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سمو نائب األمير مستقبال الشيخ أحمد صباح السالمسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

سفيرنا لدى أوزبكستان عادل حيات وأركان السفارة خالل االحتفالالقائم باألعمال باإلنابة في سفارتنا بأوكرانيا املستشار منصور العليمي خالل االحتفال القنصل العام في مومباي سالم اخلالدي وأركان القنصلية يتلقون التهاني

سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم واصلت االحتفال باألعياد الوطنية

نائب األمير استقبل ناصر المحمد و3 وزراء وأحمد صباح السالم

عواصم � كونا: احتفلت س���فاراتانا لدى اوزبكستان واوكرانيا 
والقنصلية العامة في مدينة مومباي الهندية مبناسبة العيد الوطني 
ال� 49 والذكرى ال� 19 للتحرير مبشاركة عدد من املسؤولني واعضاء 

السلك الديبلوماسي.
واشاد سفيرنا لدى اوزبكستان عادل حيات في بيان امس بحجم 
املشاركة االوزبكية وعلى اعلى املستويات باحتفاالت الكويت باعيادها 
الوطني���ة منوها بالعالقات املتميزة التي تربط البلدين في ش���تى 

املجاالت.
وقال ان حرص الفعاليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافي���ة واالعالمية االوزبكية وفي مقدمتها نائب رئيس الوزراء 
ووزير العالق���ات االقتصادية اخلارجية واالس���تثمارات والتجارة 
اليور غانييوف على املش���اركة في حفل الس���فارة وتقدمي التهاني 
لدولة الكويت وش���عبها يعكس التقدير الذي حتظى به الكويت في 

االوساط الرسمية والشعبية.
واكد حيات ان الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد الى طشقند في عام 2008 كان لها ابلغ االثر في 
توطيد العالقات بني البلدين مشيرا الى اهمية العديد من االتفاقيات 

التي ابرمت بني البلدين في تعزيز التعاون بينهما.
ورفع السفير حيات اسمى عبارات التبريكات باملناسبة الى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 

االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء والشعب 
الكويتي كافة.

م���ن جهتها احتفلت القنصلية العامة في مدينة مومباي الهندية 
باالعياد الوطنية في حفل استقبال اقامه القنصل العام سالم اخلالدي 
حضره عدد كبير من الشخصيات واعضاء السلك الديبلوماسي في 

املدينة.
كما اقامت سفارتنا لدى اوكرانيا احتفاال مبناسبة الذكرى ال� 49 
للعيد الوطني والذكرى ال� 19 للتحرير حيث قام باس���تقبال الوفود 
املشاركة املستشار منصور س���عد العليمي القائم باعمال السفارة 

باالنابة.
وقد اكدت مصادر السفارة ان مستوى حضور اجلانب االوكراني 
كان جيدا على الرغم من انشغال البالد باحتفاالت تنصيب الرئيس 
اجلديد فيكتور يانوكوفيتش حيث مثل اوكرانيا رسميا كل من وكيل 
وزارة االقتصاد بايتسون ووكيل وزارة السياسة الصناعية بينسكي 
باالضافة الى كل من مدير ادارة املراسم ومدير ادارة الشرق االوسط 

ومدير االدارة القنصلية في وزارة اخلارجية االوكرانية.
وحضر االحتفال جميع السفراء العرب املعتمدين لدى اوكرانيا 
باالضافة الى عدد كبير من السفراء االجانب وممثلي املنظمات الدينية 

والدولية ومنظمات املجتمع املدني ورجال االعمال.
كما أقامت س���فارتنا لدى اجلماهيرية الليبية احتفاال مبناسبة 

الذكرى ال� 49 للعيد الوطني والذكرى ال� 19 لعيد التحرير.
واكد سفير الكويت لدى ليبيا مبارك العدواني في كلمه له أثناء 
احلفل على متانة العالقات الثنائية املشتركة التي جتمع بني الكويت 

وليبيا.
واكد الس���فير العدوانى ان زيارة نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الكويتى الشيخ د.محمد الصباح احلالية الى ليبيا 
برهنت على عمق الروابط املش���تركة خصوصا ان زيارته ش���هدت 

توقيع اتفاقيات عدة بني حكومة الكويت وليبيا.
وحضر احلفل عدد من الشخصيات الليبية من بينها أمني الشؤون 
العربية في اخلارجية الليبية عمران بوكراع ومدير إدارة الوطن العربي 
عبداحلميد فرحات إضافة إل���ى احلضور الكبير من قبل الفعاليات 

