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األمير تلقى رسالة من خادم الحرمين وبحث مع القذافي القضايا المشتركة

اس����تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

كما اس����تقبل سموه بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي.

واس����تقبل سموه بقصر الس����يف صباح أمس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح أمس مبعوث خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة وزير الدولة وعضو 
مجلس الوزراء د.مس����اعد بن محمد آل عيبان حيث سلم سموه رسالة 
خطية تعلقت بالعالقات االخوية املتميزة التي تربط البلدين والشعبني 
الشقيقني وسبل تعزيز مس����يرة التعاون بينهما في املجاالت كافة مبا 
يخدم مصاحلهما املشتركة كما تناولت آخر املستجدات على الساحتني 
االقليمية والدولية. وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

ناصر صباح األحمد. وكان مبعوث خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة وزير 
الدولة وعضو مجلس الوزراء د.مس����اعد بن محمد آل عيبان وصل إلى 
البالد أمس في زيارة للبالد. وكان في استقباله على ارض املطار املستشار 

بالديوان األميري محمد شرار.
وتلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ظهر أمس اتصاال 
هاتفيا من العقيد معمر القذافي قائد الثورة باجلماهيرية العربية الليبية 
الش����عبية االش����تراكية العظمى الش����قيقة جرى خالله بحث العالقات 

االخوية الطيبة بني البلدين الشقيقني والقضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.

إلى ذلك بعث صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى كارليل ارنولد غيليان حاكم عام غرينادا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك ومبعوث الملك عبداهلل

صاحب السمو األمير مستقبال د.مساعد بن محمد آل عيبانصاحب السمو األمير خالل لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمدصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و6 وزراء
اس���تقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل س���موه بقصر 
الس���يف س���مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد ووزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد ووزير النفط ووزير 
االعالم الش���يخ احمد العبداهلل 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 

الوزراء روضان الروضان.
الى ذلك، استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر الس���يف صباح 
امس الشيخ احمد احلمود اجلابر 

الصباح.

سموه التقى أحمد الحمود الصباح

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد العبداهلل وروضان الروضان

الرهان بعدما أفسح  فكس����ب 
املجال للش����باب واالس����تفادة 
من طاقاتهم فكانوا اهال للثقة 
الكبيرة  وعلى قدر املسؤولية 

التي انيطت بهم.
وقال ان سمو الشيخ نواف 
االحمد س����يبقى رم����زا للعمل 
والعط����اء من خ����الل بصماته 
الواضحة التي تركها في جميع 
التي تقلدها س����واء  املناصب 
ف����ي وزارات الداخلية والدفاع 
والشؤون االجتماعية والعمل 
واحلرس الوطني او غيرها من 

املواقع.
واختتم الشيخ مبارك الدعيج 
تصريحه قائال ان »سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد يعتبر 
حالة فري����دة في حبه للكويت 
وعشقه لشعبها وحنينه ألرضها 
قلما يغادرها او يبتعد عنها، فهو 
ال يشعر بالراحة او السعادة اال 

فوق ترابها وبني أهلها«.

حيث اهتم بإرساء قواعد أمنية 
ثابتة وبتطوي����ر جهاز األمن 
التي  املقوم����ات  وتوفي����ر كل 
تس����اعده على حتقي����ق االمن 
الى ان  واالستقرار«، مش����يرا 
سموه قاد بنجاح كبير القضاء 
على اجلماعات اإلرهابية التي 
حاولت تهديد امن الكويت نتيجة 

مواقفه الصلبة والثابتة.
وذكر الشيخ مبارك الدعيج 
ان س����مو الشيخ نواف االحمد 
يول����ي اهتماما كبي����را لبناء 
االنس����ان الكويت����ي على نهج 
من الوس����طية وعل����ى ركيزة 
من العلوم والتقنيات احلديثة 
من اجل إعداده ملواكبة العصر 
والتقدم حتى يتمكن من النهوض 
بوطنه واحملافظة على مكتسباته 

ومقدراته.
وأشار الى ان سموه اعتمد 
الكويتي وراهن  على اإلنسان 
على كفاءته وقدرته على العطاء 

املدينة الصغيرة  حتويل هذه 
الى واحدة من اكبر محافظات 
الكوي����ت وأكثره����ا متيزا من 
النواحي التجارية والسياحية 

واالستثمارية.
وأض����اف »لق����د تواصلت 
جناحات س����مو الشيخ نواف 
االحمد بع����د ان تولى حقيبة 
الداخلية في عام 1978،  وزارة 

