النقل غير املشروعة في املنطقة، مؤكدا 
استمرار البحرية الباكستانية للتعاون ودعم جهود 

السالمة ولالستقرار في املنطقة.

 قائد السفينة فيصل لوضحي

سموه التقى 4 وزراء

ولي العهد استقبل الخرافي ومشعل األحمد والمحمد

منظومة الباتريوت للقوة الجوية أشعلت ميدان األديرع
برعاية وحضور نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن أحمد الخالد، أقامت القوة 
الجوية والدفاع الجوي ممثلة 
في لواء الدفاع الجوي في ميدان 
االديرع تمرينها السنوي والذي 
توج بالرماية الحية لمنظومة 
صواريخ الباتريوت وس���كاي 

جارد وستار بيرست.
كان ف���ي اس���تقبال الفريق 
الركن احمد الخالد لدى وصوله 
آمر  الى ميدان االديرع مساعد 
الجوية والدفاع الجوي  القوة 
العمي���د الركن طي���ار خميس 
الدفاع  ل���واء  الفرح���ان وآمر 
الجوي العمي���د الركن يونس 
البناي، حيث استمع والحضور 
الى ايجاز م���ن عمليات اللواء 
حول مراحل ومجريات التمرين 
وأهم المعاضل التي تم التعامل 
معها خالل فترة التدريب والتي 
الرماية على األهداف  تخللتها 

الجوية واألرضية.
ومن ثم انتق���ل والحضور 
الرماية لمش���اهدة  الى ميدان 
البي���ان العلمي للتمرين حيث 
قامت منظوم���ة الدفاع الجوي 
الباتريوت ب إطالق  لصواريخ 
صواريخها على صواريخ معادية 
أرض � أرض من نوع سميرتش 
وأرض � جو من نوع باتريوت، 
إضافة لرماية صواريخ )سكاي 
جارد وستار بيرست( والمدفعية 
المضادة للطيران على األهداف 
الطائرة واألرضية، والتي انتهت 
بنتائج متميزة وعالية الدقة في 

اصابة االهداف.
هذا وقد هن���أ الخالد قيادة 
القوة الجوية والدفاع الجوي، 
وأثنى عل���ى الجهود المبذولة 
من المشاركين في التمرين من 
ضباط وضباط الصف وأفراد 
لواء الدفاع الجوي على الرماية 
المتميزة التي جاءت بعد عمل 
وإخالص وجهد وتدريب مستمر، 
مبينا ان الدفاع الجوي أثبت انه 
العين الساهرة لحماية سماء 

الكويت.
ناقال لهم تحيات وتمنيات 
النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 

جابر المبارك.
وأشاد سعادته بما شاهده من 

بيان عملي لرماية الصواريخ 
وكفاءة عالية في إصابة األهداف، 
مؤكدا أن القوات المسلحة دائما 
وأبدا العين الس���اهرة لحماية 
وطننا العزيز ودرع الخطر عنه 
تحت قيادة صاحب السمو األمير 

القائد األعلى للقوات المسلحة 
الش���يخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
الدفاع  ل���واء  آمر  هذا وأكد 
الجوي العمي���د الركن يونس 

البناي ق���درة وجاهزية رجال 
الدف���اع الجوي بتنفيذ مهامهم 
على رماية الصواريخ بمختلف 
أنواعها، حي���ث كانت الرماية 
األول���ى لمنظوم���ة صواريخ 
الباتريوت على أرض الكويت.

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي. واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح ام����س نائب رئي����س احلرس 

الوطني الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد. واستقبل سمو 
ولي العهد  بقصر السيف امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية  مجلس 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد ووزير الداخلية الش����يخ جابر 
اخلالد ووزير اإلع����الم ووزير النفط 

الشيخ أحمد العبداهلل.

إطالق صواريخ باتريوت

جاهزية لإلطالق وإصابة الهدف


