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الدعيج: تعاون »كونا« مع وكاالت األنباء
لدعم مسيرة العمل اإلعالمي العربي

القاهرة ـ هناء السيد
ثمن املدير العام لـ »كونا« الشيخ مبارك الدعيج رئيس وفد 
الكويت املشارك في الدورة الـ 37 لالحتاد العربي لوكاالت األنباء 
العربية دور واهتمام رئيس مجلس الشورى املصري ورئيس 
املجلس األعلى للصحافة صفوت الشريف الذي يستضيف مؤمتر 
احتاد وكاالت األنباء العربية )فانا( مبصر، معربا عن تهنئته 
برئاسة االحتاد لنظيره املصري رئيس مجلس ادارة وكالة أنباء 
الشرق األوسط عبداهلل حسن لتوليه منصب الرئاسة الحتاد 
»فانا«، مشــــيدا بدور مصر اإلعالمي وتقدمها في هذا املجال من 
اجل خدمة ودعم القضايا العربية، مشيرا الى تعاون »كونا« مع 
كل وكاالت األنباء لدعم مسيرة العمل اإلعالمي العربي وخدمة 

القضايا العربية.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الشــــورى املصري صفوت 
الشــــريف أهمية دور وكاالت األنباء العربية في خدمة قضايا 
املنطقة، السيما اثناء أزمات وأحداث وحروب شهدتها املنطقة، 
خاصة احلرب اإليرانيةـ  العراقية وحرب حترير الكويت والقضية 

الفلسطينية والقضايا العربية ـ العربية.
 جاء ذلك خــــالل أعمال مؤمتر اجلمعيــــة العمومية للدورة 

الـ 37 الحتاد وكاالت األنباء العربية )فانا(.

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن

بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف  فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

االثنني املوافق 2010/1/11م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/59 بيوع/1.

املرفوعة من:    نوره عبدالهادي حمد املري

جابر �شالح حمد املري �شـــــــــــــــــد: 

اأواًل: اأو�صاف العقار:

م2   278.92 وم�صاحته   292 ق�صيمة   -  28 منزل   -  4 ���ص��ارع   -  2 قطعة  الظهر  العقار مبنطقة  يقع 

واملو�صوف بالوثيقة رقم 2000/9049.

العقار عبارة عن بيت حكومي يقع على �صارع واحد مك�صي باجلريي ومكون من دور اأر�صي واأول وملحق. 

الدور االأر�صي: �صالتني + حمام .

الدور االأول 4 غرف + غرفة بها �صالة + حمام.

امللحق: غرفة + حمام + مطبخ + باالإ�صافة اإىل ديوانية وغرفة وحمام خارجي

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً: يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي 68000 د.ك »ثمانية و�ستون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد 

خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان 

من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ث��ان��ي�ًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات 

ور�سوم الت�سجيل.

ث����الثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة 

على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابع��ًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل 

باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على  ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً 

اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة 

فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء 

غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ث�ام�نًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة 

الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سوؤولية.

تا�صع�ًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه:

1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي 

فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س 

ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

الروضان: اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق من سعوا للعبث باألمن الوطني
أعلن وزير الدولة لشــــؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان 
اجلهات احلكومية املعنية باشرت باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحق اجلهات أو األشــــخاص الذين قاموا مبمارســــات متس الوحدة 
الوطنية وســــعوا الى العبث باألمن الوطني وبث الفرقة والبغضاء 

بني أبناء املجتمع.
وقال الروضان في تصريح لـ »كونا« ان هذه اإلجراءات تأتي تطبيقا 
وتفعيال لكل القوانني ذات الصلة بهذا األمر مبا يكفل ضبط ومواجهة 

املمارسات واملظاهر املخالفة واملرفوضة من املجتمع.
وكان مجلس الوزراء قد عبر في اجتماعه امس األول عن استيائه 
البالغ إزاء ما تشــــهده الساحة احمللية من مظاهر وممارسات غريبة 
يستنكرها ويرفضها املجتمع الكويتي بكل شرائحه وأطيافه مبا تنطوي 
عليه من مساس بالوحدة الوطنية وبث للفتنة بني ابناء وطن واحد 
جبلوا على احملبة واملودة والتكافل والتعاضد التي غرســــها األجداد 

واآلباء وتوارثوها جيال بعد جيل.

