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طهران � كونا: اكد املستش����ار 
بدي����وان س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء د.اس����ماعيل الش����طي ان 
زيارته لطهران والوفد املرافق له 
تأتي لبحث االتفاقيات واستكمال 
اثناء زيارة  التي جرت  املباحثات 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد لطهران مؤخرا.
وأوضح، في تصريح ل� »كونا« 
عقب وصوله مطار مهرباد االيراني 
في طهران والوفد املرافق له امس، ان 
اجلولة االولى من املباحثات الرسمية 
بني البلدين متت في الكويت مؤخرا 
اثناء زيارة رئيس فريق املتابعة من 

اجلانب االيراني د.اغا محمدي. كما اوضح ان البلدين اتفقا على تس����مية 
رئيس����ي الفريقني ملتابعة املباحثات، فتم تعيني د.اغا محمدي ممثال عن 
ايران ود.اسماعيل الش����طي ممثال عن الكويت، وقال »تأتي هذه الزيارة 
والوفد املرافق لطهران التي تس����تغرق يومني لب����دء اجلولة الثانية من 
املباحثات الرسمية بني الكويت وايران«. واضاف قائال »نتمنى ان حتقق 
هذه الزيارة الكثير من االجنازات حول القضايا التي تهم وحتقق مصلحة 
البلدين والشعبني«. واكد د.الشطي انه سيتم خالل هذه الزيارة التوقيع 
على االتفاقية املشتركة بني الكويت وايران حول اجلمارك. يذكر ان زيارة 
املستشار اسماعيل الشطي والوفد املرافق له الى ايران تأتي ملتابعة نتائج 
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد االخيرة الى ايران 
وس����يلتقي الوفد خالل الزيارة النائب االول للرئيس االيراني د.رحيمي 

وبعض الوزراء واملسؤولني.

األمير استقبل عبداهلل آل ثاني ود. معرفيه ومحافظ المركزي
اس����تقبل صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
الس����يف امس رئيس  بقصر 
مجلس ادارة مجموعة كيوتيل 
ورئيس مجموعة ادارة الوطنية 
الش����يخ عبداهلل  لالتصاالت 
بن محمد بن س����عود آل ثاني 
والرئيس التنفيذي للمجموعة 
وعض����و مجل����س االدارة في 
الوطنية لالتصاالت د.ناصر 
محمد عب����داهلل معرفيه وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
كم����ا اس����تقبل صاح����ب 
البنك  الس����مو األمير محافظ 

املركزي ورئيس فريق العمل 
املهني املتخصص ذي الصفة 
التنفيذي����ة ملتابعة ومعاجلة 
انعكاسات االزمة االقتصادية 
العاملية وتداعياتها على الوضع 
االقتص����ادي واملالي في البالد 

الشيخ سالم العبدالعزيز.
ه����ذا ويتفض����ل صاح����ب 
السمو األمير فيشمل برعايته 
الوطني  وحضوره االوبريت 
»الكويت ملن أحبها« وذلك في 
متام الساعة العاشرة والنصف 
اليوم على مسرح  من صباح 

قصر بيان.

سموه يشمل برعايته وحضوره أوبريت »الكويت لمن أحبها« اليوم

ولي العهد: دور حيوي لـ »الوطنية لالتصاالت« 
ونتمنى لها المزيد من االرتقاء

رئيس الوزراء التقى وزير خارجية البيرو
ورئيس مجموعة إدارة »الوطنية لالتصاالت«

استقبل س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد في 
قصر الصيف امس بحضور نائب 
رئي���س مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وزير خارجي���ة جمهورية البيرو 
خوسيه انتوني غارسيا بيالوندي 
والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 

للبالد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس 
ادارة مجموع���ة كيوتيل ورئيس 
مجموعة ادارة الوطنية لالتصاالت 
الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود 
آل ثان���ي والرئي���س التنفي���ذي 
للمجموعة وعضو مجلس االدارة في 
الوطنية لالتصاالت د.ناصر محمد 
عبداهلل معرفيه وذلك مبناس���بة 

زيارته للبالد.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر الس����يف صباح امس وزير دولة في 
قطر الشقيقة ورئيس مجلس ادارة مجموعة كيوتل 
الوطنية لالتصاالت الش����يخ عبداهلل بن محمد بن 
س����عود آل ثاني والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 
زيارتهم للبالد وجتديد مجلس ادارة الشركة حيث 
قدم رئيس مجلس ادارة الشركة لسموه شرحا عن 

النشاط واآلفاق املستقبلية للشركة.
وأثنى س����موه على جهود القائمني في الشركة 
وال����دور احليوي لها في عال����م االتصاالت، متمنيا 
س����موه لهم التوفيق والس����داد واملزيد من التقدم 

واالرتقاء.
حضر املقابلة رئيس ديوان س����مو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح.

ڤنزويال كّرمت علي الخالد لجهوده في تعزيز 
العالقات ومساعدة منكوبي فارغاس

احتفلت جمهورية ڤنزويال 
البوليڤارية مبرور 200 عام على 
تأسيسها وبهذه املناسبة كّرمت 
العديد  الڤنزويلية  احلكوم���ة 
من الش���خصيات حول العالم 
والتي قامت بتقدمي أعمال مميزة 

للجمهورية الڤنزويلية.
وقد اختير من الكويت مدير 
اإلدارة االقتصادي���ة ب���وزارة 
الس���فير  الكويتية  اخلارجية 
الش���يخ علي اخلالد من ضمن 

الشخصيات املكرمة.
وبهذه املناسبة قدم السفير 
الڤنزويل���ي لدى البالد ايلوي 
انطونيو فرنانديز درعا تذكارية 

للسفير الشيخ علي اخلالد.
وقد شكر السفير الڤنزويلي 
الشيخ علي اخلالد على جهوده 
املمي���زة التي ق���ام بها خالل 
فت���رة عمله س���فيرا للكويت 
لدى جمهورية ڤنزويال والتي 
كانت لها االثر البالغ نحو تعزيز 
العالقات بني البلدين الصديقني، 
مستذكرا مساهمة الشيخ علي 
الفاعلة ف���ي توزيع  اخلال���د 
املساعدات الكويتية للمنكوبني 
في مدين���ة فارغ���اس والذي 

سموه استقبل رئيس مجلس إدارتها

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال محافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز

الشيخ علي اخلالد يتسلم درع التكرمي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم درعا تذكارية من الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني

سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير خارجية البيرو

الشطي: زيارتي لطهران لبحث 
االتفاقيات واستكمال المباحثات

توقيع اتفاقية مشتركة حول الجمارك

حرص عل���ى تأمني وصولها 
للمحتاجني من أهالي املنطقة 
بشكل شخصي رغم خطورة 
الوضع مم���ا أدى الى قيامهم 
بتس���مية ش���ارع في منطقة 

فارغاس باسم الكويت.
وفي اخلتام جدد الس���فير 

الڤنزويلي ش���كره للش���يخ 
علي اخلال���د على جهوده في 
البلدين،  العالقات بني  تنمية 
كما شكر السفير الشيخ علي 
اخلالد السفير ايلوي انطونيو 
واحلكومة الڤنزويلية على هذه 

املبادرة الطيبة.
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