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ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و4 وزراء ى ملك البحرين بوفاة راشد بن إبراهيم صاحب السمو عزَّ

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك

الرومي: زيارة السلطان قابوس تعكس
الحرص الُعماني على التقارب مع دول الخليج

ـ كونا: اكد سفيرنا  مسقط 
لدى سلطنة عمان شمالن الرومي 
ان زيارة سلطان عمان السلطان 
قابوس بن سعيد الى الكويت 
اليوم تندرج في اطار التشاور 
القيادتني حول  املســــتمر بني 
مجمل القضايا العربية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
وقال الرومي لـ »كونا« امس 
ان زيــــارة الســــلطان قابوس 
تعكس احلرص العماني الدائم 
على التقــــارب والتواصل بني 

األشقاء في اخلليج.
واضاف ان الزيارة تأتي بعد 

انتهاء القمة اخلليجية الـ 30 التي عقدت بالكويت 
حيث ان نتائج القمة ستكون في صلب احملادثات 
بني السلطان قابوس واخيه صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.
واوضح ان سلطنة عمان تعيش اليوم عهدا 
ذهبيا من التطور والنمو لم تشهده عبر تاريخها 
املعاصر وهــــذا التطور ما كان ليتم لوال القيادة 

احلكيمة للسلطان قابوس بن سعيد.
وقال ان مسيرة النهضة العمانية أكملت اليوم 
39 عاما وقد حققت منجزات عديدة في مختلف 
املجاالت السياســــية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية ما جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في العالم 
وتلعب دورا مميزا في العديد من القضايا العاملية 

على مختلف األصعدة.
واكد ان العالقات العمانية ـ الكويتية منوذج 
للعالقات األخوية التي ترسخت على مدى عقود 
طويلة وان اللجنة املشتركة العمانيةـ  الكويتية 
التي تنعقد دوريا وبالتناوب بني مسقط والكويت 

تعمل على تطوير هذه العالقات.
واوضح ان املرحلة املقبلة ستشــــهد نشاطا 
اقتصاديا مميزا بــــني البلدين معربا عن تطلعه 
لدعم وزيادة االستثمارات واألنشطة االقتصادية 
املختلفة داخل الســــلطنة إذ البد من تفعيل هذا 

اجلانب بشكل اكبر.
وأكــــد ان الكويت تؤمن باملصالح املشــــتركة 
ودور التنميــــة االقتصادية فــــي تطور وتقارب 
الشعوب ما دفع الى قيام الكثير من املشروعات 
االستثمارية املشتركة اضافة الى املشروعات التي 

يقوم بهــــا الصندوق الكويتي 
للتنميــــة االقتصادية العربية 
في مجاالت البنى األساســــية 
الكهربــــاء واملياه  بقطاعــــات 

والتعليم والصحة.
واشار الى التعاون الثقافي 
من خالل تبادل البعثات الدراسية 
فهناك نحو 700 طالب عماني 
يدرسون في جامعات ومعاهد 
الكويت يقابلهم نحو 200 طالب 

كويتي يدرسون بالسلطنة.
وقال ان التخطيط املدروس 
من خالل خطط التنمية اخلمسية 
املتعاقبة واجلهد واملتابعة من 
قبل السلطان قابوس وحكومته انعكست ايجابيا 
من خالل النتائج الباهرة لهذا التطور الذي تشهده 
السلطنة وأصبح يلمسه املواطن العماني في كل 

جوانب حياته.
واضاف ان التنمية املستدامة واإلمناء املتوازن 
من اإلجنازات املهمة في عهد السلطان قابوس الذي 
نقل السلطنة الى مصاف الدول املتقدمة وجعلها 

نقطة جذب واهتمام خليجي وإقليمي ودولي.
وذكر الرومي »ان العالقات العمانيةـ  الكويتية 
ليس لها ســــقف يحدها فاجلميع يسعى إلضافة 
لبنة لهذا الصرح الشــــامخ لذا فإنني اؤمن بأننا 
سنشــــهد خالل املرحلة املقبلة مزيدا من التطور 