صاحب السمو بحث مع الرئيس التركي سبل تعزيز التعاون لخدمة مصالح البلدين

ولي العهد هنأ سلطان بن عبدالعزيز بعودته سالماً من رحلة العالج

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
مساء أمس الرئيس عبداهلل غول 
رئيس جمهورية تركيا الصديقة 
املرافق لفخامته  الرسمي  والوفد 
وذلك مبناســــبة زيارته الرسمية 

للبالد.
املباحثات  هذا وقــــد عقــــدت 
الرســــمية بني اجلانبــــني، ترأس 
اجلانب الكويتي صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك وكبار 
املسؤولني بالدولة، وعن اجلانب 
التركي الرئيس عبداهلل غول رئيس 
جمهورية تركيا الصديقة وكبار 

املسؤولني في احلكومة التركية.
العالقات  املباحثات  وتناولت 
املتميزة بــــني البلدين الصديقني 
وســــبل تعزيزهــــا وتنميتها في 
مختلف املجاالت وتوسيع نطاق 
التعاون بــــني اجلانبني مبا يخدم 
مصاحلهما املشتركة واهم القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
املباحثات جو ودي  وقد ساد 
التي تتميز  عكس روح الصداقة 
بها العالقة بني البلدين الصديقني 
ورغبتهما املشتركة في املزيد من 
التعاون والتنسيق على مختلف 

األصعدة.
هذا وقام صاحب السمو األمير 
بتقليد الرئيس غول قالدة مبارك 
الكبير تقديــــرا لدوره في توطيد 
العالقات بــــني البلدين الصديقني 
وتعزيز التعاون بينهما في مختلف 

املجاالت.
الســــمو مأدبة  وأقام صاحب 
عشاء بقصر بيان مساء أمس على 
شرف الرئيس عبداهلل غول والوفد 
الرســــمي املرافق وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.

البلدين في هذا الشأن. وأشار الى 
اتفاقيات مع  الى  التوصل  أهمية 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي 
كمنظومة، خصوصــــا في مجال 
التبادل التجاري احلر وهذا يشمل 
الكويت كما يشــــمل دول اخلليج 
األخرى. وأكد ان من شــــأن إبرام 
اتفاق جتارة حرة ان يساهم في رفع 
مستوى التبادل التجاري بني تركيا 
التعاون اخلليجي  ودول مجلس 
بشكل كبير، اضافة الى تعزيز حجم 
التبادل بني رجال االعمال األتراك 
واخلليجيني بشكل عام والكويتيني 
بشكل خاص. واعتبر الرئيس غول 
تركيا مناخا جيدا لالستثمار وهو 
ما تؤكده األرقام االقتصادية مضيفا 
ان »الكويت قــــررت ان ثمة دوال 
يجب ان حتظى باألولوية من حيث 
نصيب اســــتثماراتها وان تركيا 
واحدة من هذه الدول التي توجهت 
إليها االستثمارات الكويتية سواء 

من القطاع اخلاص او العام«.
الى االســــتثمارات  وتطــــرق 
التركية في الكويت وقال ان رجال 
االعمال األتراك ينفذون قسما من 
اخلدمات في املشاريع اإلنشائية 
واخلدمات الهندسية املساندة وان 
»املسؤولني في الكويت يثقون بأداء 
التركية في هذا املجال  الشركات 

ويساندون فعالياتها«.
وأعرب عن تطلعه الى تعزيز 
العالقات في املجالني الســــياحي 
والصحي، مشــــيرا الــــى الزيادة 
املطــــردة فــــي عــــدد املصطافني 
الكويتيني في تركيا في السنوات 

االخيرة.
وقال الرئيس غول ان اجلانب 
التركي ألغى شرط احلصول على 
تأشيرة دخول مسبقة للمواطنني 
الكويتيني واخلليجيني تسهيال لهم 

لزيارة تركيا.

