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محمد الصباح يتسلم أوراق اعتماد 
سفيري سلوڤاكيا والكرسي الرسولي

احتفل في ديوان عام وزارة اخلارجية صباح أمس بقبول نسخ 
من اوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى البالد، حيث استقبل نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، كال 
على حدة، سفير جمهورية سلوڤاكيا ايفان النشارش وسفير الكرسي 
الرسولي لدولة الڤاتيكان املطران بيتار راجيك، حيث تسلم منهما 

نسخا من أوراق اعتمادهما كسفيرين لبلديهما لدى الكويت.
حضر مراس����م االحتفال وكيل وزارة اخلارجية الس����فير خالد 
اجلاراهلل ومدير ادارة املراس����م الس����فير ضاري العجران واملدير 
باالنابة الدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الوزير املفوض صالح اللوغاني.

الشيخ د.محمد الصباح مستقبال سفير الكرسي الرسولي

الشيخ د. محمد الصباح خالل استقباله سفير سلوڤاكيا اجلديد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال د.بدر الشريعان وبرفقته شخصيات رياضية وشبابية عربية

رئيس الوزراء التقى وزير شؤون القوات المسلحة 
في بريطانيا وشخصيات رياضية وشبابية عربية

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف 
أمس سفير جمهورية الفلبني لدى الكويت 
ريكاردو مونيفيرو انديانا مبناس���بة 

انتهاء فترة عمله.
كما استقبل س���موه بحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح وزير الدولة 
لش���ؤون القوات املس���لحة في اململكة 
املتح���دة النائب بيل راميل مبناس���بة 

زيارته للبالد.
حضرت املقابلة وكيلة ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد 
اخلالد وسفير اململكة املتحدة وأيرلندا 

الشمالية لدى الكويت فرانك بيكر.
كما اس���تقبل سمو الش���يخ ناصر 
احملمد بحضور وزي���ر الكهرباء واملاء 
الش���ؤون االجتماعية والعمل  ووزير 
باإلنابة د.بدر الشريعان كال من رئيسة 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية ألولياء 

أمور املعاقني بالكويت رحاب بورسلي 
والرئيس اإلقليمي لالوملبياد اخلاص � 
شمال افريقيا والشرق األوسط م.أمين 
عل���ي عبدالوهاب ورئي���س االوملبياد 
اخلاص في جمهوري���ة مصر العربية 
ش���ريف الفولي ورئيس االحتاد العام 
للمعاقني باجلمهورية التونسية د.هشام 
بن محمد املختار ورئيس���ة االوملبياد 
اخلاص باجلمهورية التونسية سلوى 
بنت محمد املالف ورئيس مجلس ادارة 

معهد النور بدولة قطر خالد الشعيبي 
ورئيسة مجلس ادارة مركز العون في 
جدة باململكة العربية الس���عودية مها 
اجلفالي ونائب رئي���س مجلس ادارة 
مؤسسة قطر د.سيف احلجري وعضو 
جمعية أولياء األمور في مدينة الشارقة 
للخدمات اإلنس���انية بدول���ة اإلمارات 
العربية املتحدة محمد الش���حي وعدد 
الرياضيني  أولياء األمور واألبطال  من 

من ذوي االحتياجات اخلاصة.

رزوقي يحمّل إسرائيل مسؤولية تدهور حقوق اإلنسان الفلسطيني
جنيڤ � كونا: أكد املندوب الدائم للكويت 
في املنظمات الدولية في جنيڤ السفير 
ضرار رزوقي أمس أن »الظروف واملعطيات 
الراهنة في الصراع العربي - االسرائيلي 
ال تساعد على حتقيق السالم على أرض 

السالم«.
وحّمل رزوقي احلكومة االس���رائيلية 
احلالية مس���ؤولية تدهور حالة حقوق 
االنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة 
بس���بب انتهاكاتها املس���تمرة للمواثيق 
الدولي���ة فيما يتعلق بحقوق الش���عب 

الفلسطيني.
وأضاف ف���ي كلمة ألقاها أمام مجلس 
حقوق االنسان لدى مناقشة حالة حقوق 

االنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة 
مبا فيها القدس الش���رقية »ان احلكومة 
االسرائيلية احلالية مسؤولة عن تدهور 
حالة حقوق االنس���ان ال���ى درجات غير 
مسبوقة في األراضي احملتلة وكذلك في 

