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األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد 
والمبارك والتريكي ورئيس األركان الفرنسي

صباح ناصر المحمد: معرض وكيل الداخلية 
البحريني يؤكد مكانة الفن الخليجي عالمياً

املنامةـ  كونا: شارك ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وكيل الديوان األميري لشــــؤون األسرة احلاكمة الشيخ صباح 
ناصر احملمد في املعرض الفني الشخصي لوكيل وزارة الداخلية لشؤون 
اجلنسية واجلوازات واالقامة والرئيس الفخري جلمعية البحرين للفنون 

التشكيلية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة.
ومت افتتاح املعرض امس برعاية وحضور رئيس الوزراء البحريني 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة. ونقل الشيخ صباح ناصر احملمد الذي 
وصل الى املنامة امس حتيات سمو رئيس الوزراء الذي أنابه حلضور 
حفل افتتاح املعرض الى رئيس الوزراء البحريني والى صاحب املعرض 
الشيخ راشد. واشاد باملستوى الفني للمعرض الشخصي لوكيل وزارة 
الداخلية والرئيس الفخري جلمعية البحرين للفنون التشكيلية الشيخ 
راشد بن خليفة آل خليفة قائال ان »املعرض الذي ضم العديد من األعمال 
الفنية التي أبدعتها ريشــــة الفنان الشيخ راشد آل خليفة يؤكد مكانة 

الفن اخلليجي في املنطقة وعلى املستوى العاملي«.
وأكد في تصريح لـ »كونا« اميانه العميق بأن الفن التشــــكيلي هو 
الواجهة احلضارية للشعوب واألمم مضيفا ان »ما شهدناه من لوحات 
تؤكــــد حضارة مملكــــة البحرين التي كانت ومازالــــت منارة حضارية 
متميزة«. ومن جهة أخرى، اســــتقبل رئيــــس الوزراء البحريني األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة ســــفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح ورئيس املكتب الثقافي الكويتي لدى اململكة د.علي 

الدمخي والسكرتير بالسفارة الكويتية نواف السعيد.
وذكر بيان للسفارة الكويتية في املنامة ان األمير خليفة بن سلمان 
أشــــاد خالل اللقاء بجهود صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه في تعزيز العمل العربي املشترك ومواقف دولة الكويت 

الداعمة ململكة البحرين.

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر الســـيف صباح امس ســـمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد، كما اســـتقبل سموه رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو االمير بقصر السيف ظهر 

امس رئيس اجلمعية العامة لالمم املتحدة د.علي التريكي 
والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

واستقبل صاحب السمو األمير رئيس االركان العامة 
للجيوش الفرنســـية الفريـــق اول بحري ادوارد غييو 

والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
ومن جهة اخرى بعث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تعزية الى الرئيس لويز ايناسيو 
لوال داسيلفا رئيس جمهورية البرازيل الصديقة عبر 
فيها ســـموه عن خالص تعازيه وصادق مواســـاته 

فـــي ضحايا الفيضانات واالنهيـــارات الطينية التي 
تعرضت لها والية ريو دي جانيرو والتي اســـفرت 
عن ســـقوط العشرات من الضحايا واملصابني راجيا 
سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية وان يتمكن 
املســـؤولون في البلد الصديق من جتاوز اثار هذه 

الكارثة الطبيعية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.

الكويت عزّت البرازيل في ضحايا الفيضانات واالنهيارات الطينية

ناب عن رئيس الوزراء في حفل االفتتاح

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد خالل لقائه د.علي التريكي
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال د.علي التريكي

األمير خليفة بن سلمان في جولة مبعرض الشيخ راشد بن خليفة بحضور ممثل رئيس الوزراء

صاحب السمو األمير مستقبال رئيس االركان الفرنسي

ولي العهد التقى الخرافي
والمحمد ووزراء وعلي الجابر

رئيس الوزراء التقى التريكي وغييو

ساركوزي يلتقي المحمد في اإلليزيه الجمعة

محمد الصباح تلقى رسالتين خطيتين
من وزيري خارجية الصين وتايلند

تلقى نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير اخلارجية الصيني يانغ جيتشي تتعلق 

بالعالقات بني البلدين وبحث سبل تطويرها.
كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح رسالة مماثلة 
من وزير اخلارجية التايلندي كاسيت بيروميا.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر الســــيف صبــــاح أمس رئيس مجلس 

األمة جاسم اخلرافي.
كما اســــتقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه صباح أمس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح، 

ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزير الداخلية الفريق 
ركن الشيخ جابر اخلالد، ووزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل، ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان، ووزير الشؤون االجتماعية 

والعمل د.محمد العفاسي.
واستقبل سموه في ديوانه محافظ العاصمة الشيخ 

علي اجلابر.

اعلن القصر اجلمهوري الفرنسي »االليزيه« امس 
ان الرئيس نيكوال ساركوزي سيلتقي اجلمعة املقبلة 
بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

وذكر قصر »االليزيه« في جدول اعمال الرئيس 
ساركوزي لالســـبوع املقبل انه سيتم في الساعة 
11.15 ظهر اجلمعة املقبلة مقابلة رئيس اجلمهورية 

مع سمو الشيخ ناصر احملمد.
من جهة اخرى استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد 
في قصر السيف امس وبحضور نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد الصباح 
رئيس اجلمعية العامة لالمم املتحدة للدورة الـ 64 
د.علي التريكي والوفد املرافق له مبناســـبة زيارته 

للبالد.
كما اســـتقبل ســـموه وبحضور رئيس االركان 
العامة للجيش الفريق الركن الشـــيخ احمد اخلالد 
رئيس االركان العامة للجيوش الفرنســـية الفريق 
اول بحري ادوار غييو والوفد املرافق له مبناســـبة 

زيارته للبالد.

