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بدأت أم���س أعمال االجتماع 
االول لل���دورة ال���� 13 للهيئ���ة 
االستشارية للمجلس األعلى لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
الهيئة للدورة  وعبر رئيس 
ال� 12 الش���يخ هالل السيابي في 
كلمة افتت���ح بها االجتماع ملقام 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد عن أسمى مشاعر 
الس���عادة واالعت���زاز بانعقاد 
االجتم���اع في مدين���ة الكويت 
العريقة. وتقدم السيابي بالشكر 
اجلزيل لسموه وحلكومة الكويت 
وشعبها على استضافة االجتماع 

وعلى حس���ن االستقبال وكرم الضيافة كما رحب 
مبشاركة األمني العام لدول مجلس التعاون لدول 

اخلليجي عبدالرحمن العطية.
من جانبه، أكد االمني العام لدول مجلس التعاون 
لدول اخللي���ج العربية عبدالرحمن العطية تطلع 
اجلميع الى ان يشكل االجتماع االول للدورة ال� 13 
للهيئة االستشارية للمجلس األعلى لدول مجلس 
التعاون خطوة ايجابية في مسيرة املجلس. وقال 
العطية في كلم���ة له بافتت���اح االجتماع املنعقد 
»يشرفني ان ارفع الى مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد اسمى عبارات التقدير واالمتنان 
الحتضان الكويت أعمال ه���ذا االجتماع« مضيفا 
»ونتطلع جميعا الى ان يشكل خطوة ايجابية تضاف 
الى اجنازات اخلير والعطاء في مس���يرة املجلس 
املباركة«. وقال »كما انتهز هذه الفرصة ألرفع الى 
مقام سلطان س���لطنة عمان السلطان قابوس بن 
س���عيد اصدق مشاعر التقدير والثناء الستضافة 
السلطنة اعمال الدورة املاضية للهيئة وتقدميها كل 
التسهيالت واملساندة والتي ادت الى جناح ما كلفت به 
الهيئة االستشارية من اعمال مهمة«. واكد ان املتتبع 
ملسيرة املجلس يدرك املكانة املميزة التي حتتلها 
الهيئة االستش���ارية في اثراء العمل املشترك في 

باريس � كونا: اكد وزير الكهرباء 
وامل���اء د.بدر الش���ريعان حرص 
الكويت على االستفادة من خبرات 
الدول املتقدمة والنامية في مجال 

الطاقة النووية السلمية.
جاء ذل���ك في تصريح للوزير 
الش���ريعان قبيل مغادرته فرنسا 
وذلك في ختام زيارة شارك فيها 
على رأس وفد في املؤمتر الدولي 
الستخدام الطاقة النووية السلمية 
الذي اختتم امس األول واس���تمر 
يومني مبش���اركة 65 دولة. وذكر 
ان الكويت تسعى للتعرف بشكل 
عام على اخلطوات الالزمة لاللتزام 

بالقرارات واملعاهدات الدولية في مجال استخدام الطاقة 
النووية السلمية وايضا تبادل املعلومات مع بعض 

الدول املتقدمة التي متلك التقنية النووية.
وقال ان الكويت حرصت على احلضور ملناقشة كل 
أبعاد هذا املوضوع مع ممثلي دول عديدة والصعوبات 

التي مروا به���ا وخبراتهم وذلك 
حتى يس���تفاد من تلك التجارب 
الستخدامها في الكويت. واضاف 
تشرفت برئاسة وفد الكويت الذي 
الوطنية  العام للجنة  ضم االمني 
الستخدام الطاقة النووية لألغراض 
السلمية د. احمد بشارة ود.عدنان 
الدين وم.عبداخلالق مراد  شهاب 
املشارك في املؤمتر الذي يأتي في 
اطار اهتمام الكويت  بهذا املجال 
والتعاون مع فرنسا خصوصا بعد 
التوقيع باألحرف االولى على اتفاق 
تعاون لتطوير االستخدام السلمي 
للطاقة النووية. واوضح الوزير 
الشريعان ان املؤمتر الذي شارك فيه نحو 700 مسؤول 
من دول العالم يهدف الى الترويج لالستخدام السلمي 
واملسؤول للطاقة النووية حيث دعا الرئيس الفرنسي 
نيكوال س���اركوزي خالل املؤمتر الدول النامية الى 

الدخول في الطاقة النووية السلمية.

