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صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال سعود الدويش بحضور الشيخ علي اجلراح والسفير أحمد فهد الفهد والشيخ خالد العبداهلل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الشيخة شيخة العبداهلل وبعض مسؤولي مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة

مسؤولو مراكز ذوي االحتياجات الخاصة شكروا صاحب السمو على إقرار قانون المعاقين

األمير استقبل ولي العهد ونائب الرئيس العراقي
وناصر المحمد والدويش والرومي

استقبل املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي 
مبكتبه بقصر الس����يف امس يوس����ف مبارك املباركي الذي قدم نسخة 
من احدث اعماله مهداة إلى س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
كما اس����تقبل احلجي ايضا عضو مجلس إدارة اجلامعة اآلس����يوية 
للنس����اء لولوة املال حيث سلمته رسالة خطية من شيري بلير رئيسة 
مؤسسة شيري بلير للنساء. وتضمنت الرسالة الشكر والتقدير اخلاص 
لس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على استقباله وفد 
املؤسسة خالل زيارته االخيرة للكويت وما أواله من اهتمام جتاه الدور 
الذي ستقوم به اجلامعة اآلسيوية للنساء لتكون املركز االقليمي بامتياز 

لتنمية القيادة والتعليم للنساء في املنطقة.

تونس � كونا: تستضيف تونس االجتماع الرابع للمؤمتر العربي 
للمعونات واملنح الدولية برعاية الصن���دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية بني 20 و22 الشهر اجلاري. ويشارك في مؤمتر 
»املعونات واملنح الدولية وأثرها على التنمية في الوطن العربي« 
17 دول���ة عربية ويتناول آفاق وحتديات ادارة التعاون التنموي 
العربي والتعرف على أهم الهيئات واملنظمات احلكومية واالهلية 
الناشطة في هذا املجال. ويستعرض املؤمتر الذي تنظمه املنظمة 
العربية للتنمية االدارية املشاريع التي نفذت في هذا الصدد فضال 
عن االطالع على النجاحات في تنفيذ مش���اريع التعاون العربي 
والبحث في امكانية تعميمها ومناقشة أبرز التحديات والعقبات 

التي تواجه ادارة التعاون العربي.

اإلسكندرية � كونا: اعلن امللحق الثقافي في االسكندرية د.خليفة بهبهاني 
عن تبرع ورثة املرحوم يعقوب يوس����ف بهبهاني مببلغ نصف مليون 

جنيه مصري العادة تأهيل مكتبة املكتب الثقافي في االسكندرية.
وق����ال بهبهاني، في تصري����ح لوكالة األنباء الكويتي����ة )كونا(، ان 
هذا التبرع املقدم من ورثة املرحوم يعقوب يوس����ف بهبهاني للمكتب 
سيتم االستفادة به في عقد الندوات الثقافية واقامة الدورات التأهيلية 
واللقاءات الطالبية خالل فترة حتصيلهم العلمي مبا يعود بالنفع على 

الطالب والطالبات.
واعرب امللحق الثقافي عن شكره لعائلة يعقوب بهبهاني على هذه 
املساهمة التربوية، مؤكدا أنها ليس����ت باجلديدة والوحيدة في جدول 

مساهماتهم االنسانية والثقافية البناء الكويت.
واكد احلرص على ان تكون املكتبة مجهزة بكل الوس����ائل السمعية 
والبصرية والتكنولوجية احلديثة التي من شأنها أن متد أبناءنا الطلبة 
باملعلومات املهمة سواء في مجال تخصصاتهم العلمية او عن الكويت 

وتاريخها وواقعها احلالي واملستقبلي.

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد، كما استقبل سموه 
الش���يخ  الوزراء  رئيس مجلس 

ناصر احملمد.
وفي إطار االستقباالت التقى 
صاح���ب الس���مو بقص���ر بيان 
صباح امس س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف االحمد يرافقه نائب 
رئيس جمهورية العراق الشقيقة 
عادل عبدامله���دي والوفد املرافق 
الرسمية  وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
ومت تبادل األحاديث الودية التي 
عكست روح العالقات الطيبة بني 
البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها 
على أسس متينة من التعاون البناء 
ملا فيه اخلير للبلدين والشعبني 
الشقيقني والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.
كما اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان ظهر امس رئيس مجموعة 
االتصاالت السعودية سعود بن 
ماجد الدويش ورئيس مجلس ادارة 
شركة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( 
عادل الرومي وكبار املس���ؤولني 
في الش���ركة حيث قدموا لسموه 

في مجال ذوي اإلعاقة على صدور 
قانون املعاقني«.