العجمي يؤكد سالمة
جميع الكويتيين في بانكوك

الرئيسية ومراكز  الطرق  اغالق 
التسوق وبعض املرافق السياحية. 
واكد انه في حال تصاعد وتيرة 
العنف مبا يشكل تهديدا للمواطنني 
الكويتيني املوجودين في بانكوك 
فإن الســــفارة ســــتتخذ التدابير 
الالزمة لضمان سالمتهم وعودتهم 

الى الكويت ساملني.
وشهدت بانكوك اول من امس 
اعنف مواجهات بني قوات اجليش 
واملعارضة اســــفرت عــــن مقتل 
واصابة املئات، حيث استخدمت 
فيهــــا القنابل املســــيلة للدموع 
انتشرت  النارية، فيما  واالعيرة 
قوات مكافحة الشغب واجليش في 
بعض شوارع العاصمة بانكوك.

بانكــــوك وبعض  وتخضــــع 
املقاطعات املجاورة حلالة طوارئ 
مع اســــتمرار عصيان عشــــرات 
اآلالف من احملتجني الذين يعرفون 
القمصان احلمراء منذ  بأصحاب 

منتصف الشهر املاضي.

واوضــــح العجمي ان رحالت 
اخلطوط اجلويــــة الكويتية الى 
بانكــــوك التزال قائمة وتســــير 
بانتظــــام، داعيــــا املواطنني الى 
التريث وعدم الســــفر الى تايلند 
اال للضرورة حتى تستقر االوضاع 
وتنجلي املظاهرات التي تدور في 
قلب العاصمة بانكوك وادت الى 

كواالملبور ـ كونا: اكد سفيرنا 
لدى مملكة تايلند حفيظ العجمي 
ســــالمة املواطنــــني الكويتيــــني 
املوجودين في العاصمة التايلندية 
بانكوك، مشيرا الى ان املواجهات 
الدائرة بني املتظاهرين املناهضني 
للحكومة وقوات اجليش شــــأن 
سياسي داخلي ولم تطل الى اآلن 

الفنادق واملستشفيات.
وقال العجمي في اتصال هاتفي 
امس »ان الســــفارة شكلت غرفة 
عمليات على مدار الساعة للتواصل 
وتلقــــي االتصاالت من املواطنني 
الكويتيني املوجودين في بانكوك 
وانه الى اآلن لم تتلق الســــفارة 
اي طلب مســــاعدة او شكوى من 
مواطن«. واضاف ان السفارة بادرت 
باالتصال بالفنادق واملنتجعات 
واملستشفيات في تايلند للتأكد من 
وجود مواطنني كويتيني في تلك 
املرافق ليتسنى للسفارة الوصول 

لهم في حال تطور االوضاع.

أكد أن السفارة ستحذّر المواطنين التخاذ التدابير الالزمة

حفيظ العجمي

الجاراهلل تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

وكيل اخلارجية في حديث مع سفير قبرص خالد اجلاراهلل يتسلم أوراق اعتماد سفير مالوي

تسلم وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلـــاراهلل صباح امس 
نسخة من اوراق اعتماد كل من 
سفير جمهورية ناميبيا السفير 
اندرو انتامبا محال من القاهرة 
وســـفير جمهورية بوتسوانا 
مانيبيـــدزا باتريـــك ليتيدي 
محال من أديس أبابا، وسفير 
جمهورية قبـــرص بيتروس 
افتاهيو محال من عمان وسفير 
جمهورية مالوي جافالي موسى 

محال من القاهرة.
وذلك بحضــــور مدير إدارة 
املراسم السفير ضاري العجران 
والوزير املفوض ايهم العمر مدير 

إدارة مكتب الوكيل باإلنابة.

مراسيم بإنشاء سفارات للكويت في 5 دول 
والتجديد ألعضاء استشارية مجلس التعاون

صدر في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« مرسوم 
أميري بإنشاء سفارة للكويت لدى جمهورية منغوليا، 
ونص املرسوم على أن يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية بتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 

صدوره.
كما صدر مرسوم أميري ايضا بإنشاء سفارة للكويت 
في البوسنة والهرسك، كما صدر مرسومان آخران بإنشاء 
سفارة للكويت في كل من جمهورية جيبوتي وجمهورية 
سلوڤاكيا، وفي الشأن نفسه صدر مرسوم بإنشاء سفارة 

للكويت في جمهورية البرتغال.

وفي مرســـوم أميري جديد مت تعيني الشـــيخ جابر 
دعيج االبراهيم الصباح ســـفيرا للكويت في جمهورية 
إيطاليا، باإلضافة الى عمله سفيرا للكويت في جمهورية 

مالطا.
كما صدر مرسوم أميري آخر يقضي بتعيني فيصل 
مطلق العدواني ســـفيرا للكويت لدى بلغاريا باإلضافة 

الى عمله سفيرا لدى جمهورية ألبانيا.
هذا وصدر مرسوم بتجديد تعيني اعضاء من الكويت 
في الهيئة االستشارية للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وهم: سليمان ماجد الشاهني وعبداهلل 

يعقوب بشارة ود.بدر جاسم اليعقوب وناصر عبداهلل 
الروضان ود.يعقوب محمد حياتي.

كما صدر قرار من مجلس الوزراء بشـــأن رئاسة 
اللجنة القضائية للهيئة العامة لتقدير التعويضات 
عن خسائر العدوان العراقي وجاء في القرار: تعيني 
خالد صالح املزيني وكيل محكمة االستئناف رئيسا 
للجنة القضائية للهيئة، ويتولى املستشـــار يوسف 
احمد جاسم الشرهان وكيل محكمة االستئناف رئاسة 
اللجنة عند غياب رئيســـها أو قيام مانع لديه وذلك 

باإلضافة لعملهما.