األمير قّلد غول قالدة مبارك الكبير تقديرًا لدوره في توطيد العالقات

سموه أكد استنكار الكويت لالعتداءات على األراضي السعودية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يقدم قالدة مبارك الكبير للرئيس غول

سمو الشيخ نواف األحمد وصاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعودسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه مع ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل املباحثات مع الرئيس التركي عبداهلل غول بحضور الشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح

من جهته استقبل الرئيس غول 
في مقر إقامته مساء أمس النائب 
األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
وكان الرئيس غول قد  وصل 
الى البالد والوفد الرسمي املرافق له 
ظهر امس في زيارة رسمية للبالد 
تســــتغرق يومني يجري خاللها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو 

االمير الشيخ صباح االحمد.
وكان على رأس مستقبليه على 
ارض املطار صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ونائب 
الشــــيخ  الوطني  رئيس احلرس 
مشعل االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس 
مجلــــس االمة باالنابــــة عبداهلل 
الرومــــي والنائــــب االول لرئيس 

مجلــــس الوزراء ووزيــــر الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــــيخ د.محمد الصباح ووزير 
شــــؤون الديوان االميري باالنابة 
الشيخ علي اجلراح وكبار القادة 
في اجليش والشــــرطة واحلرس 
الوطني. وتشكلت بعثة الشرف 
املرافقة له مــــن الديوان االميري 
برئاسة املستشار بالديوان االميري 

محمد ابواحلسن.
ويرافــــق الرئيس التركي وفد 
رسمي يضم كال من نائب رئيس 
الوزراء ووزير الدولة علي باباجان 
التركية لدى  وسفير اجلمهورية 
البالد حلمــــي دادا أوغلو وعضو 
البرملــــان التركــــي ورئيس جلنة 
الصداقة البرملانية تركياـ  الكويت 
م.يلماز هلواجــــي اوغلو وعضو 

البرملــــان التركــــي وعضو جلنة 
الصداقة البرملانية تركياـ  الكويت 
هاكان جوشــــكون وعدد من كبار 
املسؤولني في حكومة جمهورية 
تركيــــا الصديقة. وأكــــد الرئيس 
التركي عبداهلل غول متانة عالقات 
»الصداقة الراسخة« منذ القدم بني 

بالده والكويت. جاء ذلك في مقابلة 
أجراها مدير األخبار السياســــية 
الكويت عبداحلكيم  في تلفزيون 
السبتي و»كونا« مع الرئيس التركي 
قال فيها ان العالقات التي تربط 
الشعبني التركي والكويتي الشقيقني 
هي عالقات ال ميكن وصفها إال بـ 

»املتميزة«. واضاف الرئيس غول ان 
الزيارة »تأتي تلبية لدعوة كرمية 
من أخي الكبير صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد«، وانها 
ستكون االولى له منذ توليه منصب 
الرئاسة في تركيا قبل عامني برغم 
انه زار البالد مرات عدة حينما كان 
رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية. 
الزيارة ستكون  وأوضح ان هذه 
فرصة طيبة للقاء صاحب السمو 
االمير مرة اخرى والشعب الكويتي 
وجتديد أواصر الصداقة واحملبة 

بني شعبي البلدين.
واعتبر ان تركيا والكويت بلدان 
مهمان في املنطقة وانه سيسعى في 
هذه الزيارة قبل كل شيء الى »ان 
يظهر مدى تعاون اجلانبني ومساندة 
كل منهما لآلخر«، مشيرا الى زيارات 
صاحب السمو االمير الى تركيا في 

العامني املاضيني، خاصة زيارته 
الرسمية العام املاضي ومشاركته 
في القمة االقتصادية ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي التي استضافتها مدينة 

اسطنبول الشهر املاضي.
واكد ان زيارته للكويت تستهدف 
تقوية العالقات القائمة بني البلدين 
بشكل عام على الصعيد السياسي 
واالقتصادي وكذلك في مجال الدفاع 
والقضايا األمنية الى جانب تبادل 
وجهات النظر بشأن هذه املواضيع 

وتقييم الرؤى املتبادلة حيالها.
العالقات السياسية  ووصف 
بني تركيا والكويت بأنها »متميزة« 
وقال انها حتظــــى بأولوية لدى 
القيادتني في كال البلدين الى جانب 
العالقات االقتصادية التي »نوليها 
اهتماما كبيرا« لذلك جرى التوقيع 
على اتفاقيات كثيرة ومتعددة بني 