بدوره���ا قال���ت استش���ارية 
األم���راض الوراثي���ة ورئيس���ة 
اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون 
د.صديقة العوضي »جئنا لتقدمي 
الشكر لصاحب السمو األمير على 
رعايته للمعاقني وإصدار القانون 
اجلديد اخلاص بهذه الفئة املهمة 

باملجتمع«.
من جهته قال رئيس مجلس 
الكويتي لرياضة  الن���ادي  ادارة 
املعاقني مهدي العازمي ان قانون 
الش���اغل  الش���غل  املعاقني كان 
لس���موه، موضح���ا ان للمبادرة 
الس���امية لصاحب السمو االمير 
دورا في حتقيق القانون، معربا 
عن شكره لسموه الهتمامه بأبنائه 

املعاقني.
من جهته قال أمني سر جمعية 
مرضى التصلب العصبي الكويتية 
احمد البراك »تشرفنا بلقاء صاحب 
الس���مو األمير لنقدم له الش���كر 
وعظيم االمتن���ان إلقراره قانون 
املعاقني األخير الذي جعل الكويت 
باملرتبة األولى من بني دول العالم 
وس���نبذل أقصى ما لدينا لرفع 
اس���م الكويت في جميع احملافل 

الكويتية«.

شرحا عن اهم مساهمات الشركة 
في مجال األعمال اخليرية.

واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر امس الرئيسة الفخرية لنادي 
املعاقني الشيخة شيخة العبداهلل 
يرافقها مجموعة من القائمني على 
مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة 

املختلفة.
وقالت الرئيسة الفخرية لنادي 

املعاقني الشيخة شيخة العبداهلل 
ل�»كون���ا« ان اللق���اء جمع األب 
بأبنائه، معربة عن شكرها لسموه 
على إقرار قانون املعاقني األخير 
الذي اعتبرته »ليس بشيء غريب 
على سموه ورعايته ألبنائه من 
هذه الفئة«. من جهته قال رئيس 
مجل���س ادارة جمعية املكفوفني 
فاي���ز العازم���ي ان املؤسس���ات 
اخلاصة للمعاقني تشرفت بلقاء 

صاحب السمو األمير حيث عبر 
بدوره عن الشكر اجلزيل الهتمام 
سموه بأبنائه ذوي االحتياجات 
اخلاصة الذي توج بإقرار قانون 
املعاقني األخير الذي يحفظ لهذه 
الفئة حقوقه���ا. من جهتها قالت 
رئيسة مجلس ادارة أولياء أمور 
املعاقني رحاب بورسلي »تشرفنا 
امس مبقابلة والدنا لتقدمي الشكر 
والعرفان لسموه بصفتنا نعمل 

ولي العهد التقى وفد »االتصاالت السعودية« و»ڤيڤا«: 
ضرورة تطوير مستوى جودة الخدمات التكنولوجية

األمير يعزي ذوي الطالب عبداهلل الدوسري
بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية ل���ذوي الطالب عبداهلل 
الدوس���ري أعرب فيها س������موه عن خ��الص 
التعازي وصادق املواس���اة بوفاة فقيدهم اثر 
احلادث املروري املؤس���ف الذي تعرض له في 
نيوزيلندا وأودى بحياته سائال املولى تعالى 
ان يتغمده بواس���ع رحمته ويس���كنه فسيح 
جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن 

العزاء.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد ببرقيات لذوي الطلبة س���الم العجمي 
وجمال العنزي وحمزة باقر وعلي احلربي أعرب 
فيها س���موه عن بالغ أس���فه للحادث املروري 
املؤس���ف الذي تعرضوا له بنيوزيلندا والذي 
اس���فر عن إصابة زميلهم سالم العجمي سائال 
س���موه املولى تعالى ان مين عليهم بس���رعة 

الشفاء وموفور العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيات مماثلة.

رئيس الوزراء بعث برسالة شفهية لألمير نايف 
حول العالقات األخوية بين البلدين

سموه استقبل رئيس الوزراء وأقام مأدبة غداء على شرف نائب الرئيس العراقي

صاحب السمو تمنى سرعة الشفاء للطالب سالم العجمي

استقبل رئيس »االتصاالت السعودية« وعددًا من مسؤولي »ڤيڤا«

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ونائب الرئيس العراقي خالل مأدبة الغداء

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس »االتصاالت السعودية« ومسؤولي »ڤيڤا«

اقام س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
مأدبة غداء ظهر امس في ديوان االس����رة بقصر 
بيان على شرف نائب رئيس جمهورية العراق 
الشقيقة عادل عبداملهدي والوفد املرافق له وذلك 
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد التي اختتمها 

