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صاحب السمو بحث مع رئيس غوايانا سبل تعزيز العالقات بين البلدين

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد. كما استقبل سموه 
بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي. واستقبل 
سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك. كما استقبل سموه بقصر بيان ظهر امس 
رئيس مجلس األمة األس���بق محمد العدساني. كما استقبل صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر بيان صباح امس السيد 
محمد بحر العلوم والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد. وحضر 
املقابلة نائب وزير ش���ؤون الديوان األميري الش���يخ علي اجلراح. 
الى ذلك، استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان مساء أمس الرئيس بهارات جاغديو رئيس جمهورية غوايانا 
الصديقة والوفد الرسمي املرافق له، بحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد. هذا وقد عقدت 
املباحثات الرسمية بني اجلانبني ترأس اجلانب الكويتي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
وكبار املس���ؤولني بالدولة، وعن اجلانب الغواياني الرئيس بهارات 
جاغديو رئيس جمهورية غوايانا وكبار املسؤولني في حكومة غوايانا. 
وقد صرح وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد 
بأن املباحثات تناولت العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل 
تعزيزها وتنميتها في مختلف املجاالت وتوس���يع أطر التعاون بني 
اجلانبني مبا يخدم مصاحلهما املشتركة وأهم القضايا ذات االهتمام 
املشترك. هذا وقد ساد املباحثات جو ودي عكس روح الصداقة التي 
تتميز بها العالقة بني البلدين الصديقني ورغبتهما املشتركة في املزيد 

من التعاون والتنسيق على مختلف األصعدة.
هذا وأقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
مساء أمس مأدبة عشاء على شرف الرئيس بهارات جاغديو والوفد 

الرسمي املرافق وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

وكان الرئيس بهارات جاغديو رئيس جمهورية غوايانا الصديقة 
قد استقبل في مقر إقامته مساء أمس على حدة كال من رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي، ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك. حضر املقابلتني رئيس بعثة الشرف املرافقة 

املستشار بالديوان األميري محمد ابواحلسن.
وكان الرئيس بهارات جاغديو رئيس جمهورية غوايانا الصديقة 
والوفد الرس���مي املرافق له قد وصل الى البالد ظهر امس في زيارة 
رسمية تستغرق يومني يجري خاللها مباحثات رسمية مع صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وكان على رأس مستقبليه على ارض املطار صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ووزير ش���ؤون الديوان االميري الشيخ ناصر صباح 

االحمد وكبار املسؤولني بالدولة وكبار القادة في اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني. وتشكلت بعثة الش���رف املرافقة له من الديوان 

االميري برئاسة املستشار بالديوان االميري محمد أبواحلسن.
ويرافق رئيس غوايا وفد رسمي يضم كال من وزيرة اخلارجية 
ووزيرة التجارة اخلارجية والتعاون الدولي كارولني رودريغوس 
بيركت ووزير االس���كان واملاء عرفان عل���ي ووزير الدولة املبعوث 
الرئاسي السفير جورج حالق وعدد من كبار املسؤولني في حكومة 
جمهورية غوايانا الصديقة. وبعث صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد ببرقي���ة تهنئة الى الرئيس أرماندو غويبوزا رئيس 
جمهورية موزمبيق الصديقة عبر فيها س���موه عن خالص تهانيه 
مبناسبة إعادة تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنيا سموه له موفور 
الصح���ة والعافية ودوام التقدم واالزدهار للبلد الصديق. كما بعث 
سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمبارك ومحمد بحر العلوم والعدساني

الشيخ د.محمد الصباح

صاحب السمو خالل استقباله رئيس غوايانا صاحب السمو األمير مستقبال السيد محمد بحر العلوم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

سمو ولي العهد خالل لقائه الشيخ ناصر صباح األحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال روضان الروضان

د. فاضل صفر خالل االجتماع

ولي العهد: استقرار العراق هو استقرار للمنطقة كلها

صفر اطلع على سير تنفيذ المشاريع اإلنشائية ضمن خطة »األشغال«

استقبل س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس االمة جاس���م 

اخلرافي.
كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
باالناب���ة ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ 
جابر اخلالد ووزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 

