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األمير تسلّم رسالة من الرئيس اإلريتري واستقبل رئيسة وزراء بنغالديش

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس وزير خارجية اريتريا عثمان 
صالح حيث سلم لسموه رسالة خطية من الرئيس 
اسياس افورقي رئيس دولة اريتريا الصديقة تتعلق 
بالعالقات الثنائية التي تربط البلدين والش���عبني 

الصديقني والقضايا ذات االهتمام املشترك.
وحض���ر املقابلة وزير ش���ؤون الديوان االميري 

الشيخ ناصر صباح االحمد.
كما استقبل وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد مبكتبه في قصر الس���يف امس 
وزير خارجية اريتريا عثمان صالح وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.

واس���تقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف صباح امس بحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء ترافقه رئيسة وزراء جمهورية 
بنغالديش الش���عبية الشيخة حسينة واجد والوفد 
الرس���مي املرافق وذلك مبناس���بة زيارتها الرسمية 

للبالد.
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صب���اح االحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
واستقبلت رئيس���ة وزراء جمهورية بنغالديش 
الشعبية الشيخة حسينة واجد مبقر اقامتها في قصر 

بي���ان بعد ظهر امس وزي���ر الداخلية الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد.

وجرى خالل اللقاء بح���ث العالقات الثنائية في 
املجاالت االمنية وس���بل تعزيزها مل���ا فيه مصلحة 

البلدين الصديقني.
حضر املقابلة املستش���ارة بديوان س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح وسفيرنا لدى 

جمهورية بنغالديش عبداللطيف املواش.
كما استقبلت رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش 
الشعبية شيخة حسينة واجد مبقر اقامتها في قصر 
بيان مس���اء امس العضو املنت���دب بالهيئة العامة 

لالستثمار بدر السعد.

كما استقبلت مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر.

وج���رى خالل اللق���اء بحث اوج���ه التعاون بني 
جمهورية بنغالديش الشعبية والهيئة العامة لالستثمار 

والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
حضر املقابلت���ني رئيس بعثة الش���رف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
د.رشا الصباح وسفيرنا لدى جمهورية بنغالديش 

الشعبية عبداللطيف املواش.
وكانت رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية 
الشيخة حسينة والوفد املرافق لها وصلت الى البالد 

في زيارة رسمية للبالد تستغرف عدة ايام.

وجرت للضيفة مراسم استقبال رسمي في قصر 
بيان وكان في مقدمة مستقبليها سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء والنائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ورئيس���ة بعثة الشرف املرافقة املستشارة 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة د.رشا 
الصباح وعدد من الشيوخ والوزراء واحملافظني وكبار 
قادة اجليش والشرطة واحلرس الوطني ونائب عميد 
السلك الديبلوماسي سفير جمهورية الصومال لدى 
الكويت وسفيرنا لدى جمهورية بنغالديش الشعبية 

عبداللطيف علي املواش.

صاحب السمو التقى وزير خارجية إريتريا

صاحب السمو االمير يتسلم رسالة الرئيس االريتري من وزير خارجية اريتريا صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد خالل لقائه الشيخة حسينة واجد بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والشيخ ناصر صباح االحمد

ولي العهد استقبل البصيري والخالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صب���اح أمس وزير 
املواصالت ووزير الدولة لش���ؤون مجلس األمة 

د.محمد البصيري.

كما استقبل سموه بقصر السيف أمس رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.

واس���تقبل س���موه بقص���ر الس���يف فيصل 
الغيص.

سموه التقى فيصل الغيص

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد
سمو رئيس الوزراء مترئسا االجتماع بحضور الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد العبداهلل ومصطفى الشمالي وأحمد الهارون والشيخ سالم العبدالعزيز والشيخ صباح اخلالد

رئيس الوزراء: صيانة ثروتنا البترولية وحسن تدبيرها
ورسم السياسات الكفيلة بازدهارها تحقيقًا ألفضل النتائج

بازدهارها ومنوها حتقيقا الفضل 
النتائج التي تصب في املصلحة 

العليا للوطن واملواطنني.
ال���ى ذلك، علم���ت »األنباء« 
من مصادر مطلعة في املجلس 
االعلى للبترول أن االجتماع الذي 
املالية  عقد ش���كل جلنتني هما 
واالس���تراتيجية، موضحة ان 
اللجنة املالية تتكون من خمسة 
اعضاء ومهمتها متابعة الشؤون 

