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رئيس سلوڤينيا: زيارتي للكويت تهدف
لتطوير التعاون الثنائي وتعزيز الحوار السياسي

قال الرئيس السلوڤيني انه توجد 
اقلية مسلمة في بالده تنحدر بشكل 
خاص من البوسنة والهرسك وهي 
مندمجة بشكل جيد في النسيج 
االجتماعي السلوڤيني، معربا عن 
االمل بأن تواصل اجلالية االسالمية 
مس����اهمتها البناءة ف����ي التنمية 
الثقافية واالجتماعية  الش����املة 

واالقتصادية لسلوڤينيا.
وكانت الكويت من اوائل الدول 
العربية التي اعترفت بجمهورية 
سلوڤينيا في يونيو 1992 اميانا 
الش����عوب في تقرير  منها بحق 
مصيره����ا وانطالقا م����ن ميثاق 
االمم املتحدة وسعيا لبناء عالقات 
التعاون مع سلوڤينيا التي اعلنت 
استقاللها عن يوغسالفيا السابقة 

في يونيو عام 1991.
وترتبط الكويت مع سلوڤينيا 
منذ عام 1998 باتفاقية للتعاون في 
مجال اخلدمات الصحية تتضمن 
جلب زوار من مختلف التخصصات 
الطبية التي حتتاج اليها الكويت 
من س����لوڤينيا وخاصة جراحة 
االعصاب والعناية املركزة لالطفال 
والطب الطبيعي وجراحة التجميل 
اضافة الى ارسال طلبة كويتيني 
لدراسة الطب واطباء الستكمال 
دراساتهم الطبية العليا ومرضى 
كويتيني لعالجهم هناك. كما وقع 
البلدان في عام 2006 اتفاقية النشاء 
جلنة عليا مشتركة بينهما اضافة 
ال����ى مذكرة تفاهم ب����ني وزارتي 
خارجيتي البلدين بشأن املشاورات 
الثنائية كما قدمت الكويت تبرعا 
بقيمة مليون يورو النشاء اجلامعة 
االورومتوسطية ومقرها سلوڤينيا 
والتي تعد خطوة مهمة في مجال 
تفعيل احلوار بني مجموعة الدول 
االوروبية واملتوسطية املطلة على 

البحر املتوسط.

الى العالم العربي تعد دليال على 
اننا جادون في تطوير العالقات 
الثنائي����ة وغيرها م����ن عالقات 
التعاون مع العديد من الدول في 
العالم العربي ونتطلع الى حتقيق 

املزيد من هذا التعاون.
وحول الوضع في منطقة الشرق 
التي ميكن ان  االوسط واجلهود 
تبذلها بالده في عملية السالم قال 
ان بالده كعضو فعال في االحتاد 
االوروبي تؤيد بقوة حل الدولتني 
الفلس����طينية واالسرائيلية على 
اساس حدود عام 1967 وتطالب 
بضرورة جتميد بناء املستوطنات 
في االراض����ي احملتلة في الضفة 
الغربية لكي تتمكن عملية السالم 

من االستئناف قريبا.
واعرب عن اعتقاده بأن استئناف 
احملادث����ات ب����ني الفلس����طينيني 
واالس����رائيليني مرهون بش����كل 
كبير مبسألة جتميد االستيطان، 
مشددا على انه لهذا السبب تؤكد 
بالده وباقي دول االحتاد االوروبي 

ضرورة تنفيذ هذا التجميد.
وحول التعاون بني سلوڤينيا 
والدول العربية في مجال احلرب 
على االرهاب، ق����ال د.توريك ان 
سلوڤينيا تنس����ق كل حتركاتها 
في هذا املجال على نطاق االحتاد 
االوروب����ي ال����ذي ل����ه برنام����ج 
متطور جدا ف����ي نطاقي العدالة 
واالمن وغيرهما من النش����اطات 

املشابهة.
واضاف »اعتق����د اننا في هذا 
املجال في حاجة الى تعاون اوسع 
فيما يتعلق بتب����ادل املعلومات 
والتعاون ب����ني مختلف االجهزة 
االمني����ة الجن����اح االج����راءات 

الوقائية«.
وعن واقع ومستقبل االقليات 
املسلمة التي تعيش في سلوڤينيا 

واالسالمي مبا فيها الدول اخلليجية 
في مجاالت االستثمار والسياحة 
والتأش����يرات والرسوم وغيرها، 
الس����لوڤيني »بكل  الرئيس  قال 
تأكيد هناك أشياء ميكن ان نسرع 
ف����ي اجنازها مثل االس����تثمارات 
التي ميكن ان نوس����عها بالنظر 
الى االمكان����ات املتاحة حاليا في 
ضوء اخل����روج من االزمة املالية 

العاملية«.
ال����ى ض����رورة تعزيز  ودعا 
الس����ياحة بني البلدي����ن واجراء 
اصالح����ات عل����ى نظ����ام من����ح 