اطار مجلس التعاون مشيرا الى 
املوضوعات التي كلفت بدراستها 
من قبل قادة املجلس مبا من شأنه 
تعزيز مسيرة التكامل االقتصادي 
والتكام���ل االجتماعي وحتقيق 
ل���دول املجلس.  الغذائي  األمن 
واس���تعرض العطية في كلمته 
ما مت اجنازه م���ن قبل املجلس 
االعل���ى وما صدر م���ن قرارات 
في العديد م���ن املجاالت تعزز 
مسيرة مجلس التعاون اعتمادا 
على مرئيات الهيئة االستشارية 
وتقريرها حول تقييم تلك املسيرة 
املباركة. وقال ان عام 2009 شهد 
حتقيق املزيد من االجنازات في املجال االقتصادي 
واضاف ان من مشروعات التكامل االقتصادي التي 
شهدت حضورا بارزا في الدورة االخيرة للمجلس 
االعلى )الكويت � ديس���مبر 2009( مشروع الربط 
الكهربائي ومش���روع سكة احلديد »وتفضل قادة 
املجلس بتدشني مش���روع الربط الكهربائي الذي 
يعد فريدا من نوعه في املنطقة وميتد على مساحة 
جغرافية واسعة«.وعن مشروع سكة حديد دول 
املجلس قال ان دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع 
»مت استكمالها« ويتوقع تشغيل املشروع مع بداية 
عام 2017 حيث متتد سكة احلديد من الكويت مرورا 
بجميع دول املجلس الى مدينة مس���قط بسلطنة 

عمان بطول يبلغ نحو 2200 كيلومتر.
وتوقع ان يوفر املشروع فرصة كبيرة لتوظيف 
العمالة اخلليجية ويحقق بعدا استراتيجيا واجتماعيا 
ايجابيا جلميع دول املجلس ويس���اهم في توطني 
الصناعات املساندة لقطاع السكك احلديدية بدول 
املجلس ويوفر وسيلة نقل تتكامل مع وسائل النقل 
األخرى وتتواءم مع شبكات السكك احلديدية الوطنية 
بدول املجلس. من جهة أخرى، صرح العطية بأن 
التنقل بني الكويت والسعودية بالبطاقة الذكية 

سيبدأ الشهر املقبل.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتوسطان عبدالرحمن العطية وأعضاء الهيئة للمجلس األعلى ملجلس التعاون اخلليجيصاحب السمو األمير يطلع على املشروعات املستقبلية لشركة املشروعات السياحية من الشيخ دعيج اخلليفة

صاحب السمو تسلم دعوة لحضور القمة العربية واطلع على مشاريع شركة المشروعات السياحية

األمير: تطوير وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي لتشمل مختلف المجاالت

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس س����مو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان امس سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل بقصر بيان صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
الس����مو األمير الشيخ  واستقبل صاحب 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر امس وبحضور 
س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد األمني 
العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
عبدالرحم����ن العطية ورئيس الدورة الثالثة 
عش����رة للهيئة االستشارية للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية سليمان 
الشاهني وأعضاء الهيئة وذلك مبناسبة انعقاد 
االجتم����اع األول من الدورة الثالثة عش����رة 

للهيئة.
وقد أكد سموه على اهمية تطوير وتعزيز 
مس����يرة التعاون اخلليجي لتشمل مختلف 
املجاالت مبا يعود بالنفع على ابناء دول مجلس 
التعاون لدول اخللي����ج العربية كما زودهم 
سموه بتوجيهاته السامية والهادفة الى تقوية 
أواصر احملبة واالخاء بني ش����عوب املجلس 

متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.
م����ن جانبه ثمن رئيس الدورة س����ليمان 
الشاهني التوجيهات السامية لصاحب السمو 
األمير والدعم الالمحدود الذي يقدمه سموه 
واخوانه أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية للهيئة 