أمس.
ومن جهة اخرى اس����تقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بقصر بيان رئيس مجموعة 
االتصاالت السعودية م.سعود بن ماجد الدويش 
ورئيس مجلس ادارة شركة االتصاالت الكويتية 
)ڤيڤا( عادل الرومي والرئيس التنفيذي لشركة 
»ڤيڤا« جنيب العوضي والرئيس التنفيذي لشركة 
االتصاالت الس����عودية غسان حصباني ومدير 

االتصاالت والتسويق بشركة »ڤيڤا« عمر احلوطي 
حيث قدموا لسموه شرحا عن فكرة املسؤولية 
االجتماعية من خالل تسويق اخلطوط الذهبية 

الذي يصب عائدها في خانة االعمال اخليرية.
وشكرهم سموه على هذا الطرح املميز متمنيا 
لهم التوفيق والسداد، مؤكدا سموه على ضرورة 
ان تلعب الشركة دورا في ارتقاء وتطوير مستوى 
جودة اخلدمات التكنولوجية والرقي بها وعلى 
ضرورة االلتزام بالقوانني واالنظمة التي حتمي 
خصوصيات املواطنني، حضر املقابلة رئيس ديوان 

سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.
كما استقبل س����مو ولي العهد سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر بيان امس رئيس مجموعة 
االتصاالت السعودية م.سعود بن ماجد الدويش 
ورئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت الكويتية 
)ڤيڤا( عادل الرومي والرئيس التنفيذي لشركة 
»ڤيڤا« جني���ب العوضي والرئيس التنفيذي 
لشركة االتصاالت السعودية غسان حصباني 
ومدير االتصاالت والتسويق بشركة »ڤيڤا« 

عمر احلوطي.
حضر املقابلة وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان.
من جهة أخرى، سلم سفيرنا في الرياض 
الشيخ حمد جابر العلي امس رسالة شفهية 
من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

الس���عودي وزير الداخلي���ة األمير نايف بن 
عبدالعزيز.

وأبلغ الشيخ حمد اجلابر »كونا« بأنه اجتمع 
امس مع األمير نايف بن عبدالعزيز ونقل له 
رسالة شفهية من سمو رئيس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
وقال إن الرسالة متحورت حول العالقات 
األخوي���ة املمي���زة ب���ني البلدين الش���قيقني 
وأنه���ا جاءت في إطار التواصل والتنس���يق 
واملش���اورات الدائمة بني قي���ادتي الب���لدين 

الش���قيق���ني.
حضر االجتماع الى جانب الشيخ حمد جابر 
العلي كل من املستشار في سفارتنا باململكة 
العربية السعودية صالح الصقعبي واملستشار 

احمد اجليران.

أهابت وزارة اخلارجية باملواطنني ضرورة 
احلصول على تأش���يرة دخول اجلمهورية 
الكرواتية للس���ياحة ب���ني الفترة من االول 
من مارس املاضي حتى نهاية ش���هر اكتوبر 

املقبل.

واكدت االدارة القنصلية بالوزارة في بيان 
لها ضرورة حصول املواطنني على تأشيرة 
لدخول كرواتيا بهدف الس���ياحة من الفترة 
من االول من شهر مارس املاضي حتى نهاية 

شهر اكتوبر املقبل.

»الخارجية« تهيب بالمواطنين الحصول
يعقد مجلس العالقات العربية  على تأشيرة دخول كرواتيا بهدف السياحة

والدولية اجتماعا اليوم في مقر 
جامعة الدول العربية في القاهرة 
لبحث الدور الذي ميكن ان يقوم 
به املجلس في األوضاع العربية 
الهيئة  الراهنة وذلك بحض����ور 

التأسيسية للمجلس.
واوضح رئيس املجلس محمد 
الصقر، انه بعد االجتماعات التي 

تناولت إقرار النظام األساس����ي 
للمجلس، وإش����هاره في فبراير 
املاضي »كمؤسسة مجتمع مدني 
عربي تعنى بالعالقات العربية – 
العربية وأيضا العالقات العربية 
� اخلارجية« ف����إن هذا االجتماع 
يأتي لتدش����ني أنش����طة املجلس 
عبر مناقشة القضايا التي ميكنه 
ان يتناوله����ا في املرحلة املقبلة. 

واضاف الصقر ان املجلس يهدف 
الى تكوين شبكة معرفية وسياسية 
البحثية  مع جميع املؤسس����ات 
والعلمية والسياسية العاملة في 
مجاالت واهتمامات املجلس، حيث 
يتم توظي����ف اخلبرات املتراكمة 
لدى تلك املراكز واملؤسسات في 
حتقيق أه����داف املجلس، واقامة 

األنشطة العلمية املشتركة.