األمير التقى ولي العهد والرومي والمحمد والمبارك
اس��تقبل صاحب السمو األمير الش��يخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس س��مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد. كما استقبل سموه 
بقصر بيان صباح امس س��مو الش��يخ ناصر احملم��د رئيس مجلس 
الوزراء. واس��تقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس األمة 
باإلنابة عبداهلل الرومي. كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

عاد ســــمو ولي العهد الشيخ 
نــــواف األحمد مســــاء أمس إلى 
أرض الوطن بعــــد الزيارة التي 
قام بها سموه إلى اململكة العربية 
السعودية الشــــقيقة، حيث قدم 
التهنئة ألخيه صاحب السمو امللكي 
آل  األمير سلطان بن عبدالعزيز 
ســــعود ولي العهد نائب رئيس 
الدفاع  الــــوزراء وزيــــر  مجلس 
والطيران واملفتش العام باململكة 
العربية السعودية الشقيقة وذلك 
بعــــد عودته امليمونة من الرحلة 
العالجية ساملا معافى بحمد من 
اهلل. وخــــالل زيارة ســــموه إلى 
أخيه صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز في قصر 
العزيزية بالرياض، أعرب سمو 
الشــــيخ نواف األحمد عن أسمى 
آيــــات التهاني وأعــــز التبريكات 
مبا من اهلل به من الشــــفاء التام 
على أخيه صاحب السمو امللكي 
األمير سلطان بن عبدالعزيز، سائال 
املولى عز وجل أن يكأله بحفظه 
ورعايته ويســــبغ على ســــموه 
نعمة الصحــــة والعافية، معربا 
سموه عن خالص الثناء والتقدير 
على حسن االستقبال واحلفاوة 
البالغة وكرم الضيافة التي حظي 
املرافق لسموه خالل  بها والوفد 
الزيارة للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة مما يؤكد عمق العالقات 
والوشــــائج احلميمة التي جتمع 
بني البلدين والشعبني الشقيقني، 
سائال املولى العلي القدير أن يحفظ 
اململكة العربية السعودية وشعبها 
الشقيق من كل سوء وأن يحقق لها 
مزيدا من السؤدد والعلياء واألمن 
والرخاء في ظل القيادة احلكيمة 
خلادم احلرمني الشــــريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية الســــعودية 
الشقيقة. حضر املقابلة من اجلانب 
الكويتــــي كل من الشــــيخ جابر 
العبداهلل والشيخ فيصل السعود 
ونائب رئيــــس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ونائــــب وزير الديــــوان األميري 
الشيخ علي اجلراح، والشيخ مبارك 
الفيصل ورئيس ديوان ولي العهد، 
وسفيرنا لدى اململكة الشيخ حمد 
جابر العلي، وحضرها من اجلانب 
السعودي كل من صاحب السمو 
امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســــعود أمير منطقة الرياض، 
وصاحب الســــمو امللكــــي األمير 
مشعل بن عبداهلل بن مساعد آل 
سعود مستشار ديوان سمو ولي 
العهد وصاحب السمو امللكي األمير 
تركي بن سلطان بن عبدالعزيز 
آل سعود مســــاعد وزير الثقافة 
امللكي  واإلعالم وصاحب السمو 
األمير فيصل بن خالد بن سلطان 
بن عبدالعزيز آل سعود املستشار 
في ديوان سمو ولي العهد وصاحب 

الســــمو امللكي األمير سلمان بن 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
مساعد األمني العام ملجلس األمن 
الوطني للشؤون االستخباراتية 
واألمنية وأصحاب السمو امللكي 

األمراء وعدد من الوزراء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية شكر ألخيه 
امللك  الشــــريفني  خادم احلرمني 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية الســــعودية 
الشــــقيقة عبر فيها عن خالص 
شكره وتقديره على ما حظي به 
سموه والوفد املرافق من حفاوة 
بالغة وكرم ضيافة خالل زيارته 
للمملكة لتقدمي أسمى آيات التهاني 
التام  التبريكات بالشــــفاء  واعز 
الذي من بــــه اهلل تبارك وتعالى 
على أخيه صاحب السمو امللكي 
األمير ســــلطان بن عبدالعزيز، 
معربا سموه عن بالغ سعادته بهذه 
الزيــــارة، متمنيا خلادم احلرمني 
الشريفني ولصاحب السمو امللكي 
ولي العهد دوام الصحة والعافية، 
وسائال املولى عز وجل أن يحفظ 
اململكة العربية السعودية وشعبها 