املالية للقطاع النفطي.
واوضحت املصادر أن اجللسة 
كانت تشاوريه حيث كان هدفها 
التعرف على االعضاء وتشكيل 
العادي���ة للمجل���س،  اللج���ان 
مشيرة الى انه مت تأجيل بحث 
االمور املتعلقة بالقطاع النفطي 
واملش���روعات املعطلة خاصة 
مش���روع املصفاة اجلديدة الى 

اجللسة املقبلة.
وعن باقي تش���كيل اللجان 
داخ���ل املجلس، قالت املصادر 
اللجان  انه س���يتم تش���كيل 
املتبقي���ة خ���الل االجتم���اع 
املقبل والتي تختص بالهيكل 
التنظيمي والنظر في امليزانيات 
التقديرية للمشروعات النفطية 
املزمع طرحها خالل السنوات 
املقبلة وكذلك التقرير السنوي 
العمومية ملؤسسة  وامليزانية 
البترول الكويتية وش���ركاتها 
التابعة للسنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر2009.

وشدد س���مو رئيس الوزراء 
عل���ى ض���رورة صيان���ة هذه 
الثروة وحسن تدبيرها وادارة 
شؤونها ورسم السياسات الكفيلة 

اقتصادنا الوطني وركيزة التنمية 
ف���ي الب���الد« لصيان���ة الثروة 
الطبيعية التي تشكل القدر االكبر 

من الدخل.

البترولية.
ولفت الى اآلم���ال العريضة 
التي يعلقها »ابناء الكويت على 
املجلس باعتباره احد اهم مقومات 

أحمد مغربي وكونا
ترأس س���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
في قصر السيف امس اجتماعا 

للمجلس األعلى للبترول.
وقال س���مو رئيس الوزراء 
في كلمة ببداي���ة االجتماع: ان 
مج���ال االكتش���افات البترولية 
العاملية  واالستعانة باخلبرات 
املمي���زة يبقى هدفا اصيال نحو 
دفع اجلهد وحشد الهمم والطاقات 
للوصول م���ن خالله الى نتائج 

ايجابية حتقق الرفاه للشعب.
واضاف »ان اجلميع ينتظر 
منكم الكثير الستثمار هذه الثروة 
الطبيعية وادارة عوائدها ولنكن 
جميعا في هذا املجلس باذن اهلل 
على قلب رجل واحد فاملصلحة 
العليا للكويت وحدها هي رائدنا« 
لتحقيق املصلحة العليا للبالد.

وهنأ اعضاء املجلس االعلى 
للبترول اجلدد بنيلهم ثقة صاحب 
الس���مو االمير ومنحهم فرصة 
املشاركة في حتمل مسؤوليات 
املجلس، معربا في الوقت نفسه 
عن تقديره لالعضاء الذي شاركوا 

في اعمال املجلس السابق.
واش���ار الى اهمية تش���كيل 
املجل���س ال���ذي يأت���ي في ظل 
العديد من املتغيرات السياسية 
واالقتصادي���ة، مؤكدا ضرورة 
مضاعفة اجلهد نحو مس���ايرة 
التطورات  الرك���ب ومالحق���ة 
الس���ريعة في مج���ال الصناعة 

سموه ترأس اجتماعاً للمجلس األعلى للبترول

سفيرنا بالرياض: الكويت اكتسبت بفضل 
قيادتها الحكيمة احترام وتقدير دول العالم

هذا الص���دد باحتضان الكويت 
التي عقدت  للقمة اخلليجي���ة 
نهاية العام املاضي والتي واكب 
سموه فكرة إنشاء منظومة دول 
التعاون اخلليجي منذ  مجلس 
تأسيسها كما سبقت هذه القمة 
اخلليجية اس���تضافة اول قمة 
عربي���ة اقتصادية والتي كانت 
نقطة انطالقة للمصاحلة العربية 
وعلى نحو غير مسبوق لرأب 
الصدع وتوحيد الصف العربي 

في مواجهة التحديات.
وفي ذات السياق قال الشيخ 
حمد العل���ي ان تزكية صاحب 
الس���مو األمير لس���مو الشيخ 
نواف األحمد لوالية العهد تعد 
جتس���يدا ملا يتحلى به سموه 
م���ن احلكمة وبع���د النظر في 
اختيار القائد الذي أس���هم في 
ترسيخ اس���تقرار البالد ودفع 
بعجلة التنمية والتقدم خطوات 
عديدة الى األمام مضيفا »أن سمو 
الش���يخ نواف األحمد معروف 
للجميع بتواضعه وتفانيه وحبه 
للكويت وأهلها ويتمتع بصفات 
وخبرات عديدة اكتسبها من خالل 
مسيرته العملية الناجحة التي 
سخرها خلدمة الكويت في عدد 