رؤي����ة س����موه وحرصه على 
تدعيم استقرار البالد وتوفير كل 
مقومات النهضة والبناء والتقدم. 
وأوضح ان سمو الشيخ نواف 
االحمد يتمت����ع بصفات القائد 
الناجح الذي صقلته التجارب 
واملواقف فهو يجمع بني احلزم 
والتسامح والقوة والتواضع 

والشدة واحلكمة.
وقال الشيخ مبارك الدعيج ان 
سمو ولي العهد حمل املسؤولية 
منذ ريعان ش����بابه واستطاع 
مبا عهد في س����موه من صالح 
وجدارة وكفاءة ان يحقق العديد 
من االجنازات التي س����يذكرها 
التاري����خ بالتقدي����ر والعرفان 
في كل املواق����ع التي عمل بها 

واملناصب التي تبوأها.
واش����ار في هذا املجال الى 
ان س����موه متكن عقب صدور 
املرس����وم االمي����ري بتعيينه 
محافظ����ا حلولي عام 1962 من 

اكد رئي����س مجلس االدارة 
الع����ام لوكالة األنباء  واملدير 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج على الدور الذي قام به 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في خدمة الكويت عبر 
الزاخ����رة بالعطاء  مس����يرته 

واالجنازات.
وقال الشيخ مبارك الدعيج، 
ف����ي تصريح صحاف����ي امس 
مبناسبة الذكرى الرابعة لصدور 
االمر األميري بتزكية الش����يخ 
نواف االحم����د وليا للعهد في 
السابع من فبراير 2006، ان هذه 
اخلطوة جاءت تتويجا ملشوار 
قائد أحب وطنه وشعبه ونذر 
نفسه خلدمتهما وكرس حياته 

للعمل والبذل والعطاء.
وأضاف ان تزكية صاحب 
الس����مو األمير للشيخ نواف 
األحم����د تعكس حكمة صاحب 
الس����مو االمير وتؤكد صواب 

الدعيج: ولي العهد يتمتع بصفات القائد الناجح الذي صقلته التجارب والمواقف

الشيخ مبارك الدعيج

النمش: نضع حقوق المحامين في المقام األول
ونعمل على رفعة شأن مهنة المحاماة

اعرب امني س����ر جمعية احملامني احملامي مشعل 
النمش عن اهتمام ادارة اجلمعية بقضايا املواطنني 
واملقيمني ومبصاحلهم القضائية وانها تضع حقوق 
الزمالء احملام����ني في املقام االول وتعمل على رفعة 

شأن مهنة احملاماة وحتقيق اهدافها النبيلة.
واك����د احملامي النم����ش ان اجلمعي����ة تضع كل 
امكانياتها العلمية والعملية حملاربة الذين يدعون 
مهنة احملاماة ويعرضون مصالح املواطنني القانونية 
للضرر والضياع سيما من يسعى منهم باعمالهم غير 
املشروعة الى التعدي على مهنة احملاماة، وميارسها 
دون اذن صريح من جمعية احملامني الكويتية مخالفا 
بذلك قانون تنظيم مهنة احملاماة امام القضاء رقم 62 

لسنة 1996. وافاد امني سر اجلمعية بأن اجلمعية قد 
استصدرت في يناير املاضي حكمني جزائيني برقم 
2009/4108، 2009/7287 جنح عادية ضد ادعياء مهنة 
احملاماة الذين مارسوا مهنة احملاماة دون الترخيص 

لهم بذلك من قبل ادارة اجلمعية.
واشار النمش الى ان العديد من القضايا اجلزائية 
مازالت متداولة امام احملكمة ولم يصدر فيها احكام 
لآلن. يذكر ان النمش اشاد بدور رجال القضاء الذين 
يثبتون دائما من خالل احكامهم العادلة مدى حرصهم 
على مصال����ح املواطنني واملقيم����ني وعقاب كل من 
تسول له نفسه التعدي على حقوق الزمالء احملامني 

واجلمعية والعبس مبصاحلهم.

وزير الديوان استقبل الساير وكرماني وأشكناني

استقبل وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد مبكتبه بقصر السيف صباح 
امس وزير الصحة د.هالل الساير ترافقه د.نور 

كرماني ومنى اشكناني.

كما اس���تقبل الش���يخ ناصر صباح االحمد 
 مبكتب���ه بقصر الس���يف صباح امس س���فير

جمهورية اوزبكستان لدى الكويت عبدالرفيق 
هاشموف.