الروضان.
واستقبل سموه في قصر بيان صباح امس وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد، 
كما استقبل سموه رئيس مجلس االمة االسبق محمد 

العدساني.
واستقبل سمو ولي العهد سماحة السيد محمد بحر 
العلوم والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد، 
وقد رحب سموه بسماحته ضيفا عزيزا على الكويت، 
متمنيا سموه ان يعم األمن واألمان واالستقرار والسالم 

والوئام في العراق الش���قيق ليواصل مسيرة البناء 
والتنمية، وان استقرار العراق هو استقرار للمنطقة 
كما أثنى سموه على جهود السيد محمد بحر العلوم 
البناءة في توطيد أركان العراق بني أطيافه وأعراقه، 
متمنيا له طيب االقامة في الكويت، ومن جانبه اشاد 
سماحة الضيف بدور الكويت الفعال في دعم العراق 

في جميع احملافل االقليمية والدولية.
وقد حضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.

اجتمع وزير االشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر امس مع 
مسؤولي القطاعات بالوزارة لالطالع 
الكبرى  على سير تنفيذ املش���اريع 

القائمة ضمن خطة الوزارة.
 وقال���ت ادارة العالق���ات العامة 

بال���وزارة في بيان صحافي ان صفر 
اجتم���ع مع املس���ؤولني في قطاعات 
املشاريع الكبرى واملشاريع االنشائية 
والهندس���ة الصحية بحضور وكيل 

الوزارة عبدالعزيز الكليب.
واضاف البي���ان ان االجتماع جاء 

بهدف االطالع على س���ير تنفيذ كل 
القائم���ة ضم���ن اخلطة  املش���اريع 
التنفيذية للوزارة الى جانب متابعة 
االعمال واملشاريع املدرجة مبا يكفل 
ضمان تنفيذها حسب البرامج الزمنية 

املقررة لها.

سموه التقى الخرافي والمبارك و4 وزراء ووزير الديوان والعدساني وبحر العلوم

لضمان تنفيذها حسب البرنامج الزمني المحدد

صفر: 4 سنوات لتولي 
صاحب السمو زمام الحكم 

حافلة باألحداث والتحديات
اكد وزير االش���غال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر انه مضت اربع س���نوات 
على تولي صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح األحم���د زمام 
احلكم، وكانت حافلة باالحداث 
والتحديات واالجنازات. واضاف: 
كانت كلمات ومواقف س���موه 
البلسم في كل املناسبات حيث 
تفاعل معها اجلميع واعتبروها 
نبراسا ساروا على اثره وتخطت 
الدستورية املشاكل  السلطات 
التي واجهتها بالتعاون، وكان 
سموه عونا للجميع وابا ينصح 
تارة ويأمر تارة والكل يستجيب، 
وليس ذلك على املستوى احمللي 
فحس���ب ب���ل على املس���توى 
االقليم���ي والعرب���ي والعاملي 
وف���ي كل مكان او محفل عاملي 
للكويت شأن ومكانة مرموقة 
وكلمة مسموعة حلكمة قائدها 

وسياستها املتزنة.

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيره السنغافوري

انطالق تمرين )ايجر ميس 2010(
بين الجيش والقوات األميركية

مسؤول في حماس: جهد كويتي 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية

الكويت تشارك في أعمال اللجنة
التحضيرية للقمة العربية األفريقية

تلقى نائب رئيس مجل�س الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رس���الة خطية من وزير خارجية جمهورية 
س���نغافورة جورج يو تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين 

وبحث سبل تطويرها.
من ج��انب آخر دعت االدارة القنصل����ية في وزارة اخل���ارجية 
امس مرت�������ادي الصح����راء بغرض الن����زهة والص���يد الى 
التق���ي���د بالق����وان���ني واللوائ���ح امل�عم������ول بها في الدول 

املج���اورة.
وقال���ت في تصريح صحافي امس ان���ه يجب على مرتادي 
املناطق الصحراوية ان يتخذوا اجراءات االمن والسالمة والتأكد 
من حمل املواد املس���موح بها جمركيا من قبل س���لطات الدول 
املجاورة اضافة الى عدم االقتراب من املناطق احملظورة عسكريا 

واالبتعاد عنها حسب االرشادات.

