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المجلس أكد أن كلمة سموه تضمنت التصميم على االرتقاء وتطوير مستوى اإلنسان العربي في جميع أوجه الحياة

صاحب السمو أطلع مجلس الوزراء على قرارات قمة سرت 
الهادفة لتعزيز الجهد الجماعي والتضامن مع السعودية واليمن وفلسطين

عقد مجلس ال����وزراء اجتماعا 
اس����تثنائيا صباح امس في قصر 
بيان برئاسة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حضره سمو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد و رئيس مجلس األمة 
باإلنابة عبداهلل الرومي ونائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ علي 

اجلراح.
وصرح وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع، 
بان املجلس استمع الى شرح من 
صاحب الس����مو األمير عن نتائج 
الثانية والعشرين  العربية  القمة 
جلامعة الدول العربية التي عقدت 
في مدينة »س����رت« باجلماهيرية 
العربية الليبية االشتراكية العظمي 
مؤخ����را خالل الفترة من 26 - 29 
اجلاري والتي بحث فيها أصحاب 
اجلاللة والسمو قادة الدول العربية 
ورؤساء الوفود املشاركة القضايا 
املتعلقة مبجمل األوضاع العربية 
والسبل الرامية لتعزيز التضامن 

العربي.
وقال ان سموه أحاط املجلس 
علما بأبرز القرارات والنتائج التي 
انتهت اليها القمة، مشيرا سموه الى 
ما تضمنه البيان اخلتامي الصادر 
عن القمة من االتفاق على تطوير 
منظومة العمل العربي املش����ترك 
والتعهد بتوفير املوارد واإلمكانيات 
مبا يس����مح لها بالقيام بواجباتها 
وحتم����ل مس����ؤولياتها وحتقيق 
املصال����ح العربية م����ع الترحيب 
باملب����ادرات واملقترحات واألفكار 
املقدمة من بع����ض الدول العربية 
وتشكيل جلنة خماسية لإلشراف 
على إع����داد وثيق����ة لتطوير تلك 
املنظومة وذلك لعرضها على القمة 
املقبلة بالتشاور مع القادة العرب 

لبلورة مشروع وثيقة التطوير.
وقال ان سموه أطلع املجلس ايضا 
على فحوى اللقاءات واحملادثات التي 
أجراها على هامش اعمال القمة مع 

أش����قائه أصحاب اجلاللة والسمو 
قادة ورؤساء الوفود املشاركة والتي 
تناولت العالقات األخوية مع الكويت 

وسبل تعزيزها.
واضاف انه في هذا الصدد أشاد 
املجلس مبضامني الكلمة التي ألقاها 
س����موه أمام القمة والتي أكد فيها 
على تلم����س طموحات وتطلعات 
العربية والتشديد على  الشعوب 
املطالبة بب����ذل املزيد من اجلهود 
واحملاوالت املخلصة إلزالة الشوائب 
التي تعكر صفو العالقات العربية 
وتعزيز اجلهد اجلماعي الهادف الى 
إيجاد واقع اقتصادي أفضل للحياة 
الكرمية ألبن����اء األمة العربية هذا 
باإلضافة الى التأكيد على التضامن 
التام مع اململكة العربية السعودية 

في الدفاع عن أرضها وأمن مواطنيها 
والتأكيد على احلرص الشديد على 
أمن واستقرار ووحدة أراضي اليمن 
وكذلك مطالبة ودع����وة األطراف 
الدولي����ة الفاعلة الس����يما اللجنة 
الرباعي����ة بتحمل مس����ؤولياتهم 
العدوانية  لوضع حد للممارسات 
االس����رائيلية ضد أبناء الش����عب 
الفلس����طيني األعزل والعمل على 
وقف النشاطات االستيطانية وعدم 
السماح السرائيل باملساس بوضع 
القدس الش����ريف واحملافظة على 
املقدسات مع دعوة جميع الفصائل 
الفلسطينية الى لم الشمل وتوحيد 
الكلمة والترفع عن اخلالفات اجلانبية 
وصوال الى حكومة وحدة وطنية، 
كما تضمن����ت الكلمة التأكيد على 

حق إيران ودول املنطقة باستخدام 
الطاقة النووية لألغراض السلمية 
ضمن معايير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ودعوة اجلمهورية االسالمية 
االيرانية لالستجابة للجهود الدولية 
للتوصل إلى تسوية سياسية حتقق 
األمن واالستقرار باملنطقة، وتطبيق 
هذه املعايير على جميع دول املنطقة 

مبا فيها إسرائيل.
واضاف ان كلمة سموه تضمنت 
التصميم عل����ى االرتقاء وتطوير 
مستوى اإلنسان العربي في جميع 
أوجه احلياة مبديا تطلعه لسرعة 
مس����اهمة بقية الدول العربية في 
مب����ادرة متويل ودعم مش����اريع 
القطاع اخلاص واملشاريع الصغيرة 
واملتوس����طة في الوط����ن العربي 