التأشيرة.
وفيما يتعلق ببرامج زيارته 
للمنطق����ة العربية، ذكر الرئيس 
د.توريك ان جولت����ه اخلليجية 
احلالية ستش����مل قطر باالضافة 
الى الكويت، الفتا الى انه زار مؤخرا 
االردن ويعتزم زيارة بالد اخرى 
في املنطقة، مذكرا في الوقت ذاته 
بأن رئيس الوزراء السلوڤيني زار 
بدوره مصر قبل فترة بعد الزيارة 
الت����ي قام به����ا الرئيس املصري 
حسني مبارك الى سلوڤينيا في 

شهر نوفمبر املاضي.
الزيارات  وقال ان مثل ه����ذه 

متنوعة سيناقش����ها في الكويت 
مبا فيها ضرورة تعزيز التعاون 
االقتص����ادي وغيره بني البلدين. 
وحول التعاون االقتصادي، قال ان 
اجلانب السلوڤيني يقدر عاليا ما 
تقوم به غرفة التجارة والصناعة 
في الكويت فيما يتعلق بتطوير 

مستوى هذه العالقات.
واشار الرئيس السلوڤيني الى 
وجود الكثير من االمكانات التي هي 
في حاجة الى املزيد من التطوير 
الس����ياحية  خاصة في املجاالت 

واملالية واخلدمات والصحة.
وردا على سؤال حول ما ميكن 
ان تساهم به سلوڤينيا في مجال 
التعاون االقتصادي والتجارة مع 
الدول العربية بشكل عام والدول 
اخلليجية بش����كل خ����اص، قال 
الرئيس د.توريك »ان العالم يقترب 
من نقطة تلتقي فيها استراتيجيات 
اخلروج من االنكماش احلالي ما 
يحتم علينا التفكير في اش����كال 
جديدة للتعاون االقتصادي وخاصة 
التعاون في مجال االستثمار الذي 
ميكن ان نطوره بش����كل اوسع، 
فضال عن مجاالت تطوير الطاقة 

في املستقبل«.
وق����ال ان بالده بات����ت مركزا 
يستضيف وكالة اوروبية جديدة 
الطاقة )ايس����ر(، مبديا  لتنظيم 
تطلعه الى تبادل اآلراء حول هذا 
املوضوع مع املسؤولني في الكويت 
حول مستقبل الطاقة على املستوى 

العاملي.
وتابع ان االحت����اد االوروبي 
س����يصوغ سياس����ته حول هذه 
القضاي����ا بدقة وس����يولي عناية 
خاصة آلراء شركائنا االساسيني 

مبا فيهم الدول اخلليجية.
امكانية تعزيز  وحول فرص 
العربي  العامل����ني  العالقات م����ع 

يصل الى البالد اليوم الرئيس 
د.دانيلو توريك رئيس جمهورية 
سلوڤينيا الصديقة والوفد الرسمي 
املراف����ق ل����ه في زيارة رس����مية 
تس����تغرق يومني يجري خاللها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو 

االمير الشيخ صباح االحمد.
وق����ال الرئيس الس����لوڤيني 
د.دانيلو توريك ان العالقات القائمة 
بني بالده والكويت حققت وعلى مر 
السنني تطورا ملموسا في مختلف 

املجاالت.
واضاف الرئيس السلوڤيني، 
في لقاء م����ع »كونا«، ان البلدين 
وضعا اسسا لعالقات جيدة منذ 
ان اصبحت بالده دولة مس����تقلة 
عن يوغوسالڤيا السابق. وبني ان 
زيارته على رأس وفد رفيع تعكس 
مدى االهمية التي توليها سلوڤينيا 
لتعزيز التعاون مع الكويت كما 
انها تشكل فرصة مناسبة لتعزيز 

العالقات الثنائية.
وقال الرئيس السلوڤيني الذي 
يقوم بجولة خليجية تشمل كال 
من قطر والكويت ان هناك هدفني 
رئيسيني من وراء زيارته للكويت 
الثنائي  التع����اون  االول تطوير 
واآلخر تعزيز احلوار السياسي.

واضاف انه س����يناقش خالل 
زيارت����ه م����ع كبار املس����ؤولني 
الكويتيني جملة من القضايا ذات 
االهتمام املشترك الى جانب حرصه 
على معرفة وجهات نظر الكويت 
بشأن القضايا السياسية املختلفة 

في منطقة الشرق االوسط.
وذكر انه سيطلع املسؤولني في 
الكويت على الوضع في اوروبا، 
خاصة فيما يتعلق باقامة املؤسسات 
االوروبية اجلدي����دة املنصوص 
ف����ي معاهدة لش����بونة  عليه����ا 
مضيفا ان هناك قضايا سياسية 

يصل إلى البالد اليوم في زيارة رسمية

رئيس سلوڤينيا د.دانيلو توريك

األمير: مشروع تبرع سالم العلي يجسّد المشاعر الوطنية المخلصة

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
راشد احلماد يرافقه مدير عام بيت الزكاة عبدالقادر العجيل 
وعضو مجل����س ادارة بيت الزكاة محم����د املخيزمي حيث 
اهدى سموه كتابا توثيقيا حمل عنوان »واحة كويتية من 
اخلير والعطاء« حول انتهاء مش����روع تبرع سمو الشيخ 