من املواقع«.
واختت���م س���فيرنا ل���دى 
الس���عودية حديثه باالبتهال 
الى اهلل عز وج���ل بان ينعم 
اهلل على صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد بدوام الصحة 
والعافية ملواصلة مسيرة النماء 
والتق���دم واالزده���ار لبالدنا 
العزي���زة وحفظهما اهلل من 

كل مكروه.

الت���ي نحتفي بها ب���كل الفخر 
واالعتزاز تعد فرصة الستذكار 
م���ا حتقق في عهد س���موه من 
اجنازات تقف ش���اهدا على مر 
التاريخ على عنايته واهتمامه 
ببناء اإلنس���ان الكويتي القادر 
على حتمل مسؤولياته الوطنية 
وكذلك حرص سموه على تنفيذ 
العديد من املشاريع والسياسات 
االقتصادية الهادفة لرفع مستوى 
معيشة املواطن الكويتي وتهيئة 
س���بل احلياة الكرمية له فضال 
عن توجيهات س���موه بتحويل 
الكويت الى مركز جتاري ومالي 
في املنطقة ومنطلقا للتعامل مع 
التكتالت االقتصادية االقليمية 

والدولية.
وأوضح الشيخ حمد العلي 
ان اهتمام صاحب السمو األمير 
لم يقتصر على الشأن الداخلي 
فحسب بل شمل أيضا االهتمام 
بتعزيز مسيرة العمل اخلليجي 
والعربي املشترك وتقوية أسس 
التضامن العربي مستشهدا في 

الرياض � كونا: قال سفيرنا 
لدى السعودية الشيخ حمد جابر 
العلي ان تولي صاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد  األمير 
مقالي���د احلكم وتزكية س���مو 
الشيخ نواف األحمد وليا للعهد 
متثل ترسيخا للملحمة الوطنية 
مع القيادة الكويتية الرش���يدة 
وجتديدا ملواصلة مسيرة النهضة 

واالزدهار في الكويت.
وأكد الشيخ حمد في تصريح 
ل� »كونا« مبناسبة ذكرى مرور 
اربع س���نوات لتولي صاحب 
الس���مو األمي���ر مقاليد احلكم 
وتزكية سمو الشيخ نواف األحمد 
وليا للعهد »ان هذه الذكرى متثل 
التي  محطة جديدة لالجنازات 
حتققت في الكويت على جميع 
األصعدة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة بل 
وامتدت لتع���م آثارها محيطها 

االقليمي والدولي.
وأض���اف الش���يخ حمد أن 
الكويت اكتسبت بفضل قيادتها 
احلكيمة احت���رام وتقدير دول 
العال���م وتبوأت مكانة مرموقة 
الدولي���ة بفضل  في احملاف���ل 
سياس���تها اخلارجية املتوازنة 
وسعيها املستمر من اجل احالل 
األمن والسالم واالستقرار في 

العالم.
وب���ني ان توجيهات صاحب 
السمو األمير السامية بدعم الدول 
املتضررة من الكوارث والزالزل 
وتقدمي املس���اعدات االنسانية 
ملستحقيها ما هي إال إعمال لهذه 

السياسة احلكيمة.
وأشار الى ان هذه املناسبة 

السفير الشيخ حمد جابر العلي

المجلس ش�كّل لجنتي المالية واإلس�تراتيجية وتش�كيل بقية اللج�ان االجتماع المقبل

عقد س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
مس��اء أمس في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان جلسة 
مباحثات رس��مية مع رئيس��ة وزراء جمهورية بنغالديش 
الش��عبية شيخة حس��ينة واجد. وجرى في املباحثات بني 
اجلانبني التي س��ادتها أجواء ودي��ة بحث العالقات الثنائية 
في ش��تى املجاالت وس��بل تطويرها مب��ا يحقق مصالح 

الشعبني وبحث القضايا الدولية ذات االهتمام املشترك.
وعقب املباحثات جرت مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات 
بني الكويت وجمهورية بنغالديش الش��عبية الصديقة. ومت 
توقي��ع اتفاقية في مجال الثقافة والفن��ون ومذكرة تفاهم 
بش��أن انش��اء جلنة مش��تركة للتعاون الثنائي وقعها عن 

