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األمير استقبل اللجنة الكويتية واليابانية 
لرجال األعمال وهنأ سانت لوشيا بعيدها 

محمد الصباح: العقوبات على إيران ولي العهد تسّلم »حفظك اهلل يا أبوناصر«
ستدخل المنطقة في أجواء متوترة

وزير الديوان التقى السفير السوري

يبقى دولة ذات ثقل واآلن في طور 
السياسية  الهوية  تش����كيل هذه 
والنهج الذي يتبعه العراق نحو 
الدميوقراطية واالنفتاح واحترام 
حقوق االنسان، وهذا شيء مشجع 

ولذلك ندعم هذا التوجه.
الى اي م��دى انتم منزعجون 
من التصعيد االيراني بخصوص 
زيادة التخصيب والتهديد باغالق 
مضيق هرمز وكذلك بناء محطات 
نووي��ة جدي��دة؟ وبرأيك��م هل 
العقوبات هي احلل االمثل ليتعاون 

ايران مع املجتمع الدولي؟
مرة اخرى نتمنى من اصدقائنا 
في ايران ان يتجاوبوا بشكل كامل 
مع متطلبات الش����رعية الدولية 
والوكال����ة الدولي����ة لذلك يقلقنا 
احلدي����ث عن زي����ادة التوتر بني 
الذي  الدول����ي  اي����ران واملجتمع 
س����يكون له انعكاس سلبي على 
اوضاعنا في اجل����زء العربي من 

اخلليج العربي.
وكذلك ال نتمنى ان تكون هناك 
عقوبات على ايران النها ستدخل 
املنطقة في جو من التوتر ونتمنى 
من اصدقائنا ان يعملوا ما بوسعهم 
كي يطمئنوا املجتمع الدولي على 
سالمة البرنامج النووي االيراني 
حتى ال يكون هناك مبرر لفرض 

العقوبات.
ام��ام ه��ذا  ام��ل  ه��ل م��ن 

التصعيد؟
هناك حكماء في ايران.

كي��ف تق��رأ املرحل��ة املقبلة 
محليا؟

انا متفائل.

العراق مير اآلن بفترة حساسة 
وهذه االنتخاب����ات مفصلية في 
تاريخ العراق النها ستحدد هوية 
العراق، ولذلك نأمل ان تكون هذه 
االنتخابات ممثلة بجميع مكونات 
الشعب العراقي، ونتمنى ان تنتج 
العراق اجلديد  الفكر املتغير في 
الدولي  امللتزم بالقانون  املسالم 
والشرعية الدولية، وان يكون جزءا 
اساسيا من منظومة االمن االقليمي 
العربي. ولذل����ك هذه االنتخابات 
مهمة جدا للجميع، والبد ان يعمل 
اجلميع الجناحها وان يخرج العراق 

اقوى مما هو عليه.
ماذا بشأن امللفات العالقة؟

ما في ملفات عالقة.
م��ا م��دى تأثي��ر االنتخابات 

العراقية على الكويت؟
االنتخابات مهمة جدا، فالعراق 

العدي����د من القضايا التي يحتاج 
بحثها مع رئاسة القمة االقتصادية 
وهو صاحب السمو االمير الشيخ 
صب����اح األحمد، اضاف����ة الى انه 
القم����ة اخلليجية، حيث  رئيس 
سيتم التطرق مع االخ القائد العقيد 
معمر القذافي، وهناك تطور جديد 
نتمنى ان يتم حله وهو اخلالف بني 
ليبيا وسويسرا وانعكاساته على 
العالقات الليبية – االوروبية، كما 
سأثير هذا املوضوع خالل توقفي 
في محطات هذه اجلولة االوروبية، 
وسأطلع وزير اخلارجية الليبي 
على نتائج مباحثاتي مع مسؤولي 

هذه الدول.
س��فيري  التقي��ت  باالم��س 
بريطانيا لدى بغداد والكويت، هل 
من مؤش��رات للوساطة وحلحلة 

االمور بني الكويت والعراق؟

بيان عاكوم
اعرب نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح عن قلقه من زيادة 
التوتر بني ايران واملجتمع الدولي، 
مش����يرا الى ان هذا األمر سيكون 
له انعكاسات سلبية على اخلليج 