مبا يخدم تطلعات وآمال شعوب املجلس.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر امس رئيس 
مجلس ادارة شركة املش����روعات السياحية 

الشيخ دعيج اخلليفة حيث قدم لسموه شرحا 
تفصيليا عن اهم املشاريع التي تعتزم الشركة 

تنفيذها خالل املرحلة املقبلة.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس مبعوث العقيد 
القذافي رئي����س اجلماهيرية العربية  معمر 
الليبية الشعبية االش����تراكية العظمى أمني 
اللجنة الش����عبية العامة لالتصال اخلارجي 
والتعاون الدولي موسى كوسا حيث سلم سموه 
رسالة خطية منه تضمنت دعوة سموه حلضور 
مؤمتر القمة العربية الثاني والعشرين جلامعة 
الدول العربية واملزمع عقدها في اجلماهيرية 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى 

الشقيقة خالل شهر مارس اجلاري.
وحض����ر املقابل����ة نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجي��ة الش����يخ د.محمد 

الص��باح.

خالل االجتماع األول للدورة الـ 13 للهيئة االستشارية للمجلس األعلى لدول الخليج

العطية: التنقل بين الكويت والسعودية 
باستخدام البطاقة الذكية الشهر المقبل

الشريعان: التعرف على الخطوات الالزمة لاللتزام 
بالقرارات الدولية في مجال االستخدام النووي السلمي

أعرب عن رفضه التام ألي عمل إسرائيلي ضد لبنان

الوزاري الخليجي: دعوة العراق الستكمال 
قرارات مجلس األمن ذات الصلة بالكويت

المجلس جدد موقفه الرامي لجعل منطقة الش�رق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح ان دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية تبذل مساعي 
إي���ران بالتعاون  حثيثة إلقن���اع 
الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
ال���ذي ت���رأس اجتم���اع املجلس 
الوزاري في تصريح للصحافيني 
عق���ب اختتام أعمال الدورة ال� 114 
للمجلس الوزاري )وزراء اخلارجية( 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الذي عقد في الرياض أمس 
األول ان وزراء اخلارجية في مجلس 
التعاون س���يعقدون اجتماعا في 
صنعاء خالل األسبوع املقبل ملتابعة 

القرارات التي صدرت.
وكان املجلس الوزاري قد اختتم 
أعماله في وقت متأخر أمس األول. 
ورحب املجلس الوزاري اخلليجي 
الهدوء  )وزراء اخلارجية( بعودة 
الى الشريط احلدودي بني اململكة 
العربية الس���عودية واجلمهورية 
اليمنية ووقف العمليات العسكرية 
في املنطقة الش���مالية الغربية من 
اليمن بعد أن مت���ت املوافقة على 
اليمنية بنقاطها  شروط احلكومة 

ال� 6.
ال���وزاري في بيانه  واملجلس 
اخلتامي والذي اختتم أعماله امس 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح جدد تضامن دول املجلس 
التام مع اململكة العربية السعودية 
ودعمها املطلق حلقها في الدفاع عن 

أراضيها وأمن مواطنيها.
واكد املجلس أن أي مساس بأمن 
واستقرار اململكة العربية السعودية 
هو مساس بأمن واستقرار وسالمة 
كافة دول املجلس كما جدد املجلس 
الوزاري دعمه الكامل لوحدة وأمن 

واستقرار اليمن الشقيق.
الوزاري جرمية  ودان املجلس 
اغتيال محمود املبحوح التي وقعت 
في دبي مؤخرا والتي متثل انتهاكا 
لسيادة وأمن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة كما متثل انتهاكا لألعراف 

والقانون الدولي.
كما دان املجلس استغالل املزايا 
القنصلية التي منحت لرعايا الدول 
التي استخدمت جوازات سفرها في 
عملية االغتيال معربا عن تأييده 
لكافة جهود دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الرامية إلى أن ميثل هؤالء 
املجرمون أمام العدالة ويرى املجلس 
أن هذا العمل اإلجرامي يتطلب تعاون 

