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استقبل وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل 
صباح ام���س وفدا من 
وزارة اخلارجية االلبانية 
الذي يقوم بزيارة البالد 
برئاسة مدير مكتب نائب 
الوزراء ووزير  رئيس 
اخلارجي���ة االلبان���ي 

سوكول ديرفيشاج.
اللقاء جانبا  وبحث 
من العالقات بني البلدين 
وسبل تطويرها على اثر 
التي  الزي���ارة االخيرة 
قام به���ا رئيس وزراء 

جمهورية البانيا الى الكويت كما تطرقا الى آخر املستجدات 
الدولية واالقليمية.

من جهة اخرى استقبل اجلار اهلل السفير الفرنسي لدى 
البالد جان رينيه جيان واس���تعرضا الترتيبات املتعلقة 
بالزيارة املرتقبة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى فرنس���ا باالضافة الى بح���ث االوضاع الدولية 

واالقليمية.

ولي العهد استقبل محافظ »المركزي«
ونائب الرئيس العراقي

املنامة � كونا: اس���تقبلت 
الثقاف���ة واإلعالم  وزي���رة 
البحرينية الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة سفيرنا لدى 
اململكة الشيخ عزام الصباح. 
وذكر بيان للسفارة الكويتية 
في املنامة ان الشيخة مي آل 
خليفة أكدت انها ستش���ارك 
في امللتقى اإلعالمي بالكويت 
والذي س���يقام حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
الوزي���رة  أك���دت  كم���ا 
البحريني���ة حرصه���ا على 
املشاركة في مثل هذه امللتقيات 
التي  واملنتدي���ات اإلعالمية 

تعقد في الكويت.
 من جانبه أشار السفير 
الش���يخ ع���زام الصباح الى 
أهمية قط���اع اإلعالم، مؤكدا 
ان هذا اجلهاز يعتبر سالحا ذا 

حدين في جميع أفرعه.

سمو ولي العهد مستقبال د.عادل عبداملهدي

صاحب السمو األمير مستقبال الرئيس األسبق للواليات املتحدة بيل كلينتون بحضور سمو ولي العهد

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة خالل استقبالها سفيرنا الشيخ عزام الصباح

سمو ولي العهد رئيس بعثة 
الشرف املرافقة ضاري العثمان 

وكبار املسؤولني بالدولة.

رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الش���يخ د.محمد 
الصباح واملستش���ار بديوان 

استقبل س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد صباح 
أمس بقصر بيان محافظ البنك 
املركزي ورئيس فريق العمل 
املهني املتخصص ذي الصفة 
التنفيذي���ة ملتابعة ومعاجلة 
انعكاسات األزمة االقتصادية 
العاملية وتداعياتها على الوضع 
البالد  االقتصادي واملالي في 

الشيخ سالم العبدالعزيز.
من جهة أخرى، وصل الى 
الب���الد مس��������اء امس نائب 
العراق  رئي���س جمهوري���ة 
الش���قيقة د.عادل عبداملهدي 
والوفد املراف���ق له في زيارة 
رسمية للبالد تستغرق عدة 

أيام.
وكان على رأس مستقبليه 
في أرض املطار سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ونائب 
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األمير أقام مأدبة غداء على شرف بيل كلينتون
صاحب السمو استقبل ولي العهد

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
ول���ي العهد الش���يخ نواف 

االحمد.
كم���ا اس���تقبل صاحب 
السمو بدار سلوى ظهر امس 
العهد  وبحضور سمو ولي 
الشيخ نواف االحمد الرئيس 
بيل كلينتون رئيس الواليات 
املتحدة االميركية االس���بق 
املراف���ق لفخامته  والوف���د 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد، 
وحضر املقابلة عدد من كبار 

املسؤولني بالدولة.
واق���ام صاحب الس���مو 
االمير مأدبة غداء على شرف 
الرئيس بيل كلينتون والوفد 

املرافق لفخامته.