الكوي��ت نائب رئيس مجل��س الوزراء ووزي��ر اخلارجية 
الش��يخ د.محمد الصباح ومن جانب جمهورية بنغالديش 
الش��عبية وزيرة اخلارجية د.ديبو موني. م. ب. ومت أيضا 
توقيع اتفاقية تتعلق بالتع��اون االقتصادي والفني وقعها 
عن اجلانب الكويتي مصطفى الش��مالي وزير املالية وعن 
جانب جمهورية بنغالديش الش��عبية م.خندكار مش��رف 
حس��ني وزير رفاه املغترب��ني وتوظيف م��ا وراء البحار. 
أم��ا االتفاقية األخيرة فكانت في مجال التعاون الس��ياحي 
ووقعه��ا عن الكوي��ت وزير التجارة أحم��د الهارون وعن 
جمهورية بنغالديش الش��عبية حسن محمود وزير الدولة 

للبيئة والغابات.

توقيع 4 اتفاقيات بين الكويت وبنغالديش

النائب األول وّجه العتيبي لخدمة
قضايا ومصلحة الكويت لدى األمم المتحدة

والفلكي عادل السعدون حيث 
أهداه كتابا بعنوان »موسوعة 
األوائل الكويتية« وخالد اخللف 
الذي أهداه كتابا بعنوان »تاريخ 

الكويت«.

الوطني حيث أهداه رس���الة 
دكتوراه بعنوان »ادارة األزمات 
والكوارث في الكويت« والوكيل 
ضابط خالد الكندري الذي أهداه 
كتابا بعن���وان »املتفجرات« 

استقبل النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املب���ارك امس 
مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة 
العتيبي مبناس���بة  منصور 
تعيينه مندوب���ا جديدا دائما 

لدى األمم املتحدة.
ومت خ���الل اللق���اء تبادل 
األحاديث الودية واالس���تماع 
الى توجيه���ات النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع خلدمة قضايا ومصلحة 
الكويت لدى هيئة األمم املتحدة 
ومتنياته للعتيبي بكل التوفيق 
والنجاح في مهمته اجلديدة.

واستقبل الشيخ جابر املبارك 
بع���د ذلك كال على حدة املقدم 
د.مبارك العازمي من احلرس 

التقى العازمي والكندري والسعدون والخلف

الشيخ جابر املبارك مستقبال منصور العتيبي

وزير خارجية نيجيريا بحث
مع العسعوسي دعم التعاون الثنائي

نيجيري���ا � كونا: أكد وزير 
الدول���ة للش���ؤون اخلارجية 
ف���ي نيجيريا جبريل بيجاري 
امس أهمي���ة تطوير وتوثيق 
الثنائي���ة بني بالده  العالقات 
والكويت ف���ي جميع املجاالت 
السيما على الصعيدين التجاري 
 واالقتص���ادي، معرب���ا ع���ن
العالقة  متنيات���ه باس���تمرار 
املتميزة الت���ي تربط البلدين 

الصديقني.
جاء ذلك خالل لقاء بيجاري 
بس���فيرنا لدى نيجيريا سعد 
العسعوس���ي وذلك في اطار 
الزي���ارات البروتوكولية التي 
الكويت  يق���وم به���ا س���فير 
النيجيريني حيث  للمسؤولني 
نقل حتيات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح لوزير الدولة 
للش���ؤون اخلارجية ولكبار 
املس���ؤولني بوزارة اخلارجية 

النيجيرية.
م���ن جهته أعرب الس���فير 
العسعوسي عن شكره وتقديره 
للوزير النيجيري وتأكيده على 
أهمية توثيق العالقات التجارية 
بني البلدين م���ن خالل العمل 
على توقيع االتفاقيات الثنائية 
التي تعط���ي للمس���تثمرين 
ورجال األعمال الفرص املناسبة 

لالستثمار في كال البلدين.
واكد الس���فير العسعوسي 
للوزير جبريل على أهمية توجيه 
الدعوة لرجال األعمال الكويتيني 
لزيارة نيجيريا والتعرف على 
الفرص االس���تثمارية املتاحة 
لدخول املستثمرين الكويتيني 
الى الس���وق النيجيري وذلك 
بالتنس���يق م���ع غرفة جتارة 
الكوي���ت ووزارة  وصناع���ة 
التج���ارة والصناعة والغرف 
التجارية في الواليات النيجيرية 

املختلفة.