واملواطنني الليبيني وأعضاء السلك الديبلوماسي فى طرابلس.
ومن جهتها احتفلت سفارتنا لدى الهند باالعياد الوطنية مبشاركة 
رسمية وشعبية واسعة من الشخصيات الهندية واعضاء البعثات 

الديبلوماسية في نيودلهي.
واعتبر سفيرنا في نيودلهي سامي السليمان في تصريح ل� »كونا« 
ان حجم املشاركة الرسمية والشعبية الهندية في حفل السفارة دليل 
على العالقات املتميزة التي تربط البلدين وشعبيهما الصديقني على 

مدى سنوات طويلة.
واضاف ان حرص االنشطة الهندية على مشاركة الكويت احتفاالتها 

اظهر مدى التقدير الذي حتظى به الكويت في اوساط املجتمع الهندي 
رسميا وشعبيا االمر الذي يسهم بدفع العالقات بني البلدين الى مجاالت 

اوسع قائمة على الشراكة االستراتيجية في مختلف املجاالت.
واشار السفير السليمان الى ان حضور وزير الدولة الهندي للشؤون 
اخلارجية شاشي ثارور وعدد من املسؤولني الهنود رفيعي املستوى 
اضافة الى املشاركة الواسعة من ممثلي البعثات الديبلوماسية املعتمدة 
ف���ي نيودلهي، يدل على املكانة املتميزة التي حتظى بها الكويت في 

االوساط الهندية والعاملية.  
وذكر الس���فير الس���ليمان ان اجلميع حرص على تقدمي التهاني 
الصادقة للقيادة السياسية الكويتية والشعب الكويتي باملناسبتني 
متمنني دوام الرخاء واالزدهار واالس���تقرار للكويت في ظل القيادة 

احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد.
من جانبه اشاد وزير الدولة الهندي للشؤون اخلارجية شاشي 
ثارور في تصريح ل� »كونا« بالعالقات الوثيقة التي تربط الكويت 
والهند على كافة املستويات الرسمية والشعبية موضحا انها عالقات 
قدمية ومتجذرة قائمة على االحترام املتبادل والتعاون خلدمة مصالح 

الشعبني الصديقني.
وذكر ان مجاالت التعاون بني البلدين متنوعة وكثيرة السيما في 
مجاالت التبادل التجاري والنفط، مضيفا ان العمالة الهندية في الكويت 

تقوم بعمل جيد يحظى بتقدير احلكومة والشعب الكويتي.

رئيس الوزراء استقبل 4 سفراء

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال السفير التركي حلمي دادا أوغلو

سمو رئيس الوزراء خالل لقائه السفير البريطاني فرانك بيكر

استقبل سمو الش���يخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء في قصر الس���يف أمس س���فير 
اجلمهورية التركية لدى الكويت حلمي دادا أوغلو 
وس���فير اجلمهورية العربية السورية الشقيقة 
لدى الكويت بس���ام عبداملجيد وسفير بروناي 
دار السالم لدى الكويت بنغران حاج عبداملجيد 

وس���فير اململكة املتحدة وايرلندا الشمالية لدى 
الكويت فرانك بيكر كال على حدة مبناسبة تسلم 

مهام مناصبهم كسفراء لبالدهم لدى الكويت.
حض���ر املقاب���الت الوكيل املس���اعد بديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر 

املبارك.

أكد أن تسمية العراق سفيرًا له في الكويت خطوة جيدة

محمد الصباح: تسمية الخليج يجب أال تكون محل خالف
 فهو بالنسبة لنا »عربي«  وبالنسبة لإليرانيين »فارسي«

الشيخ د.محمد الصباح لدى مغادرته البالد متوجها إلى القاهرة

بيان عاكوم
فيم����ا وصف نائ����ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح تعيني 
العراق محمد بحر العلوم سفيرا 
له بالكويت باخلطوة اجليدة، رأى 
ردا على سؤال حول انتقاد ايران 
للس����فارة الكويتية في طهران 
الستخدامها اسم اخلليج العربي 
النه يسيء للشعب االيراني بأن 
هذا األمر يج����ب اال يكون محل 
خالف، الفتا الى انه بالنس����بة 
للع����رب هو اخللي����ج العربي، 
وبالنسبة لإليرانيني هو اخلليج 

الفارسي.
وه����ذه تفاصيل م����ا دار بني 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب����اح والصحافي����ني قبيل 
توجهه للمشاركة في االجتماع 
التحضي����ري لوزراء اخلارجية 