في العالقات االقتصادية«.
وأكــــد ان الكويــــت خطت خطــــوات متقدمة 
في امليادين كافة الســــيما املجاالت السياســــية 
واالقتصادية والثقافية محققة قفزة نوعية نقلتها 
الى رحاب املدنية احلديثة اذ شهدت الكويت في 
مسيرتها السياســــية تطورا كبيرا في العملية 
البرملانية والفصل بني السلطات  الدميوقراطية 
وحتديث القوانني املالئمة للمتغيرات التي تشهدها 

منطقتنا.
اما عن تطور الكويت على الصعيدين االقتصادي 
والثقافي فقال ان هذا واضح من خالل االنتعاش 
االقتصادي والتوسع في املشروعات االقتصادية 
املهمة التي تعزز مصادر الدخل مبا ينعكس ايجابا 
على حياة املواطنني وتقدمي التسهيالت املمكنة 
لهم وتطوير وحتديث البنى األساسية لقطاعي 

التعليم والصحة.

اســــتقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد. كما 
استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح 

أمس ســــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. كما اســــتقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
إلى ذلك، بعث صاحب الســــمو األمير 

الشــــيخ صباح األحمد ببرقية تعزية الى 
أخيه امللك حمد بن عيســــى بن سلمان آل 
خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عّبر 
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى الشــــيخ 
راشد بن ابراهيم بن محمد آل خليفة سائال 

سموه املولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فســــيح جناته وان يلهم 
األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن 
العزاء.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

مشعل األحمد التقى العنجري بمناسبة تقاعده

وفد الحرس األميري زار
قاعدة صباح األحمد لخفر السواحل

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر الســــيف صبــــاح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.واستقبل 
ســــمو ولي العهد بقصر السيف صباح امس النائب 

االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشــــيخ 
جابر املبارك ونائــــب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد 

الفهد ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد.

استقبل نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ 
مشعل االحمد في مكتبه في 
الرئاسة العامة امس مدير 
الهيئة االدارية في احلرس 
العنجري  العميد عمــــاد 
مبناسبة تقاعده وترقيته 
لــــواء متقاعد. الى رتبة 
الشــــيخ مشعل  واعرب 
االحمد، خالل اللقاء، عن 
تقديره للدور الذي قام به 
العميد العنجري واسهامه 
البارز وعمله الدؤوب في 
الوطن، متمنيا له  خدمة 
التوفيــــق والنجــــاح في 

حياته املستقبلية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

وفد هيئة احلرس األميري خالل زيارته لقاعدة صباح األحمد خلفر السواحل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

الشيخ مشعل األحمد خالل لقائه العميد عماد العنجري

جانب من اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر احملمد

السفير شمالن الرومي

زار وفد هيئة احلرس األميري قاعدة صباح 
األحمد خلفر الســـــواحل واطلع خالل الزيارة 
على التجهيزات اخلاصة بالقاعدة لتأمني احلدود 

البحرية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس 
ان وفد احلرس األميري كان برئاسة الرائد طالل 
الكنـــدري ورافق الوفد رئيس قســـم العمليات 
البحرية في اإلدارة العامة خلفر السواحل النقيب 

بحري مبارك الصباح.وأضاف البيان ان الوفد 
قام في نهاية الزيارة بإهداء مدير اإلدارة العامة 
خلفر السواحل العميد جاسم الفيلكاوي درعا 

تذكارية بهذه املناسبة.
يذكر ان زيارة هيئة احلرس األميري لقاعدة 
صباح األحمد خلفر السواحل تأتي ضمن الزيارات 
املتبادلة بني املؤسسات العسكرية لتبادل اخلبرات 

واملعلومات.