»العالقات العربية« يدشن أعماله باجتماع القاهرة

الحجي التقى المباركي وتسّلم 
رسالة خطية من شيري بلير

صندوق التنمية يرعى المؤتمر العربي 
للمعونات والمنح الدولية 20 الجاري

ورثة يعقوب بهبهاني يتبرعون لتأهيل 
مكتبة المكتب الثقافي باإلسكندرية

الشطي: جار استكمال البيانات
إلنجاز اتفاقية الغاز مع الجانب اإليراني

كوشنير: فرنسا يجب أن تساند الكويت
في قضية الحدود مع العراق

طهران � كونا: وصف املستشار 
في ديوان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء د.اسماعيل الشطي امس 
الت����ي أجراها والوفد  احملادثات 
املرافق له مع املسؤولني االيرانيني 
ب� »الناجحة«. وقال الش����طي في 
ف����ي ختام  ل����� »كونا«  تصريح 
زيارته لطه����ران: إن »احملادثات 
التي اجريتها خالل هذه الزيارة 
كانت ناجحة حيث التقيت النائب 
االول للرئيس االيراني محمد رضا 
رحيمي الذي س����لمته رسالة من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد«.
وبني الشطي ان »الوفد الكويتي 
طلب من نظيره االيراني فتح مركز 

ثقاف����ي يتضمن مكتب����ة وصالة 
متعددة األغراض ومسجدا حيث 
وافقت احلكوم����ة االيرانية على 
منحنا مركزا ثقافيا مؤقتا حتى 
يتس����نى لنا بناء املركز الثقافي 

الكويتي بطهران«.
ولفت الى ان اجلانبني وقعا 
خ���الل ه���ذه الزي���ارة اتفاقية 
للتعاون اجلمركي بني البلدين 
كما مت التوصل الى صيغ جيدة 
للتع���اون فيما يخ���ص الربط 
املياه  الكهربائ���ي واس���تيراد 
من اي���ران واالتفاق على إقامة 
اس���ابيع ثقافية وس���ينمائية 
وتبادل الفرق الفنية واملوسيقية 

والفولكلورية.

وحول اتفاقية استيراد الغاز 
الكوي����ت اوضح  الى  االيران����ي 
املستشار الشطي ان »مجمل األمور 
مت االتفاق عليها ولم يتبق سوى 
نقط����ة او نقطتني حيث س����يتم 
استكمال املباحثات بعد استيفاء 

البيانات واملعلومات«.
واعلن الشطي انه وجه دعوة 
الى رئيس اجلانب االيراني املكلف 
مبتابعة وتنفيذ االتفاقيات الثنائية 
علي آغا محمدي لزيارة الكويت 
بغية استكمال املباحثات األخرى، 
حيث سيزور البالد في املستقبل 
على رأس وفد من رجال األعمال 
ومجموعة من الفنيني العاملني في 

قطاع املوانئ.

باري����س � كونا: ق����ال وزير 
اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير 
امس ان باريس يجب أن »تساند« 
الكويت في معاجلة مسألة احلدود 
مع العراق وانه ينبغي تس����وية 

هذه القضية سريعا.
وأضاف كوش����نير أمام جلنة 
الش����ؤون اخلارجية في البرملان 
الفرنسي انه زار الكويت مؤخرا 
ورأى وجود قضية حقيقية وأنه 
ناقش مع املس����ؤولني الكويتيني 

هذه املسألة.

وأكد الوزير الفرنسي »توجهنا 
في الفت����رة االخيرة الى الكويت 
وذهبنا م����رارا الى العراق وقلنا 
انه يجب تسوية هذه املسألة ولن 
يتم ذلك من خالل مبادرة شامخة 
أو عب����ر مبادرة يقول من خاللها 
العراق انها مشكلة ال نحتاج حاليا 

ملعاجلتها«.
وقال كوشنير ردا على سؤال 
»أعتقد ان����ه فيما يتعلق بقضية 
الكويت  احلدود فإن عالقتنا مع 
جيدة مبا يكفي ألن نكون مناصرين 

لهم في هذه املسألة«. وأضاف ردا 
على سؤال حول تعويضات غزو 
العراق واحتالل الكويت واخلسائر 
التي حلقت بالبلدين خاصة الكويت 
ان فرنسا فضلت اجراء مفاوضات 
دولية حول هذا املوضوع لكنها 

لم تبدأ بعد.
وأشار الى انه رغم التقدم في 
وضع العراق املالي غير أنه يبقي 
على كل أشكال التعويض خارج 
املدفوعات الدولية اإللزامية وهو 

امر »ليس على األجندة«.