اجلوالن السوري احملتل«.
وقال »ان املمارس���ات التمييزية التي 
تقوم بها إسرائيل طالت أيضا املواطنني 
الع���رب فيها إذ ورد ف���ي تقارير العديد 
من منظمات احلقوق املدنية أن اسرائيل 
اعتمدت 21 تشريعا أصدرها الكنيست تعزز 

التمييز على أساس عرقي وطائفي«.
وش���دد على أن م���ن أب���رز األعمال 
الالإنس���انية الت���ي تقوم بها اس���رائيل 

»احلصار املفروض على قطاع غزة حيث 
ال يسمح حتى بدخول كيس اسمنت لبناء 
ما دمره العدوان االسرائيلي على القطاع 

في العام 2008«.
وأكد أن ما تقوم به اسرائيل من أعمال 
عنف ضد املواطنني الفلسطينيني والعرب 
»يتعارض مع التزاماتها مع اتفاقيات جنيڤ 
الدولية بشأن حماية املدنيني حتت االحتالل 
بوصفها قوة احتالل وكل ذلك يجري في 
الوقت الذي تهدد باستخدام العنف ضد 

لبنان وسورية«.
وش���دد الس���فير رزوقي على املوجة 
اجلديدة من االنتهاكات االسرائيلية حلقوق 
االنس���ان في القدس الشرقية حيث يتم 

الع���رب بعد مصادرة  ترحيل املواطنني 
أراضيه���م بغرض البناء غير الش���رعي 

ملستوطنات جديدة.
وأشار الس���فير الى ما ذكرته الكاتبة 
االسرائيلية سيما كادمون بشأن تصرفات 
احلكومة االسرائيلية احلالية عندما تطرقت 
الى الطريقة العبثية التي تدار بها املواقف 
االسرائيلية التي تبعث على اخلجل وتبني 

غياب القيادة في ادارة احلكومة.
وقال »ان احلكومة االسرائيلية احلالية 
لم حتقق أي اجناز يذكر لها لتحريك عملية 
السالم في س���نتها األولى وهو ما يؤكد 
ما قالته كادمون من أن اس���رائيل تسير 

نحو الهاوية«.

األمير يحضر حفل تخريج الطلبة الضباط
في أكاديمية سعد العبداهلل اليوم

صاحب السمو التقى الوزان والجراح والرشيد والعدساني والغانم والسفير الفلبيني ورئيس وأعضاء »حقوق االنسان«

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.خالد املذكور

صاحب السمو األمير مستقبال رئيس وأعضاء جمعية حقوق اإلنسان

الديوان األميري ينعى الشيخ فهد مبارك الصباح

ولي العهد: دور ريادي لمؤسسي جمعية 
عبداهلل النوري في انطالق العمل الخيري

الكويت هنأت باكستان بعيدها

جاءنا من الديوان األميري ما يلي: بسم اهلل الرحمن الرحيم، )يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى 
رب���ك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي(، ينعى الديوان األميري املغفور له الش���يخ 
فهد مبارك صباح الناصر الصباح عن عمر يناهز اخلمس���ني عاما، وقد ووري جثمانه الثرى الساعة 

الرابعة عصر امس.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوان سموه بقصر السيف صباح أمس رئيس 

ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني.
كما اس����تقبل س����موه في ديوان����ه رئيس جلنة 
املناقصات املركزية أحمد الكليب. واس����تقبل سمو 
ولي العهد س����فير جمهورية الفلبني الصديقة لدى 
الكوي����ت ريكاردو مونيفيروانديا وذلك مبناس����بة 
انتهاء فترة عمله. كما استقبل سموه رئيس واعضاء 
مجلس ادارة جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية 
وذلك مبناسبة حفل تكرمي مؤسسي واعضاء مجالس 

االدارة السابقني للجمعية.
وأشاد سموه باملؤسس����ني الذين كان لهم الدور 
الريادي في انطالق العمل اخليري للجمعية وبصمات 
واضحة في حتقيق اهدافها مؤكدا سموه على اهمية 

العمل اخليري الذي يحث عليه ديننا احلنيف.
وتقدم رئيس جمعية عبداهلل النوري اخليرية 
د.خالد املذكور بالشكر لس����موه على رعايته حفل 
تكرمي مؤسس����ي اجلمعية وأش����اد بحرص القيادة 