التعــــاون العربي املشــــترك إلى 
جانب املوضوعات األخرى موضع 

االهتمام املشترك.
كما شرح سمو رئيس مجلس 
الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 
للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها 
للبالد الرئيس عبداهلل غول رئيس 
جمهورية تركيا والسيدة حرمه 
وفحوى احملادثات التي أجراها مع 
أخيه صاحب السمو األمير والتي 
تناولت تعزيز عالقات التعاون بني 
البلدين إلى جانب تبادل وجهات 
النظر حول آخر املستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
األمــــة واطلع بهــــذا الصدد على 
املدرجة على جدول  املوضوعات 
أعمال جلســــة مجلس األمة، كما 
مت تكليف وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس األمة بالتنسيق مع رئيس 
مجلس األمة لطلب عقد جلســــة 
خاصة يوم األربعاء املقبل ملناقشة 
مشــــروع قانون بشــــأن توافق 
قوانــــني الرياضــــة الكويتية مع 
امليثاق االوملبي والنظم األساسية 
لالحتادات الدولية والسابق إحالته 
إلى مجلس األمة باملرسوم رقم 391 

لسنة 2009.

للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها 
الرئيس محمد حسني مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية للبالد يوم 
األربعاء املاضي الشقيقة وفحوى 
احملادثات التي أجراها مع صاحب 
السمو األمير والتي تناولت سبل 
تعزيز عالقــــات التعاون القائمة 
بني البلدين الشقيقني إلى جانب 
تبادل وجهــــات النظر حول آخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية 
والدولية واجلهود املبذولة لتعزيز 

التي ســــيقوم بها للبــــالد اليوم 
صاحب اجلاللة السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان سلطنة عمان 
الشــــقيقة والتي تأتــــي في إطار 
توطيد العالقات األخوية القائمة 
بني الكويت وسلطنة عمان الشقيقة 
وسبل تنميتها في جميع املجاالت 
وامليادين متمنيا جلاللته والوفد 
املرافق له طيب اإلقامة في البالد. 
كما شرح ســــمو رئيس مجلس 
الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 

الــــذي نظمتــــه غرفتــــا التجارة 
الكويتية والقمرية لتعزيز أسس 
التعاون االقتصادي واالستثماري 

بني البلدين الشقيقني.
والرســــالة التي تلقاها سمو 
رئيس مجلس الوزراء من رئيس 
تتارســــتان  وزراء جمهوريــــة 
واملتضمنة دعوة موجهة لسمو 
الــــوزراء لزيارة  رئيس مجلس 

جمهورية تتارستان.
ثــــم رحب املجلــــس بالزيارة 

مريم بندق
قال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الــــوزراء روضــــان الروضان إن 
مجلس الوزراء أحال الليلة املاضية 
مشروع قانون بإجراء تعديالت 
على قانون املرئي واملسموع إلى 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

مع إعطائه صفة االستعجال.
الروضان عقب  الوزير   وأكد 
االجتمــــاع األســــبوعي ملجلس 
الوزاري  الــــوزراء ان املجلــــس 
سيقر هذا املشــــروع بقانون في 
اجتمــــاع مقبل له متهيدا إلحالته 
إلى مجلــــس األمة. وكان مجلس 
الوزراء قد عقد اجتماعه األسبوعي 
مساء أمس في قصر بيان برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
وبعد االجتماع صرح الوزير 
الروضان بأن املجلس استهل أعماله 
باالطالع على الرسالة املوجهة إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد من رئيس جمهورية غامبيا. 
وكذلك الرسالة التي تلقاها صاحب 
السمو من الرئيس أحمد عبداهلل 
محمد ســــامبي رئيس جمهورية 
القمر املتحدة الشقيقة، واملتضمنة 
اإلعراب عن تطلعه لنتائج امللتقى 

مجلس الوزراء يرحب بزيارة السلطان قابوس إلى الكويت اليوم

الروضان: إحالة تعديالت على »المرئي والمسموع« 
إلى »الوزارية القانونية« بصفة االستعجال