العربي.
ولفت الش����يخ محم����د قبيل 
مغادرته لعدد من الدول االوروبية 
الى انه ال يتمنى فرض العقوبات 
النها س����تدخل املنطقة في اجواء 
توتر، مجددا متنيه على االيرانيني 
التجاوب مع متطلبات الشرعية 
الدولية وطمأنتهم حتى ال يكون 
هن����اك مبرر لف����رض العقوبات، 
واعتبر الشيخ د.محمد االنتخابات 
العراقية باملفصلية النها ستحدد 

هوية العراق، وهذه التفاصيل:
ماذا عن جولتكم؟

س����نقوم في جولة اوروبية 
عربية تبدأ من البرتغال حيث ان 
هناك سنجتمع مع وزير اخلارجية 
ثم ننتقل ال����ى بريطانيا وهناك 
عدة مناسبات منها االجتماع مع 
وزير اخلارجية البريطانية اضافة 
الى محاضرة في جمعية الصداقة 
الكويتية وكذلك  البريطاني����ة – 
االحتفال بالعيد الوطني الكويتي 
بالسفارة الكويتية في بريطانيا، 
وبعد ذلك ننتقل الى لكسمبورغ 
ومن ثم ننتقل الى بروكسل لنختتم 
اجلولة في ليبي����ا وتكمن اهمية 
زي����ارة ليبيا كون����ه يجري االن 
املقررة  العربية  التحضير للقمة 
في طرابلس حيث ستتم مناقشة 

السويلم أعد مجلة مصورة بمناسبة مرور 4 سنوات 
على تولي نواف األحمد والية العهد

الحمد بحث مع عمدة ميالنو التعاون في المجال الثقافي

»الشؤون«: 19 مارس بدء تطبيق نسب دعم العمالة الوطنية 

ميالنو � كون����ا: اجتمع القنصل العام في مدين����ة ميالنو االيطالية 
س����امي احلمد بعمدة املدينة ليتيتس����يا موراتي حيث بحث معها سبل 
تعزيز التعاون املشترك. ورحبت العمدة موراتي بالقنصل العام الذي 
استقبل بقصر »مارينو« التاريخي مقر اإلدارة احمللية في مدينة ميالنو 
عاصمة إقليم لومبارديا واملركز االقتصادي الرئيس����ي حيث أثنت على 
نشاطه وجهوده في توطيد عالقات التعاون والصداقة التي تربط ايطاليا 
والكويت. وذكر احلمد في تصريح خاص ل� »كونا« أنه نقل إلى موراتي 
حتيات الشيخة حصة الصباح رئيس����ة دار اآلثار اإلسالمية وحتيات 
رئيس املجلس البلدي زيد العازمي فيما أشاد بروح التعاون التي تبديه 

احلكومة احمللية في ميالنو وجميع الس����لطات الرسمية جتاه قنصلية 
الكويت العامة. وأعرب القنصل العام عن شكره لعمدة ميالنو على ما 
أبدته من تعاون وحماس لإلعداد الستضافة مدينة ميالنو معرضا لبعض 
مقتنيات دار اآلثار اإلسالمية يزمع إقامته في شهر أكتوبر املقبل. وأشار 
احلم����د إلى أنه مت بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يؤطر آلليات فعالة 
للتع����اون املثمر وتبادل اخلبرات بني بلديت����ي مدينة الكويت وميالنو 
واالس����تفادة من نظم اإلدارة املتقدمة معربا عن تطلعه ألن تساهم مثل 
هذه اخلطوة املنشودة في توثيق الروابط القوية بني الكويت وايطاليا 

وإقليم لومبارديا وعاصمته ميالنو.

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن 
أن اللجنة املكلفة بوضع آلية لتطبيق نس����ب 
دعم العمالة الوطنية في القطاع األهلي وضعت 
آلية تنفيذه بالتنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة 
وذلك وفق املهن واملسميات الوظيفية الواردة 

في القرار.
وقال املصدر إن ادارات العمل اصبحت جاهزة 
لتطبيق هذه النسب في 19 مارس املقبل نافيا 
وجود اي نية او توجه لتأجيل التطبيق مشيرا 
الى ان القرار صدر منذ ما يزيد على عام ونصف 
العام واملفترض ان تكون الشركات ومؤسسات 

القطاع اخلاص قد اخذت الوقت الكافي لاللتزام 
بالقرار.