العرب في القاهرة.
 م��اذا عن االجتم��اع الوزاري 

في القاهرة؟
 هذا االجتماع هو االجتماع 
الذي يسبق عقد القمة العربية 
وس����نناقش فيه جدول األعمال 
واملواضيع التي تدرج عادة على 
العربية، وهذا س����يكون  القمة 
االجتماع األول، وهناك اجتماع 
ثان سيكون متعلقا بالقمة العربية 
� األفريقية وهي اللجنة العربية 
� األفريقي����ة املعنية بالتحضير 
لهذه القمة والكويت جزء من هذه 
اللجنة ألنه كانت للكويت رئاسة 
هذه اللجنة، وسنعد لهذه القمة 

التي ستعقد في اكتوبر من هذا 
العام وستكون كذلك في ليبيا.

 كي��ف تنظرون إل��ى خطوة 
العراق بتعيني أول س��فير له في 

الكويت؟
الس��فارة  اي��ران  انتق��دت   
في طهران الستخدامها  الكويتية 
مسمى »اخلليج العربي« واعتبرت 
هذا االسم يسيء للشعب االيراني 
وقيم��ه، فم��ا رأيكم وه��ل لهذا 

دالالت اكبر من مجرد تسمية؟
 اعتقد ان هذه االمور انتهينا 
منها منذ زمن وبالنسبة لنا هو 
خليج عربي، وبالنسبة لاليرانيني 

هو خليج فارسي، ولذلك يجب 
اال تكون هذه التس����ميات محل 
خالف، فنح����ن نطلق عليه من 
اجلانب العربي هذه التس����مية 
ومن اجلانب االيراني يطلقون 

عليه اخلليج الفارسي.
 هل م��ن خطوات عملية لدعم 

ليبيا ضد سويسرا؟
 كان التصرف السويس����ري 
غريبا ألنه مينع شخصيات ذات 
املثال رئيس  وزن، على سبيل 
اجلمعية العامة د.علي التريكي 
وه����و م����ن اجلنس����ية الليبية 
ومن االش����خاص املمنوعني من 

التحرك، ولذلك أمتنى أن تلغي 
سويسرا هذا القرار ألنه قد يكون 
مخالفا للقانون الدولي واتفاقية 

ڤيينا.
 املستش��ار محمد ابواحلسن 
يق��وم بجول��ة على ال��دول غير 
الدائم��ة العضوي��ة ف��ي مجلس 
االم��ن، للتأكي��د عل��ى التزامات 
العراق وف��ي املقابل يعلن العراق 
انه س��يخرج قريبا م��ن الفصل 

السابع ماذا تقولون؟
 إن شاء اهلل يخرج من الفصل 
السابع ولكن هناك قرارات اممية 

واجبة التطبيق.

العراق يسمي محمد بحر العلوم 
سفيرًا له لدى الكويت

بغداد � كونا: سمى العراق أمس 
محمد حسني بحر العلوم سفيرا له 
لدى الكويت ليكون الس��فير األول 
املعتمد منذ س��قوط النظام العراقي 
البائد. وقال وكيل وزارة اخلارجية 
محمد احل��اج حمود ف��ي تصريح 
العراقية  ان احلكوم��ة  للصحافيني 
قررت تس��مية بحر العلوم سفيرا 
لها لدى الكويت. والسفير اجلديد هو 
شقيق وزير النفط السابق ابراهيم 
بح��ر العلوم وجن��ل عضو مجلس 
احلكم والسياسي املخضرم محمد 

بحر العلوم.

وزير الخارجية يتلقى رسالتين 
من نظيريه في اإلمارات وليسوتو

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ د.محمد  ووزير اخلارجية 
الصباح رس��الة خطي��ة من وزير 
خارجي��ة دولة االم��ارات العربية 
املتحدة الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان تتعلق بالتطورات السياسية 
على الساحتني االقليمية والدولية 
والقضايا محل االهتمام املشترك. 
كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح 
رس��الة خطية من وزير اخلارجية 
الدولية ململكة ليسوتو  والعالقات 
موهالبي كينيث تس��يكوا تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين وسبل 

تطويرها.

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف امس 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل سموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير 
النفط ووزير االعالم الش���يخ 
الدولة  العبداهلل ووزير  أحمد 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 

الروضان.
كما اس���تقبل س���مو نائب 
االمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس الشيخ أحمد صباح 

السالم.