الجار اهلل بحث مع وفد ألباني
تعزيز العالقات بين البلدين

الهالل األحمر: 160 
طنًا إسعافات طبية 
ومواد غذائية لليمن

أعلنت جمعية الهالل األحمر عن 
إرسال الدفعة الرابعة من املساعدات 
اإلنسانية للنازحني من صعدة في 
اليمن والذين تضرروا من األحداث 
الداخلية األخيرة، وقالت اجلمعية 
في بيان صحاف����ي أمس ان هذه 
املقبل  الدفعة س����تنطلق السبت 
محملة ب����� 160 طنا حتتوي على 
سيارة إسعاف طبية و3000 كرتون 
عبوة غذائية عائلية و1500 كرتون 
مياه شرب تنقل بواسطة ثماني 
شاحنات مبرافقة عدد من متطوعي 
اجلمعية. وأضافت ان هذه الدفعة 
من املساعدة للنازحني من صعدة 
تأتي في إطار العالقات األخوية التي 
الشقيقني وتنفيذا  البلدين  تربط 
لتوجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد. وذكرت ان 
القيادة السياس����ية وعلى رأسها 
صاحب الس����مو األمير لن تدخر 
وسعا في سبيل تقدمي الدعم وكل 
ما من شأنه أن يحد من تداعيات 

األحداث اجلارية في صعدة.

التقى السفير الفرنسي لدى البالد

خالد اجلاراهلل

العراق قّدم لمجلس األمن خطة عمل تمّكنه
من الوفاء بالتزاماته لتسديد تعويضات الكويت

األمم املتحدة � كونا: أعربت االمم املتحدة امس عن 
رضاها إزاء استعداد احلكومة العراقية لالستمرار في 
دفع 5% م���ن عائداتها النفطية لصندوق التعويضات 
سواء طبقا لآللية املعمول بها حاليا او عبر آلية جديدة 
لصندوق تنمية العراق الذي ينتهي تفويضه في ديسمبر 
املقبل. وقال املراقب املالي في األمم املتحدة يون يامازاكي 
في جلسة مفتوحة ملجلس األمن انه »من املهم ضمان 
اإلبقاء على اآللية احلالية او وضع آلية بديلة على نفس 
الدرجة من الفعالية لضمان تسديد األموال في   صندوق 
التعويضات«، مضيفا »اشير الى ان حكومة العراق.. 

تقر بالتزاماتها جتاه صندوق التعويضات«.
وقّدم العراق الى مجلس االمن مؤخرا تقريره ربع 
الس���نوي االول الذي يحتوي على خطة عمل وإطار 
زمني لالنتقال الى الترتيبات اجلديدة لصندوق تنمية 
العراق واملجلس الدولي للمشورة واملراقبة الذي سيبدأ 
العمل بها في يناير من العام املقبل بطريقة متكنه من 
الوفاء بالتزاماته جتاه دفع نس���بة ال� 5% من عائداته 
من النفط لصندوق التعويضات املخصص لتعويض 
ضحاي���ا االحتالل العراقي للكويت ع���ام 1990. وقال 
يامازاكي ملجلس األمن ان خطة العمل واإلطار الزمني 
اللذين قدمهما العراق »واقعيان واشعر بالسعادة ألن 
حكومة العراق تعتزم اختيار مدقق حس���ابات دولي 
مستقل للتأكد من أوجه صرف جميع عائدات الصادرات 

النفطية«.
وأش���ار يامازاكي الى ان مجل���س الوزراء العراقي 
سيضمن الوفاء باملواعيد النهائية لتفعيل تلك األهداف 
داعيا احلكومة العراقية الى االستمرار في اطالع مجلس 
االمن على املستجدات وعرض احدث التطورات في هذا 
الش���أن في التقرير الفصلي اجلديد الذي ستقدمه الى 
املجل���س الدولي. من جانبه قال رئيس جلنة اخلبراء 
املاليني عبدالباسط تركي ملجلس االمن ان وزارة املالية 
العراقية س���يكون لها »السلطة احلصرية« الستقبال 
عائدات النفط وستدفع نسبة ال� 5% منها الى صندوق 
التعويضات، مؤكدا ان جلنته ستتولى املسؤولية من 
املجلس الدولي للمشورة واملراقبة في وقت الحق من 

العام احلالي لضمان الشفافية.
وقال تركي انه باألخذ في االعتبار السلطة املعنوية 
ملجلس األمن فإنه ينبغي له تش���جيع األطراف على 
دراس���ة الوضع املتعلق بالتعويضات املفروضة على 
العراق، مش���ددا على ان التوصل الى »تسوية لها لن 

يكون ممكنا دون دعم املجتمع الدولي«. 
وفيم���ا يتعلق بديون العراق اخلارجية التي تبلغ 
قيمتها 129 ملي���ار دوالر قال تركي ان العراق توصل 
الى تس���وية ل� 89 مليار دوالر منها »ويبذل جهودا« 
لتس���وية الديون املتبقية ومنه���ا تلك اخلاصة بدول 

مجلس التعاون اخلليجي.

وزيرة الثقافة البحرينية: حريصة
على المشاركة بالملتقى اإلعالمي بالكويت