كافة الدول املعنية مع أجهزة األمن 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
للتصدي لهذه العصابة اإلجرامية 
ومحاسبتها في إطار القوانني التي 
يجب أن تس���ري على كافة الدول 

املتحضرة.
كما دان املجلس الوزاري اقتحام 
الشرطة اإلسرائيلية وحرس احلدود 
باحات املسجد األقصى في مدينة 
القدس واشتباكها مع املصلني وكذلك 
قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
ضم املسجد اإلبراهيمي الشريف في 
مدينة اخلليل ومسجد بالل بن رباح 
في مدينة بيت حلم إلى قائمة املواقع 

األثرية التراثية اإلسرائيلية.
ودعا املجلس الوزاري املجتمع 
الدولي الى الوقوف بحزم في وجه 
هذه املمارس���ات وإرغام إسرائيل 
على التخلي عن ذلك وعن سياسة 
ضم األراضي الفلسطينية بالقوة 
وجتاهل احلقوق الشرعية للشعب 
الفلسطيني وحتدي إرادة املجتمع 
الدولي في إحالل السالم واالستقرار 
في املنطقة.واس���تعرض املجلس 
الوزاري مستجدات مسيرة العمل 
املش���ترك منذ انتهاء أعمال دورته 
املاضية في عدد من املجاالت وأبرز 

التطورات اإلقليمية والدولية.
ففي املج���ال االقتصادي ناقش 
املجلس مسيرة العمل االقتصادي 
املش���ترك من خالل ما رفعه اليه 
األمني العام من تقارير بشأن االحتاد 
اجلمركي ومركز املعلومات اجلمركي 
ومشروع سكة حديد دول مجلس 
التعاون ودخ���ول اتفاقية االحتاد 
النقدي ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية حيز النفاذ اعتبارا من 27 
فبراي���ر 2010م والترتيبات لعقد 
االجتماع األول ملجلس إدارة املجلس 

النقدي في نهاية هذا الشهر.
وفي مجال العالقات االقتصادية 
الدولية اطلع املجلس على تقارير 
عن سير املفاوضات بني دول املجلس 
وال���دول واملجموعات االقتصادية 
األخرى ورحب بنتائ���ج اجتماع 
خبراء مجل���س التعاون واالحتاد 
األوروبي الذي عقد في الرياض في 
فبراير املاضي والذي مت فيه التوصل 
إلى مشروع برنامج العمل املشترك 
للتعاون بني اجلانبني )2010 � 2013م( 
متهيدا لعرضها على االجتماع القادم 
للدورة العشرين للمجلس الوزاري 

اخلليجي � األوروبي.
وفى مج���ال التعاون اخلليجي 
اليمني اطلع املجلس الوزاري على 
نتائج اجتماع فريق العمل املكلف 
مبتابعة تنفيذ املش���اريع وحتديد 

ذات الصل���ة باعتباره���م مرتكبي 
جرائم دولية.

ووحول احت���الل إيران للجزر 
اإلماراتي���ة الثالث طن���ب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبوموسى جدد 
املجلس التأكيد على مواقفه الثابتة 
واملعروف���ة والتي أكدت عليها كل 
البيانات الس���ابقة من خالل دعم 
حق الس���يادة لدولة اإلمارات على 
جزرها واملياه اإلقليمية واإلقليم 
القاري واملنطقة  اجلوي واجلرف 
االقتصادية اخلالصة للجزر الثالث 
باعتبارها جزءا ال يتجزأ من دولة 

اإلمارات.
وفيما يتعل���ق بامللف اإليراني 
الن���ووي تابع املجل���س الوزاري 
بقلق بال���غ التصعيد احلاصل في 
املل���ف النووي اإليران���ي، مجددا 
تأكيد مواقفه الثابتة بشأن أهمية 
االلتزام مببادئ الشرعية الدولية 
وحل النزاعات بالطرق الس���لمية 
وموقفه الرام���ي الى جعل منطقة 
الشرق األوس���ط مبا فيها منطقة 
اخلليج منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشامل واألسلحة النووية.

ورحب املجلس باجلهود الدولية 
وخاصة التي تبذلها مجموعة 5 زائد 
الذرية  الدولية للطاقة  1 والوكالة 
حلل أزم���ة امللف النووي اإليراني 
بالطرق الديبلوماسية، معبرا عن 
األمل في أن تستجيب إيران لتلك 
اجلهود الرامي���ة إلى التوصل إلى 
تسوية سياس���ية تبدد املخاوف 
والشكوك حول طبيعة هذا امللف 

وحتقق أمن واستقرار املنطقة.
وأك���د ح���ق دول املنطقة في 
استخدام الطاقة النووية لألغراض 
السلمية في إطار االتفاقية الدولية 
ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتت 
اشرافها وتطبيق هذه املعايير على 
جميع دول املنطقة دون استثناء 

مبا فيها إسرائيل.
وت���دارس املجل���س تطورات 
األوضاع الفلسطينية ومستجدات 
الس���الم واالنته���اكات  مس���يرة 
اإلس���رائيلية في األراضي احملتلة 
وما تفرضه من حصار جائر وعقاب 
جماعي على قطاع غزة داعيا األطراف 
الدولية الفاعلة الى اإلنهاء الفوري 
لهذا الوضع وتطبيق قرار مجلس 
األمن 1860 القاضي برفع احلصار 

وفتح املعابر.
ودعا مجل���س األمن الى حتمل 
مس���ؤولياته كاملة بوصفه اجلهة 
املعنية بصون األمن والسلم الدوليني 
منددا بالسياس���ات اإلس���رائيلية 

الرامية الى فرض سياس���ة األمر 
الواقع بتغيير التركيبة الدميوغرافية 
الفلسطينية احملتلة  في األراضي 
وأعمال التهويد القائمة في القدس 
الشرقية وتكثيف سياسة االستيطان 

وتوسيع املستوطنات القائمة.
وطالب املجتمع الدولي بتحمل 
مسؤولياته نحو إيقاف النشاطات 
الفصل  االستيطانية وإزالة جدار 
العنصري وعدم السماح إلسرائيل 
القدس الشريف  باملساس بوضع 
واحملافظة على املقدسات اإلسالمية 

واملسيحية.
وأك���د دعم���ه لقي���ام الدول���ة 
الفلسطينية املس���تقلة واملتصلة 
والقابلة للحياةوفي الشأن العراقي 
أكد املجل���س مواقفه الثابتة جتاه 
الع���راق الش���قيق واملتمثل���ة في 
احترام وحدته وسيادته واستقالله 
التدخل  وسالمته اإلقليمية وعدم 
في شؤونه الداخلية واحلفاظ على 

هويته العربية واإلسالمية.
وأكد أن حتقيق األمن واالستقرار 
يتطلب اإلسراع في حتقيق املصاحلة 
الوطنية العراقية والتي يجب أن 
تستوعب كل أطياف الشعب العراقي 
دون استثناء أو متييز أو إقصاء.

وأعرب عن أمله في أن تس���هم 
االنتخاب���ات النيابية العراقية في 
إجناح العملية السياس���ية ورسم 
مستقبل مشرق للعراق في محيطه 
العربي واإلسالمي مدينا عمليات 
التفجير الت���ي تعرضت لها املدن 

العراقية مؤخرا.
 وش���دد املجلس على ضرورة 
استكمال العراق تنفيذ كل قرارات 
مجل���س األم���ن ذات الصلة وحث 
األمم املتحدة والهيئ���ات األخرى 
العالقة على االس���تمرار في  ذات 
جهودها إلنهاء موضوعي التعرف 
على مصير من تبقى من األسرى 
واملفقودين م���ن مواطني الكويت 
وغيرهم من مواطني الدول األخرى 
وإعادة املمتلكات واألرشيف الوطني 

للكويت.
وفي الشأن اللبناني جدد املجلس 
الوزاري دعمه الكامل الس���تكمال 
بن���ود اتفاق الدوحة ب���ني القوى 
انتخابات  أثمر عنه  اللبنانية وما 
نيابية ناجحة وتشكيل احلكومة 
اللبنانية برئاس���ة رئيس الوزراء 
سعد احلريري، معربا عن أمله في أن 
يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة 
الوطنية وحتقيق األمن واالستقرار 
والرخاء في لبنان الشقيق ووفق 
اتفاق الطائف ال���ذي اتفقت عليه 

األطراف اللبنانية.