الوفي من كل سوء وان يحقق لها 
مزيدا من السؤدد واألمن والعلياء 
والرخــــاء وللعالقات الطيبة بني 
البلديــــن الشــــقيقني املزيــــد من 
التطور والنماء في ظل قيادتيهما 
احلكيمتني. كما بعث سموه ببرقية 
شكر مماثلة ألخيه صاحب السمو 
امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز. 
وكان سمو ولي العهد لدى وصوله 
الى اململكة العربية السعودية قد 

أدلى بالتصريح التالي:
انه ليشـــرفني حقا ان اقوم 
املرافق بزيـــارة بلدنا  والوفـــد 
الثاني اململكة العربية السعودية 
الشقيقة لنحظى بأن نكون بني 
اهلنا واخواننا الكرام، ويطيب لي 
ان اغتنم هذه املناسبة العزيزة 
لكي اعبر عن املشـــاعر األخوية 
والعالقات احلميمة ووشـــائج 
القربى العربية األصيلة الضاربة 
بجذورها في أعماق التاريخ التي 
تكنها الكويـــت كلها نحو بلدكم 
الشقيق. وقد جئت ألزجي أسمى 
التبريكات  التهاني وأعـــز  آيات 
من الكويت كلها قيادة وحكومة 
وشعبا الى اململكة الشقيقة، مهنئا 
اخي الكرمي صاحب السمو امللكي 
األمير سلطان بن عبدالعزيز ولي 
العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران واملفتش 
العام باململكة، اذ ّمن اهلل عز وجل 
على سموه بالشفاء التام، مبتهلني 
اليه سبحانه ان يهبه العمر املديد 
ويســـبغ عليه نعمـــة الصحة 
والعافية. ويهمني في هذا املقام 
ان اجدد التأكيد على ان الكويت 
كلها قيادة وحكومة وشعبا تدين 
وتستنكر بشدة االعتداءات على 
اراضي اململكة العربية السعودية 

الشقيقة، كما انها تؤيدها وتدعمها 
بكل طاقاتها في كل ما تتخذه من 
اجراءات للدفاع عن سيادتها وامنها 
وحماية وصيانـــة اراضيها. واذ 
يجدر بنا جميعا في هذا الصدد ان 
نستذكر بكل التقدير واالمتنان ذلك 
الدور التاريخي املشهود الذي ينم 
بحق عن الشهامة العربية االصيلة 
والعزمية الصلبة والذي نهضت به 
اململكة بقيادتها الرشيدة وشعبها 
األبي من اجل مؤازرة وطننا ابان 
اعتداء النظام العراقي البائد عليه، 
فإنه ليحدونـــا وطيد االمل على 
التواصل والتشـــاور  املزيد من 
ودعم اواصـــر التعاون االخوي 
بـــني بلدينا في جميـــع املجاالت 
متمنني لبلدكم الشقيق وشعبه 
الوفي ان يحفظه اهلل من كل سوء 

 ويحقـــق له مزيدا من الـســـؤدد
واألمن والعلياء والرخاء في ظل 
قيادته احلكيمة. وكان سمو ولي 
الشـــيخ نواف األحمد قد  العهد 
العربية السعودية  اململكة  غادر 
الشقيقة مساء أمس والوفد املرافق 
عائدا الى أرض الوطن. وكان في 
وداع ســـموه بأرض مطار امللك 
خالد باململكة العربية السعودية 
امللكـــي األمير  الســـمو  صاحب 
مشعل بن عبداهلل بن مساعد آل 
سعود مستشار ديوان سمو ولي 
العهد باململكة العربية السعودية 
الدولة  العيبان وزير  ود.مساعد 
الوزراء وسفيرنا  عضو مجلس 
لدى اململكة العربية الســـعودية 
الشقيقة الشيخ حمد جابر العلي 

وأعضاء السفارة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر بيان صباح 
أمس قبيل مغادرته إلى اململكة العربية الس��عودية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش��يخ ناصر احملمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة 
باإلنابة عبداهلل الرومي. واس��تقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش��يخ جابر املبارك. كما اس��تقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 

العبداهلل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.

استقباالت  ولي العهد