تس���ّلم وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
صباح امس اوراق اعتماد السفير يعقوب احللو 
ممثال اقليميا ملفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني 
في دول مجلس التع���اون اخلليجي والتي تتخذ 

من الرياض مقرا لها وذل���ك بحضور مدير ادارة 
وكيل اخلارجية الس���فير فيصل املشعان ومدير 
إدارة املراسم السفير ضاري العجران ومدير ادارة 

املنظمات منصور العتيبي.

التقى سفير أوزبكستان

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال د.هالل الساير ود.نور كرماني ومنى اشكناني

خالد اجلاراهلل خالل لقائه السفير يعقوب احللو

الجاراهلل تسّلم أوراق اعتماد الممثل اإلقليمي 
لمفوضية شؤون الالجئين في دول التعاون

سفيرنا في رومانيا: األمير تبنى سياسات
تهدف لرفع مستوى المعيشة للمواطنين

سياسات الديبلوماسية االقتصادية 
للوصول الى حتويل الكويت الى 
اقليمي  مركز اقتصادي وجتاري 
يرتبط بأنظمة امل����ال واالقتصاد 
العاملي ويكون محورا اساس����يا 
في السياسات االقتصادية واملالية 
ملجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربية. وتابع »ف����ي هذا اإلطار 
عمل صاحب الس����مو األمير على 
مواصلة توجيهاته وحثه للحكومة 
الكويتية وأعضاء مجلس األمة على 
إقرار اخلط����ط املرتبطة بالتنمية 
االقتصادية واالجتماعية الطموحة 
إقامة املش����اريع  التي تتضم����ن 
املرتبط����ة باخلدمات  التنموي����ة 
واملرافق لتحسني خدمة املؤسسات 

االقتصادية وتطويرها«.
وأوضح ان سموه يتمتع بحس 
واهتمامات واضحة وعملية حلث 
النهوض  وحتفيز احلكومة على 
باالداء االقتصادي ورفع مستوى 
املعيشة جلميع مواطني الكويت.

في نهاي����ة املطاف لرفعة املواطن 
الكويتي واخلليجي والعربي«.

واضاف ان سموه تبنى العديد 
التي  الداخلي����ة  السياس����ات  من 
ترمي الى رفع مس����توى املعيشة 
وحتس����ني األوضاع االقتصادية 
الكويت����ي  للوط����ن واملواط����ن 
وأوصى احلكومة الكويتية باتباع 

بوخارست � كونا: اعلن سفيرنا 
ل����دى رومانيا فه����د املطيري ان 
احلكمة واحلنكة واألسلوب الرشيد 
املمزوج باخلب����رة واالتزان متثل 
دائما األساس في األسلوب الرشيد 
الذي يتبعه والقرارات التي يتخذها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

االحمد.
وقال املطيري في كلمته التي 
اللقاء م����ع اعضاء  اثن����اء  ألقاها 
مجل����س ادارة الن����ادي الثقاف����ي 
الروماني في بوخارست  العربي 
مبناسبة مرور 4 سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم 
والسلطة في البالد انه »يجب علينا 
ان نتوقف بكل الفخر واالعتزاز على 
كل ما حققه سموه في هذه املرحلة 
من االجنازات املهمة واالشارة الى 
سياسات سموه التي تركت وتترك 
بصماتها القوي����ة والواضحة في 
مس����ار العمل الوطني واإلقليمي 
والقوم����ي والدولي والذي يصب 

فهد املطيري

أيمن فريد المدير الجديد
لـ »مصر للطيران« في الكويت

أحمد صبري
علم���ت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش���ركة مصر للطيران 
قررت تعيني أمين فريد مديرا إقليميا ملكتب الش���ركة في الكويت 

خلفا لفتحي عطية.
وأكد املدير اجلديد للحجوزات في فرع اخلطوط اجلوية املصرية 
بالكوي���ت محمد عبدالنبي عبدالرحي���م ان قرار تعيني فريد متت 
املصادقة عليه وانه س���يلتحق بعمله مديرا إقليميا لفرع الشركة 
بالكويت خالل أيام بعد االنتهاء من اإلجراءات والفحوصات الالزمة 

في مصر.
وذكر عبدالرحيم ان فريد كان يشغل منصب مدير فرع شركة 

مصر للطيران في مكة املكرمة منذ سنتني.
يذكر ان عطية شغل منصب املدير اإلقليمي لفرع مصر للطيران 
بالكوي���ت ملدة تقارب 4 س���نوات قبل ان يغادر منصبه الش���هر 

املاضي.