سالم العلي.
وأعرب سموه عن متنياته بالشفاء العاجل ألخيه سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني والعودة احلميدة 
الى أرض الوطن العزيز مش����افى معافى ليواصل سموه 
عطاءه املشهود في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته مثمنا 
سموه هذا التبرع الذي يجسد املشاعر الوطنية املخلصة 
واالحاسيس االنس����انية الصادقة لسموه متمنيا للجميع 

كل التوفيق والنجاح.
إلى ذلك اس����تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد. كما استقبل س����موه بقصر السيف صباح 

امس رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 

الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

ّم من الحماد والعجيل والمخيزيم كتاب »واحة كويتية من الخير والعطاء« صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمبارك وتسلّ

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال املستشار راشد احلماد وعبدالقادر العجيل ومحمد املخيزمي

ولي العهد استقبل الخرافي والمبارك و5 وزراء
عبدالق���ادر العجي���ل وعض���و 
مجلس ادارة بيت الزكاة محمد 
املخيزمي حيث اهدى سموه كتابا 
بعنوان »واحة كويتية من اخلير 
والعطاء« وذلك مبناسبة انتهاء 
اعمالهم بتوزيع مكرمة س���مو 
الشيخ سالم العلي والتي متت 
بني مستحقيها بصورة استفاد 

منها كل محتاج ومتضرر.
وقد شكرهم سموه على ما 
بذلوه من جهود في توزيع هذه 
املكرمة على وجهها الصحيح 
وان يجعلها في ميزان حسناته 
سائال املولى عز وجل ان ينعم 
على سمو الشيخ سالم العلي 

بنعمة الصحة والعافية.
كما اس����تقبل سموه وكيل 
الديوان االميري لشؤون االسرة 
احلاكمة الشيخ صباح ناصر 

احملمد.

ووزير العدل واالوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
وبرفقت���ه مدير عام بيت الزكاة 

الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان.

كما استقبل سمو ولي العهد 

العهد  استقبل س����مو ولي 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
كما اس����تقبل سموه بقصر 
الس����يف صب����اح امس رئيس 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واس���تقبل س���موه بقصر 
الس���يف صباح ام���س نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الش���يخ د.محمد 
الصباح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الش���يخ احمد الفه���د ووزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ووزي���ر النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ووزير 

سموه التقى الحماد والعجيل والمخيزيم وصباح ناصر المحمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.محمد العفاسي

أبوظبي � كونا: ق���ام مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وزير 
شؤون الديوان األميري باإلنابة الشيخ علي 
اجلراح بتسليم رسالة خطية من سموه 
الى اخيه صاحب الس���مو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئي���س دولة اإلمارات 

العربية املتحدة تتعلق بالعالقات األخوية 
املتميزة بني البلدين والشعبني الشقيقني 
وس���بل تعزيزها مبا يخ���دم مصاحلهما 
املشتركة والقضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات املطروحة على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

مبعوث األمير سّلم رسالة من صاحب السمو
إلى رئيس اإلمارات حول المستجدات اإلقليمية والدولية

الشيخ خليفة بن زايد خالل لقائه الشيخ علي اجلراح مبعوث صاحب السمو األمير

سفيرنا في الرياض نقل رسالة
من رئيس الوزراء لوزير الداخلية السعودي

وأضاف أن الرس���الة تضمنت سبل تعزيز 
وتسهيل التنقل بني البلدين الشقيقني والبحث 
في إمكانية فتح مركز حدودي ثالث بني الكويت 
والسعودية تسهيال على مواطني البلدين للتنقل 

والتواصل بعضهم مع البعض.
وأشاد الشيخ حمد اجلابر باإلجراءات السلسة 
املتبعة في املراكز احلدودية السعودية املشتركة 
مع املراكز احلدودية الكويتية والتي من شأنها 

تأمني سرعة التنقل والسفر بني البلدين.
وقد رافق الشيخ حمد اجلابر في زيارته لألمير 
محمد بن نايف الس���كرتير األول بسفارتنا في 

السعودية عادل الغنيمان.

الرياض � كونا: سلم سفيرنا لدى السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي، س���لم النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي 
 األمير نايف بن عبدالعزيز رس���الة خطية من

س���مو الش���يخ ناصر احملمد رئي���س مجلس 
الوزراء.

وقام بتسليم الرسالة اخلطية مساعد وزير 
الداخلية السعودي للشؤون األمنية األمير محمد 

بن نايف بن عبدالعزيز.
وقال الشيخ حمد اجلابر ل� »كونا« عقب اللقاء 
ان الرسالة تتعلق بالعالقات األخوية املتميزة 

بني البلدين والشعبني الشقيقني.

حول فتح مركز حدودي ثالث بين الكويت والسعودية

صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد


