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صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمدصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي اثناء لقائهما امسصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد

.. وجانب من لقاء سموه مع النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك

خالد اجلاراهلل

صاحب السمو تلقّى اتصاالً من الرئيس المصري وهنأ ناميبيا بالعيد الوطني

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك وسفير إريتريا في السعودية

استقبل صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحم����د بقصر 
الس����يف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
كم���ا اس����تقب���ل س����م���وه 
ايض���ا رئيس مجل���س االم���ة 

جاس��م اخلراف��ي.
واستقبل كذلك سمو رئيس 
الش����يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد، كما استقبل سموه بقصر 
السيف صباح امس النائب االول 
لرئي��س مجلس الوزراء ووزير 
الدف����اع الشي���خ جاب���ر املب��ارك. 
هذا وتلقى صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحم����د اتصاال 
هاتفي����ا عصر امس م����ن اخيه 
الرئيس محمد حس����ني مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية 
الشقيقة طمأن سموه على صحته 
اث����ر العملية الت����ي اجريت له 
والتي تكللت بفضل اهلل تعالى 

بالتوفيق والنجاح مقدرا فخامته 
لسموه مشاعره الطيبة مبواصلة 

االطمئنان على صحته.
وقد عب���ر سموه لفخامت���ه 
عن خال���ص تقديره لهذه البادرة 
الطيب�������ة وه�������ذا التواص���ل 
االخ����وي الذي يجس���د عم����ق 
واواص���ر العالق����ات االخوية بني 
البلدي���ن والش����عبني الشقيقني 
سائال س����موه املولى تعالى ان 
يدمي عليه دوام الصح���ة ومت���ام 

العافي��ة.
من جهة اخرى بع��ث صاحب 
السم���و االمي���ر الشي��خ صباح 
الى  االحمد ببرقي�������ة تهنئ����ة 
الرئيس هيفيكيبوني بوهامب����ا 
رئي����س جمه�وري���ة ناميبي����ا 
الصديق���ة عبر فيها عن خالص 
تهاني���ه مبناسب���ة العيد الوطني 
جلمهوري����ة ناميبي����ا متمني���ا 
س����م���وه لفخامت�������ه موف���ور 

الصح��ة ودوام العافي��ة.
كما بعث س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف االحمد وس����مو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملم����د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
كما اس����تقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
الس����يف ظهر امس سفير دولة 
ارتري����ا ل���دى اململكة العربية 
السعودي���ة الشقيق���ة محمد عمر 
محم���ود حيث س����لم لسم���وه 
رسالة خطية من الرئيس اسياس 
افورقي رئي������س دولة ارتري���ا 
الصديقة تتعل���ق بالع���القات 
الثنائية الت����ي ترب����ط البلدين 
والشعبني الصديق���ني والقضايا 
ذات االهتمام املش����ترك وحضر 
املقابلة نائ���ب وزير ش�������ؤون 
الدي���وان االمي���ري الش����ي����خ 

علي اجل����راح.

ولي العهد استقبل الخرافي 
والمحمد وعدداً من الوزراء

الخرافي هنأ رئيسي 
مجلسي الدولة واألمة

في ناميبيا بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي امس 
برقيتي تهنئة ال���ى كل من رئيس مجلس الدولة 
في جمهورية ناميبيا اسير كوفيري كابر ورئيس 
مجل���س االمة ثيو بن جوريراب وذلك مبناس���بة 

العيد الوطني لبالدهما.

اس����تقبل سمو ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس����يف امس رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه في ديوانه ايضا سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملم��د.
واستقبل س����موه في ديوانه كذلك النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر 
املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير الداخلية الفريق ركن 
الشيخ جابر اخلالد ووزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهلل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

روضان الروض��ان.

الجاراهلل استقبل سفير فنلندا المحال 
من الرياض وسفيرة جورجيا لدى الكويت

استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل صباح امس 
سفير فنلندا احملال من الرياض امارتي اسوارا، وقد استعرض 
اللقاء جانبا من العالقات الثنائية وسبل تطويرها، كما مت التطرق 

آلخر املستجدات على الساحتني الدولية واإلقليمية.
كما اس���تقبل اجل���اراهلل في وق���ت الحق من الي���وم ذاته 
ايكاترين مايرينج ميكادزه سفيرة جورجيا، حيث بحث اللقاء 
العالقات الثنائي���ة بني البلدين وبعض األم��ور ذات االهتم��ام 

املشت��رك.

جمعة العباديالشيخ فيصل احلمود

في إطار الدفع بالعالقات األردنية ـ الكويتية وتطويرها

العبادي: الرفاعي يزور الكويت حاماًل رسالة 
من الملك عبداهلل الثاني إلى صاحب السمو

بشرى الزين ـ كونا ووكاالت:
ال����وزراء األردني  قال رئيس 
الهدف  ان  الرفاعي امس  س����مير 
م����ن زيارته للكوي����ت اليوم هو 
»التش����رف بنقل رسالة من امللك 
عبداهلل الثاني الى صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح االحمد في 
اطار الدف����ع بالعالقات األردنية � 

الكويتية وتطويرها«.
الوزراء األردني  وذكر رئيس 
سمير الرفاعي ل� »كونا« ان الزيارة 
»ستشمل استمرارية التأكيد على 
التنس����يق حول مختلف قضايا 
املنطقة مبا يدعم مسيرة التضامن 

العربي«.
وأضاف ان الزيارة س����تكون 
فرصة ثمينة ايضا للقاء س����مو 
الش����يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد وعدد آخر من كبار 
املس����ؤولني الكويتي����ني لبح����ث 
القضايا واملواضيع ذات االهتمام 

املشترك.
وأشار الى ان »اجلهود احلثيثة 
التي يقوم بها صاحب  واملباركة 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وأخوه امللك عب����داهلل الثاني لها 
ف����ي تعزيز عالقات  األثر األكبر 
البلدين الش����قيقني وترس����يخها 
حتى أصبح����ت منوذجا يحتذى 

في العالقات االخوية«.
وأشاد الرفاعي بالدور »التاريخي 
الذي لعبت����ه الكويت في تقريب 
وجهات النظر العربية � العربية 
ودفاعها عن قضايا األمة العربية 
ومصاحلها العليا واحملافظة على 
أمن واستقرار املنطقة بأسرها«.

وقال ان صاحب السمو األمير 
الديبلوماس����ية  هو »أحد أعمدة 
العربية وأح����د حكمائها وقد قام 
سموه � على مدى العقود املاضية 
كوزي����ر خارجية وم����ن ثم أميرا 
للبالد � بدور محوري متقدم في 
الدفاع ع����ن قضايا األمة العربية 
والدف����ع باجتاه تش����كيل موقف 
عربي موحد وفاعل في التعامل مع 
التحديات واالستحقاقات االقليمية 

والدولية«.
الكويتية  ان »العالقات  وذكر 
� األردني����ة الراس����خة والتفاهم 

املبدئي بني قيادتي البلدين عمال 
عل����ى تعزيز مفاهي����م التضامن 
العربي والتعام����ل بايجابية مع 
التحديات واالستحقاقات التي تلقي 
بظاللها على املنطقة ومس����تقبل 

شعوبها«.
وأضاف »ان هذا التعاون يصلح 
أن يكون منوذجا للتعاون العربي 
وم����ع ذلك فنحن نت����وق للمزيد 
وفي جميع القطاعات ليكون هذا 
التعاون مبستوى العالقة املتينة 
واملميزة التي تربط قيادتي البلدين 
والش����عبني العربيني الش����قيقني 

األردني والكويتي«.
وكان سفيرنا لدى األردن الشيخ 
فيصل احلمود اكد في تصريحات 
الرفاعي سينقل خالل  ان  سابقة 
الزيارة رسالة الى صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد من 

أخيه امللك عبداهلل الثاني.
وب����دوره أكد س����فير اململكة 
األردنية الهاشمية لدى البالد جمعة 
العبادي اهمية الزيارة التي سيقوم 
بها رئيس الوزراء سمير الرفاعي 
الى الكويت اليوم، مشيرا الى ان 
هذه الزيارة تكتسي هذه االهمية 
كونه����ا األولى لرئي����س الوزراء 
األردني الى الكويت الشقيقة منذ 

توليه مهام منصبه.
الرفاعي  ان  العبادي  وأضاف 
يزور الكويت حامال رسالة خطية 
من امللك عبداهلل الثاني الى اخيه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تتعلق بالقضايا وامللفات 
ذات االهتمام املش����ترك، وفي ظل 

الظروف التي تش����هدها املنطقة، 
اضافة الى م����ا يرتبط بالعالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها 

في جميع املجاالت.
كما ذكر العبادي ان وفدا رفيع 
املس����توى يرافق رئيس الوزراء 
س����مير الرفاع����ي يض����م وزراء 
اخلارجي����ة واملالي����ة والصناعة 
العام  القطاع  والتجارة ووزي����ر 
واملش����اريع الكبرى وع����ددا من 
كبار املسؤولني األردنيني، حيث 
سيلتقي الوفد نظراءه في احلكومة 
الكويتية لبحث العالقات السياسية 
واالقتصادية، كما ستكون للوفد 
لقاءات مع املس����ؤولني في غرفة 
التج����ارة والصناعة والصندوق 

الكويتي للتنمية العربية.
وأك����د العب����ادي عل����ى عمق 
العالق����ات االخوي����ة التي جتمع 
القيادتني احلكيمتني وحرصهما 
على دفع العالقات الثنائية الى آفاق 
أرحب مبا يخدم مصلحة الشعبني 

الشقيقني.
يذكر ان العاهل األردني امللك 
عبداهلل الثان����ي زار الكويت في 
سبتمبر املاضي حيث أجرى خاللها 
مباحثات مع صاحب السمو األمير 
تناولت العالقات الثنائية وسبل 

تعزيزها في املجاالت كافة.
وقام سمو الشيخ ناصر احملمد 
بزيارة رسمية لالردن في فبراير 
عام 2008 أسفرت عن توقيع اربع 
اتفاقيات شملت البرنامج التنفيذي 
الكويتي � األردني في مجال حماية 

البيئة لعامي 2009/2008.

على هامش أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية وإعمار دارفور

الحمد: الكويت ال تألو جهدًا في تقديم المعونات والقروض للسودان

مروان الغامن د. رشيد احلمد

القاهرة � كونا: أكد سفيرنا لدى 
مصر د.رش����يد احلمد ان الكويت 
ال تأل����و جهدا في تقدمي املعونات 
والقروض ملس����اعدة مشروعات 
التنمية فى السودان وخاصة اقليم 
دارفور. وأشار السفير احلمد في 
تصريح ل� »كون����ا« على هامش 
اعمال املؤمت����ر الدولى للمانحني 
لتنمية واعمار دارفور الذي انطلق 
أمس الى استعداد الكويت للنظر 
ف����ي املش����روعات التنموية التي 
ستقدم خالل املؤمتر لدفع حركة 

التنمية في اقليم دارفور.
وأوضح ان الكويت سوف حتيل 
العديد من املشروعات واخلطط 
التنموي����ة اخلاصة باالقليم التي 
سوف تطرحها احلكومة السودانية 
خالل املؤمتر الى الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية.
وأض����اف احلمد ان الصندوق 
الكويتى للتنمية س����يدرس هذه 
امكانية  املش����روعات للنظر فى 
مشاركته في تبنى هذه املشروعات 

واخلطط التنموية.
وأكد في الوقت نفس����ه اهمية 
الذي تس����تضيفه مصر  املؤمتر 
مبش����اركة تركيا ورعاية منظمة 
املؤمتر اإلسالمي ومشاركة عدد 
من ال����دول واملنظم����ات الدولية 
واالقليمية، معربا عن أمله في ان 
يتمخ����ض املؤمتر عن الكثير من 
االلتزامات املالية العربية والدولية 

العمار إقليم دارفور الواقع غربى 
السودان.

من جانبه قال املدير االقليمي 
الكويت����ي للتنمية  للصن����دوق 
االقتصادية العربية للدول العربية 
مروان الغامن في تصريح مماثل ل� 
»كونا« ان الصندوق يدعم مشاريع 
التنمية في الس����ودان منذ نشأة 

الصندوق عام 1961.
وأكد ان الصندوق مستعد للنظر 
في اى مشاريع تقدم خالل املؤمتر 
الفتا الى ان مشاركة الصندوق في 
املؤمتر الدولي للمانحني لدارفور 
تعد ممثال لدولة الكويت فى دعم 
جهود احلكومة السودانية للقيام 
مبش����روعات التنمي����ة املختلفة 

لالقليم.
وأشار الغامن الى اهمية املؤمتر 

في بحث قضايا الشأن السوداني 
ودعم جهود السالم واالستقرار في 
السودان لدعم التنمية خاصة في 

دارفور من خالل الدعم الدولي.
وبدوره اعتبر وزير اخلارجية 
املصري أحمد أبو الغيط في كلمة 
افتتاحية أن احلل اجلذري لألزمة 
في دارفور يجب أن يركز على رفع 
معدالت التنمية وحتسني مستوى 
املعيشة باعتبار أن قضية دارفور 

قضية تنمية باألساس.
وقال ابو الغيط ان هذا التحليل 
وجد صداه ل����دى منظمة املؤمتر 
االس����المي ما أدى إلى استضافة 
املؤمتر الدولي للمانحني بالتنسيق 
مع احلكومتني التركية والسودانية 
معتبرا أن استقرار وتنمية دارفور 
يع����دان ضمان����ة حقيقية لعودة 

الالجئني الى قراهم ومدنهم.
وحث املش����اركني عل����ى بذل 
اجلهود من أج����ل اجناح املؤمتر 
التعهدات الالزمة لتنفيذ  وتقدمي 
املشروعات املطروحة معربا عن 
األم����ل أن يك����ون املؤمتر »نقطة 
فاصلة« في مسيرة اخلروج النهائي 

من األزمة في دارفور.
من جانبه أكد وزير اخلارجية 
التركي أحمد داود أوغلو أن الوضع 
احلال����ي في دارف����ور يحتاج الى 
التعاون مع احلكومة السودانية 
مؤكدا ان تركيا تدعم بشكل كامل 
اجلهود املبذولة من أجل التوصل 

الى سالم شامل في دارفور.
وأوض����ح ان تركيا س����تقدم 
املساعدة لش����عب دارفور الى أن 
يتم حتقيق االستقرار والسالم في 
املنطقة مبينا ان الفترة األخيرة 
شهدت قيام األطراف املعنية باألزمة 
ف����ي دارفور باتخ����اذ العديد من 
القرارات املهمة في سبيل التوصل 
الى اتفاق سالم. وقال أوغلو في 
هذا اإلطار ان تطبيع العالقات بني 
السودان وتشاد س����يكون دعما 
للجهود املبذولة لتحقيق السالم 

في اإلقليم.
من جهته رأى االمني العام ملنظمة 
املؤمتر اإلسالمي أكمل الدين أوغلو 
التطورات االيجابية األخيرة  ان 
املرتبطة بدارفور لن تكتمل ما لم 
جتد دعما دوليا لتنفيذ مشروعات 

إع����ادة البناء وإص����الح التعليم 
واملرافق ودعم مشروعات التنمية 
الزراعي����ة والرعوية والصناعية 

وتأهيل البنية األساسية.
وأعرب عن األمل أن تنقل نتائج 
املؤمتر رسالة تضامن قوية لكل 
أهل دارفور مفاده����ا أن املجتمع 
الدولي سيكون سندا صادقا لهم 
لتحقيق التنمية املستدامة وإعادة 
احلياة الكرمية التي افتقدها بسبب 

احلرب والنزاع.
وب����دوره أكد أمني عام جامعة 
الدول العربية عمرو موسى أهمية 
التكامل والتضامن العمار وتنمية 
دارفور من خالل التعاون بني الدول 
الدولي����ة واالقليمية  واملنظمات 
واملنظمات غير احلكومية املعنية 
املعاناة اإلنسانية وإطالق  لرفع 

العملية التنموية.
وقال ان ما سيشهده السودان 
من انتخابات رئاسية وتشريعية 
سيكون لها تأثيراتها وانعكاساتها 
على مستقبل السودان ومحيطه 

العربي واالفريقي.
وأضاف موسى أن ما حتقق من 
اجنازات على طريق السالم واألمن 
واالس����تقرار في السودان ليس 
بالقليل وان مازال هناك الكثير الذي 
يستوجب تضافر جهود األطراف 
التحركات  الس����ودانية وتكثيف 
الدولية لتصل مباحثات السالم 

بشأن دارفور إلى مبتغاها.

النخيالن والقبندي سفيرين غير مقيمين لدى النرويج وترينيداد وتوباغو

السماك سفيراً للكويت لدى كندا

الرويس نائبًا من الدرجة الثانية بـ»الفتوى والتشريع«
أصدر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مرسوما أميريا بترقية عبدالعزيز 
محمد س��يف عبداهلل الرويس م��ن وظيفة »محام أ« بإدارة الفتوى والتش��ريع إلى 
وظيف��ة نائب من الدرجة الثاني��ة على أن تكون أقدميته س��ابقة لنايف محمد نايف 

العتيبي.

أصدر صاحب الس��مو األمير الشيخ 
صب��اح األحمد مرس��وما أميريا بتعيني 
علي حسني الس��ماك سفيرا للبالد لدى 
كندا، وقد نش��ر املرس��وم ف��ي جريدة 
الكويت اليوم الصادرة امس. كما أصدر 
صاحب الس��مو االمير مرسوما بتعيني 
س��فيرنا ل��دى الس��ويد عل��ي إبراهيم 

النخي��الن، باإلضافة إلى عمله، س��فيرا 
غير مقيم لدى النرويج.

كما أصدر صاحب الس��مو مرسوما 
بتعيني س��فيرنا لدى ڤنزويال يوس��ف 
حس��ني القبندي، باالضافة ال��ى عمله، 
س��فيرا غي��ر مقي��م ل��دى تريني��داد 

وتوباغو.

رئيس الوزراء: نرغب في رؤية الشباب الكويتي
يعمل متكاتفاً ومتعاضداً من أجل ازدهار الوطن وتقدمه

أقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في اخليمة األميرية بقصر 
بيان مساء أمس مأدبة عشاء على شرف 
فريق مشروع »كويتي وأفتخر« واملشاركني 
في امللتقى الثالث للمشروع الذي اختتم 

أنشطته األسبوع املاضي.
حض���ر احلفل نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
وعدد من كبار املس���ؤولني بديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء.
وبدأ احلفل بكلمة لسمو رئيس مجلس 
الوزراء أكد فيها رغبته في رؤية الشباب 
الكويتي متكاتفا ومتعاضدا من أجل العمل 

على ازدهار الوطن وتقدمه، متمنيا لهم 
املزيد من االجنازات في امللتقيات املقبلة 

وعلى جميع املستويات.
وقال سموه أود ان أرى أوالدي وبناتي 
جنبا الى جنب في جميع مجاالت العمل 
وأخص بناتي بعدم اخلوف من العمل في 
جمي���ع القطاعات مع اخوانهم فكلنا ثقة 

بقدرتهن على النجاح والتميز.

أقام مأدبة عشاء على شرف فريق »كويتي وأفتخر«:

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال مجموعة شباب »كويتي وأفتخر« بحضور الشيخ أحمد الفهد وروضان الروضان