االحتياجات التنموية للجمهورية 
اليمني���ة الذي عقد في مقر األمانة 
العامة ف���ي فبراير املاضي ووجه 
بتنفيذ م���ا مت االتف���اق عليه من 

توصيات في هذا الشأن.
وفى مجال التنسيق والتعاون 
االمني استعرض املجلس الوزاري 
مسار التنسيق والتعاون األمني بني 
الدول األعضاء في ضوء املستجدات 
إقليميا ودوليا  األمنية املتسارعة 
وأبدى ارتياحه ملا حتقق من إجنازات 
وخطوات تهدف إلى تكريس العمل 

األمني املشترك.
وفي مجال مكافح���ة االرهاب 
الوزاري على مواقف  أكد املجلس 
دول املجل���س الثابتة لنبذ العنف 
والتطرف املصحوب باإلرهاب كما 
نوه بجهودها في اتخاذ اإلجراءات 
التنفيذية لتفعي���ل القرارات ذات 
الصلة في هذا املجال مؤكدا تأييده 
لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى 

مكافحة اإلرهاب.
التعاون العسكري  وفي مجال 
اطلع املجلس الوزاري على نتائج 
االجتماعات التي عقدت ملناقش���ة 
العس���كرية م���ن رؤية  اجلوانب 
مملكة البحري���ن لتطوير مجلس 
التعاون ووجه باستكمال الدراسات 
واخلطوات اإلجرائية التي تتعلق 
بهذه اجلوانب مبا يس���هم في دفع 
عجلة التقدم في مج���ال التعاون 
العس���كري والدفاع املشترك بني 

دول املجلس.
وفى مج���ال مكافحة القرصنة 
البحرية أع���رب املجلس الوزاري 
مجددا عن قلقه من استمرار عمليات 
القرصنة البحرية في املمرات املائية 
الدولي���ة في خليج ع���دن والبحر 
األحمر وغيرها مشددا على تكثيف 
التنسيق اإلقليمي والدولي للتصدي 
لهذه األعمال اإلجرامية وإلقاء القبض 
على مرتكبيها ومحاكمتهم مبوجب 
الدولي والقوانني احمللية  القانون 

ولي العهد استقبل المحمد والمبارك  وسفيري نيبال وتايلند والخليفة
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في قصر 
بيان صباح امس س��مو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء.
كما استقبل سموه في قصر بيان صباح امس النائب االول 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سموه في قصر بيان صباح امس سفير جمهورية 
نيبال الدميوقراطية لدى الكويت الس��فير ماهوبان باوديل 
وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه اجلديد. كما استقبل سموه 
س��فير مملكة تايلند لدى الكويت السفير تشيت ديراباتانا 

وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه اجلديد.
واكد سموه خالل اللقاءين على اهمية تعزيز العالقات الثنائية 

املشتركة بني الكويت وكل من مملكة تايلند وجمهورية نيبال 
الدميوقراطية الصديقتني وسبل تطويرها في كافة املجاالت. 
حضر املقابلتني رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك 

الفيصل ومدير مكتب سمو ولي العهد د.فهد املصيريع.
واستقبل سموه فؤاد ثنيان الغامن.

كما استقبل سموه رئيس مجلس ادارة شركة املشروعات 
السياحية الشيخ دعيج اخلليفة حيث قدم لسموه شرحا عن 
آخر اجنازات شركة املشروعات السياحية والتي تهدف الى 
اس��تثمار املقومات السياحية في الكويت وتنشيط السياحة 
الداخلية للعمل على جذب رؤوس األموال وتوفير فرص عمل 

للشباب الكويتي. واستقبل سموه عددا من املواطنني.

د.بدر الشريعان

الشيخ د.محمد الصباح

عبدالرحمن العطية