القاهرة � كونا: عقدت اللجنة التحضيرية للقمة 
العربية االفريقي����ة الثانية أول اجتماع لها في مقر 
جامعة الدول العربية برئاسة االمني العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية االحتاد 

االفريقي جون بينغ.
وشارك في االجتماع كبار مسؤولي وزارة اخلارجية 
في أرب����ع دول عربية هي الكويت وليبيا واجلزائر 
واملغرب، ومن أربع دول افريقية هي مصر وتنزانيا 
وغانا وبوركينافاسو. وقال مصدر مسؤول باجلامعة 

العربية في تصريحات صحافية على هامش االجتماع 
ان اللجنة ناقشت في أول اجتماع لها وهو مغلق األطر 
املرجعية لتنظيم مؤمتر القمة العربية � االفريقية 
الثانية والذي سيعقد في العاصمة الليبية طرابلس 
نهاية هذا العام. واضاف املصدر ان اللجنة ستناقش 
ايضا عددا من االفكار واملقترحات اخلاصة بشأن ما 
ميكن ان يحتويه برنامج عمل القمة وجدول اعمالها 
ومش����روع البيان اخلتامي واع����الن طرابلس الذي 

سيصدر في ختام اعمال القمة.

انطلق امس التمرين املشترك 
)ايجر ميس 2010( الذي ينفذه 
اجليش مع الق���وات األميركية 
ويس���تمر الى ال� 26 من الشهر 

اجلاري.
التوجيه  وذكرت مديري���ة 
العامة في  املعنوي والعالقات 

اجليش في بيان صحافي ان الهدف 
من التمرين هو تعزيز وتطوير 
سبل التعاون بني اجليش بقواته 
البرية واجلوية والدفاع اجلوي 
والبحرية والوحدات املستقلة من 
جهة والقوات االميركية الصديقة 
من جهة اخرى بقصد التخطيط 

للعمليات املشتركة.
ان  املديري���ة  واضاف���ت 
التمرين يهدف ايضا الى ابراز 
اوجه التنس���يق بني الوحدات 
املش���اركة من خالل استخدام 
الرماية بالذخيرة احلية النهارية 

والليلية.

غزة � دمشق � د.ب.أ: كشف نائب رئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس، موسى أبومرزوق، امس 
عن جهد كويتي لدفع جهود املصاحلة الفلسطينية 
بني حركته وحركة فت���ح. ونقلت وكالة أنباء 
»صفا« احمللية ف���ي غزة عن أبو مرزوق قوله 
إن اجلهد الكويتي ال يطرح جديدا »لكنه يسعى 
إلى املساهمة في عملية املصاحلة«، مضيفا »أن 
الوقت سابق ألوانه للحديث عن نتائج«. وأكد 
أن حركته »تدعم أي حراك، أو جهد عربي جتاه 
حتقيق املصاحلة الفلسطينية«، متهما في املقابل 
حركة فتح برفض املصاحلة. وحول تصريحات 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح حول 
لقاء مصاحلة بني الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ورئيس املكتب السياسي حلركة حماس 

خالد مشعل في القاهرة خالل أيام، اكتفى أبو 
مرزوق بقوله: »ال أستطيع احلديث بنعم أو بال 

حول هذا املوضوع«. 
وصرح الش���يخ د.محمد الصباح بأن لقاء 
قريبا سيعقد بني الرئيس عباس وخالد مشعل، 
قد يكون في غضون عشرة أيام. وأعلن عباس 
رفضه لعقد أي لقاءات مع مش���عل قبل توقيع 
احلركة على اتفاق املصاحلة الفلسطينية وفق 
ورقة املصاحلة املصرية. كانت مصر أجلت احلوار 
الفلس���طيني إلى أجل غير مسمى عقب رفض 
حركة حماس التوقيع على ورقتها للمصاحلة 
بدع���وى وجود حتفظات لديه���ا على عدد من 
بنود الورقة فيما وقعت حركة فتح على الورقة 

دون تعديل.

»الخارجية« تدعو مرتادي الصحراء للتقيد بقوانين الدول المجاورة