الكويتية على دعم كافة اجلهود الهادفة الى نش����ر 
وتعزيز العمل اخليري واهتمامها بجميع املجاالت 

االنسانية التي تخدم املجتمع الكويتي.
واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف أمس 
كال م����ن رئيس مجلس ادارة بن����ك الكويت الدولي 
عبدالوهاب الوزان وعضو مجلس االدارة الش����يخ 
محمد اجلراح وعضو مجلس االدارة حميد الرشيد 
حيث اهدوا س����موه كتابا بعنوان »التحول مسيرة 
واجناز«. ويتناول بالشرح آلية حتول النظام املصرفي 
التقليدي الى نظام مصرفي يعمل وفقا للش����ريعة 
االسالمية. وأكد سموه اهمية الدور التنموي الذي 
تقوم به املصارف االس����المية الى جانب املصارف 
التقليدية متمنيا سموه ان يسهم بنك الكويت الدولي 

في تعزيز وتنويع العمل املصرفي في الكويت.
واشاد سموه بالدور الريادي واحملوري الذي تقوم 
به البنوك واملؤسسات املالية في قيادة مسيرة التنمية 
االقتصادية متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح. كما 

استقبل سموه النائب خلف دميثير.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس آصف علي زرداري رئيس 
جمهورية باكستان االسالمية الصديقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد القائد األعلى للقوات املسلحة 
فيشمل بحضوره ورعايته حفل تخريج 
الدفعة السادس����ة والثالثني من الطلبة 
الضباط والدفعة الواحدة والعشرين من 
الطلبة ضباط االختصاص والدفعة الثانية 
من طالبات معهد الهيئة املساندة وذلك 
مبيدان اكادميية سعد العبداهلل للعلوم 
االمنية في متام الساعة العاشرة والنصف 

من صباح اليوم.
هذا واس����تقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر السيف صباح 
أمس رئي����س مجلس ادارة بنك الكويت 
الدولي عبدالوهاب محمد الوزان ونائب 
رئيس مجلس االدارة الشيخ محمد جراح 
الصباح والعض����و املنتدب حميد احمد 
الرشيد حيث اهدوا س����موه كتابا حمل 

عنوان »التحول مسيرة واجناز«.
كما اس����تقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر السيف رئيس 

ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد بقصر السيف ظهر أمس 
الكويت  الفلبني لدى  س����فير جمهورية 
ريكاردو مونيفيرو اندايا وذلك مبناسبة 

انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده.
وفي اإلطار ذاته، استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح أمس مبعوث الرئيس عمر حسن 
البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة 
املستشار د.مصطفى عثمان اسماعيل حيث 
سلم سموه رس����الة خطية من فخامته 
التي  الطيبة  تتعلق بالعالقات األخوية 
تربط البلدين والشعبني الشقيقني وآفاق 
تعزيز التعاون بينهما في املجاالت كافة 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
كما اس����تقبل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد بقصر الس����يف 
صباح أمس رئيس جمعية حقوق االنسان 
و»مجموعة الص����م« احملامي علي أحمد 
البغلي وأعضاء اجلمعية. هذا واستقبل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح أمس رئيس غرفة 

صاحب السمو األمير يتسلم كتاباً من عبدالوهاب الوزان والشيخ محمد اجلراح وحميد الرشيدجتارة وصناعة الكويت علي الغامن.

المبارك وراميل بحثا أوجه التعاون 
العسكري بين الكويت وبريطانيا

استقبل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك أمس وزير الدولة لشؤون القوات املسلحة للمملكة البريطانية العظمى 
وايرلندا الشمالية النائب بيل راميل مبناسبة زيارتة للبالد. ورافق النائب 
راميل س���فير صاحبة اجلاللة لدى الكويت فرانك بيكر وامللحق العسكري 

البريطاني جون انسور.
ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية ومناقش���ة االمور ذات االهتمام 
املشترك وبحث اوجه التعاون والعالقات العسكرية ودعم التعاون العسكري 

في شتى املجاالت وسبل تطوير العالقات املميزة بني البلدين الصديقني.
حضر اللقاء رئيس هيئة مكت���ب النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الفريق صالح مشاري احلميضي ووكيل وزارة الدفاع املساعد 

للشؤون القانونية د.محمد بوزبر.