واشار املصدر الى ان الشركات غير امللتزمة 
بالنس����ب احمل����ددة ال يحق لها املش����اركة في 
املناقصات وس����تدفع غرامة 100 دينار عن كل 

موظف يزيد على النسب احملددة.

اإلدارة  أع���د مدي���ر 
اإلعالمية بديوان سمو 
ولي العهد عدنان السويلم 
ومدير اإلدارة السياسية 
التميم���ي مجلة  نايف 
مصورة عن مسيرة سمو 
ولي العهد الشيخ نواف 
العط���رة وذلك  االحمد 
مبناسبة مرور 4 سنوات 
على تولي سموه والية 
العهد. ومتنى السويلم 
لسموه موفور الصحة 

ودوام العافية.

أكد سفيرنا لدى سورية عزيز 
العالقات  الديحان����ي عمق  رحيم 
بني الكويت وسورية التي تنطلق 
من رؤية مشتركة خدمة ملصالح 
الش����قيقني  البلدين والش����عبني 
الديحاني  العربية. وأشاد  واألمة 
في تصريح ل� »كونا« مبناس����بة 
احتفاالت الكويت بالعيد الوطني 
ال� 49 وعيد التحرير ال� 19 مبتانة 
وعراقة ومتيز العالقات بني الكويت 
وسورية. وقال ان هذه العالقات 
تنطل����ق م����ن الرؤية املش����تركة 
والتوجيهات الثابتة لقائدي البلدين 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والرئيس بشار األسد التي 
تقوم على قاعدة تعزيز التعاون 
الثنائي وخدمة املصالح العربية.

وأضاف أن هذه العالقات ترتكز 
على االحترام والتنسيق والتشاور 
املشترك بني القيادتني لدعم احلقوق 
العربية املشروعة، السيما القضية 
الفلسطينية وحتقيق السالم العادل 

الزيارات الرسمية بني البلدين من 
اجل تعزيز عالقات االخوة لالرتقاء 
بهذه العالقات الى مجاالت أوسع 

وأفق أرحب.
واس����تذكر الس����فير الكويتي 
املوقف الشجاع لسورية مع احلق 
الذي س����يظل دائما في  الكويتي 
الكويتي، وكذلك  وجدان الشعب 
موقف الرئيس الراحل حافظ األسد 
في هذا املجال املنطلق من املبادئ 
السورية جتاه قضايا االمة العربية 
والعم����ل على حتقي����ق التضامن 
التي  العربي ومواجهة التحديات 

تتعرض لها املنطقة.
وفي املجال االقتصادي، ذكر ان 
العالقات االقتصادية بني البلدين 
تش����هد قفزة نوعية واضحة من 
ناحية تدفق االستثمارات الكويتية 
الى س����ورية، متمني����ا ان ترتقي 
العالقات االقتصادية الى مستوى 
العالق����ات السياس����ية وتترجم 

توجهات قادة البلدين.

والش����امل في املنطقة وانسحاب 
إسرائيل من جميع األراضي احملتلة 
وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة 

مبا فيها اجلوالن احملتل.
وذكر ان العالق����ات الكويتية 
� الس����ورية متقدم����ة ومتمي����زة 
املواقف  ومتطابقة ح����ول جميع 
والقضايا التي ساهمت في تبادل 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد رئيس حترير صحيفة 
الوطن الشيخ خليفة علي اخلليفة.

واستقبل س���موه في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس الشيخ 
حمد خالد املالك وعبدالكرمي عبدالقادر وأنور عبداهلل والشاعر فارس 
عبداجلليل والطالب حمد بوناشي، حيث أهدوا سموه عمال فنيا حمل 
عنوان »حفظك اهلل يا أبو ناصر« وذلك مبناس���بة االحتفاالت بالعيد 

الوطني.
كما استقبل سموه سفيرنا لدى كندا د.مساعد الهارون.