التي طرحتها الكوي����ت في القمة 
العربية االقتصادية واالجتماعية 

والتنموية.
وقال الروضان ان سموه ثمن 
اجلهود املتميزة واالدارة احلكيمة 
التي قام بها قائد الثورة الليبية األخ 
العقيد معمر القذافي وباالستعدادات 
الطيبة التي قام����ت بها احلكومة 

الليبية أثناء انعقاد املؤمتر.
وقال الروضان ان س����مو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
األم����ة باإلنابة  ورئي����س مجلس 
والوزراء عبروا عن عظيم الشكر 
واالعتزاز باجلهود املخلصة التي 
بذلها سموه واخوانه القادة العرب 
إلعالء شأن األمة العربية وتقدمها 
وازدهاره����ا ال����ى جان����ب تعزيز 
الروابط القائمة بني الكويت والدول 
الشقيقة لكل ما فيه حتقيق املصالح 

املشتركة.
وأشاد املجلس بالنتائج املثمرة 
التي مت التوصل اليها في هذه القمة 
والتي من شأنها حتقيق املزيد من 
الترابط والتضامن املنش����ود بني 
الدول العربية مبا يؤدي الى خير 
ومصلحة شعوبهم وأثنى على ما 
جاء في كلمة صاحب السمو األمير 
من مضامني ملعاجلة القضايا العربية 

ودعم العمل العربي املشترك.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس

عزام الصباح يشيد 
بتسهيالت »الداخلية« 

البحرينية

ولي العهد 
التقى رئيس الوزراء

أش���اد س���فيرنا ل���دى 
مملك���ة البحرين الش���يخ 
عزام الصباح بالتنس���يق 
والمتابع���ة التي تقوم بها 
وزارة الداخلية البحرينية 
ممثلة في وزيرها الشيخ 
آل  ب���ن عب���داهلل  راش���د 

خليفة.
كم���ا أثن���ى ف���ي بيان 
صحافي على التس���هيالت 
الكاملة من وزارة الداخلية 
البحريني���ة »التي يحصل 
عليها الكويتيون من أبنائنا 
الطلب���ة والمس���تثمرين 
والس���ياح خالل تواجدهم 
في مملكة البحرين وتلبية 
ما يحتاجون���ه من عناية 
ورعاية بتوجيهات من وزير 
الداخلية الشيخ راشد بن 

عبداهلل آل خليفة«.
وق���ال س���فيرنا لدى 
مملك���ة البحرين الش���يخ 
عزام الصباح في البيان ان 
تلك الرعاية تأتي تجسيدا 
طبيعي���ا لعمق الع��القات 
الت��اريخي���ة والعائلي���ة 
الدم  المتج���ذرة وروابط 
الواح���د بين األس���رتين 
الحاكمتي���ن والش���عبين 

الشقيقين.

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بي���ان امس س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ 

ناصر احملمد.

الشيخ عزام الصباح
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فريحة األحمد تستنكر االعتداءات الجسدية 
بحق ذوي االحتياجات الخاصة

استنكرت رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم املثالية لالسرة املتميزة 
الشيخة فريحة االحمد االعتداءات اجلسدية واالخالقية ضد ذوي االحتياجات 
اخلاصة.وقالت في تصريح صحافي ان صدق ما ذكرته بعض وس����ائل 
االعالم يعد مؤشر انحرافات سلوكية خطيرة في مؤسسة معنية بقطاع 
انساني كبير، وذكرت أن ما تناولته بعض الصحف اليومية يجب عدم 
التغافل عنه وتش����كيل جلنة خاصة حتق����ق في االمر وتخول بتحويل 
املتهمني الى النيابة العامة، وطالبت وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
بتحريك القضية ومالحقة املتورطني واملتسببني في االعتداءات ومعاقبتهم 
قانونيا س����واء كان الفساد اخالقيا او اداريا او ماليا. وناشدت الشيخة 
فريحة االحمد مجلس الوزراء ومجلس االمة بتشديد العقوبات ضد كل 
من يتسبب في اضرار نفسية او جسدية او اخالقية لذوي االحتياجات 
اخلاصة، مش����يرة الى وجود اعتداءات متكررة ومتنوعة من اهالي هذه 

الفئة واملقربني منهم. الشيخة فريحة األحمد

األمير استقبل نواف األحمد وناصر المحمد 
ورئيس وزراء جيبوتي

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد.كما استقبل سموه سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل صاحب السمو األمير بقصر بيان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
يرافقه رئيس وزراء جمهورية جيبوتي دليتا 

محمد دليتا والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 
زيارته الرس����مية للبالد.وحضر املقابلة نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزير شؤون الديوان االميري 
باالنابة الشيخ علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر.

صاحب السمو األمير خالل استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس وزراء جيبوتي

صاحب السمو عزّى الرئيس اإلماراتي بوفاة الشيخ أحمد بن زايد
بعث صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواس���اته بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى س���مو الشيخ أحمد بن 
زايد آل نهيان، س���ائال س���موه الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم سمو الشيخ خليفة بن زايد واألسرة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء بهذا 
املصاب اجللل. كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تعزية ومواساة مماثلتني.