واستقبل سموه عضو مجلس األمة النائب مبارك اخلرينج و عبداهلل 

متعب اخلرينج. واستقبل سموه د.بدر ماجد املطيري حيث أهدى سموه 
رس���الة دكتوراه بعنوان »املقاصد الشرعية وأثرها في فقه املعامالت 
املالية« وقد شكره سموه على هذا االهداء كما أثنى على جهوده الطيبة 

متمنيا سموه أن تكون الرسالة مرجعا لكل باحث.
كما استقبل سموه عبداهلل احمليلبي وعارف مرضي العازمي اللذين 
أهديا س���موه كتابا بعنوان »موس���وعة تاريخية عن ش���به اجلزيرة 
العربية« وقد توجه س���موه بالشكر جلهدهما الطيب في البحث الذي 
يخدم تاريخ اجلزيرة العربية ومتنى سموه أن تكون املوسوعة مرجعا 

لكل باحث في تاريخ املنطقة.

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر السيف 
الكويتية  اللجن���ة  امس رئي���س 
واليابانية لرج���ال االعمال وائل 
جاسم الصقر ونائب وزير االقتصاد 
الياباني  والتج���ارة والصناع���ة 
تيريهيكو ماشيكو واعضاء اللجنة 
وذلك مبناس���بة انعقاد االجتماع 

السنوي اخلامس عشر للجنة في 
الكويت.

وحض���ر املقابلة نائ���ب وزير 
الديوان االميري الشيخ  ش���ؤون 

علي اجلراح.
الى ذلك بعث صاحب الس���مو 
االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى دامي بيرليت لويس���ي 

حاكم عام سانت لوشيا الصديقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا لها 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر 
الوزراء  احملمد رئي���س مجل���س 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

االنتخابات العراقية مفصلية ألنها ستحدد هوية العراقسموه التقى رئيس تحرير »الوطن« والهارون والخرينج وتسلم رسالة دكتوراه وكتابًا

التقى المالك وعبدالجليل وبوناشي وعبدالقادر

استقبل وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ ناصر صباح 
االحمد في مكتبه بقصر السيف 
ظهر امس الش���يخ حمد املالك 
والفنان عبدالكرمي عبدالقادر 
وأنور عبداهلل والشاعر فارس 
فاي���ق عبداجللي���ل وجم���ال 
بوناشي وحمد جمال بوناشي 
حيث أهدوا الى صاحب السمو 
األمير  الشيخ صباح االحمد 
عمال فنيا حمل عنوان )حفظك 

اهلل يابوناصر(.
كما استقبل مبكتبه بقصر 
اليوم سفير  الس���يف صباح 
العربية السورية  اجلمهورية 
الش���قيقة لدى الكويت بسام 

عبداملجيد.

عدنان السويلمنايف التميمي

السفير عزيز الديحاني

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد خالل استقباله وائل الصقر وتيريهيكو ماشيكو

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم العمل الفني من الشيخ حمد خالد املالك وعبدالكرمي عبدالقادر وانور عبداهلل وفارس عبداجلليل وحمد بوناشي

)محمد ماهر(الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني قبيل مغادرته البالد أمس

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال السفير السوري بسام عبداملجيد

سمو ولي العهد يتسلم املجلة

غالف املجلة

الديحاني: العالقات الكويتية ـ السورية 
متقدمة ومتميزة حول جميع القضايا

حاكم الشارقة  
التقى السفير البعيجان 

لتسلمه مهام عمله
الشارقة � كونا: استقبل 
الش����ارقة  ام����ارة  حاكم 
الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاسمي صباح امس في 
مكتبه سفيرنا في دولة 
االمارات صالح البعيجان 
مبناسبة تس����لمه مهام 
عمله س����فيرا لدى دولة 
االمارات العربية املتحدة 

الشقيقة.
واعرب حاكم الشارقة 
عن متنيات����ه بالتوفيق 
للسفير البعيجان في مهام 
عمله مبا يسهم في تعزيز 
وتطوير العالقات األخوية 
التي تربط بني  الوطيدة 

البلدين الشقيقني.
من جانبه قال البعيجان 
انه نقل للشيخ د.سلطان 
القاسمي حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.


