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الروضان تسّلم أوراق اعتماد عدد من السفراء ولي العهد استقبل الخرافي والمبارك 
والعبداهلل  والروضان والشريعان وأبوالحسن

الخالد والسفير اليمني بحثا العالقات الثنائية

الرفاعي إلقرار كادر العاملين في »الطيران المدني«
صرح رئيس نقابة العاملين باإلدارة العامة 
للطيران المدني رجب الرفاعي بأنه يجب على 
مجلس الخدم���ة المدنية ان يدرس بكل عناية 
مطالب العاملي���ن بالطيران المدني ويعطيهم 
جميع مميزاتهم المالية وإقرار كادرهم وال يساوي 
بين موظفي الطيران المدني وباقي الموظفين 

العاملين بمختلف الجهات بالدولة.
وأضاف الرفاعي ان مجلس الخدمة المدنية 
ايضا يجب ان يضع في االعتبار ان مطار الكويت 
الدولي من أه���م المواقع الحساس���ة بالدولة 
ويجب ان يتعامل المجلس مع مطالب موظفيه 

المتواضعة على هذا األساس وان يضع نصب 
عينيه ان هذا الموقع ال يتساوى مع باقي وزارات 
الدولة من حيث األهمية وان يولي هذا الموقع 

الحساس وموظفيه أهمية خاصة.
وأكد الرفاعي ان كل موظف بالدولة له أهميته 
من حيث موقع عمل���ه ولكن موظفي الطيران 
المدني لهم أهمية خاصة، حيث هم واجهة البلد 
ويقومون بطبيعة عمل خاصة نظرا لألعمال التي 
يقدمونها وحرصهم الشديد على سالمة األرواح 
العالقة بين الس���ماء واألرض وإظهار الكويت 

الحبيبة بالمظهر المشرف الذي يليق بها.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
كما اس���تقبل سموه رئيس مجلس الوزراء 

باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واس���تقبل س���موه بقصر الس���يف صباح 

امس وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ووزير الكهرباء واملاء د.بدر 

الشريعان.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس 
املستشار بالديوان األميري محمد أبواحلسن.

استقبل رئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد امس 
السفير اليمني لدى البالد د.خالد 

شيخ.ومت خالل اللقاء استعراض 
وبحث العالق���ات الثنائية بني 
البلدين، اضافة الى آخر التطورات 

واملس���تجدات على الساحتني 
االقليمي���ة والدولية والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.

محمد الصباح تلّقى رسالتين
 من نظيريه في تركيا وإثيوبيا

تلقى نائب رئيس مجلس 
الخارجية  ال���وزراء ووزي���ر 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية م��ن وزي��ر خارجي��ة 
الج��مهوري���ة التركي���ة احمد 
داود أغل���و تتعلق بالعالقات 
الثنائية بي���ن البلدين وبحث 

سبل تطويرها.
كما تلقى الش���يخ د.محمد 
الصب���اح رس���الة مماثلة من 
وزير خارجية جمهورية اثيوبيا 
الفيدرالية الديموقراطية سيوم 

مسفن.

الدولة لشؤون   تسلم وزير 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
باإلنابة روضان الروضان أمس 
عددا م����ن نس����خ أوراق اعتماد 
السفراء املعينني اجلدد كسفراء 

محالني لبلدانهم لدى الكويت.
وقال مكتب وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء في بيان صحافي 
ان الوزير الروضان استقبل عددا 
من الس����فراء املعينني اجلدد كال 
على حدة حيث تسلم نسخا من 
أوراق اعتمادهم كسفراء لبلدانهم 
محالني لدى الكويت بحضور مدير 
املراسم بوزارة اخلارجية  إدارة 

الس����فير ضاري العجران.وأضاف ان الس����فراء هم 
سفير جمهورية مالي محمد محمود بن الباه محال من 

الرياض وسفير مملكة الدمنارك 
كريس����تيان كونكسفييت محال 
من الرياض، وس����فير جمهورية 
سنغافورة تان هينغ محال من 
القاهرة، وسفير جمهورية ايرلندا 
كيرون مادين محال من الرياض، 
وسفيرة مملكة النرويج اوسه الني 

بيركه محالة من ابوظبي.
وأعرب الوزير الروضان خالل 
اللقاءات عن ترحيبه بالس����فراء 
اجلدد، متمنيا لهم جميعا التوفيق 
الروضان  بعملهم اجلديد، وأكد 
حرصه على دعم العالقات الثنائية 
فيما بني الكويت وبني دول السفراء 
خلدمة املصالح املشتركة وتعزيز أواصر العالقات 

في مختلف املجاالت.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

كما اس���تقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي، واستقبل سموه رئيس مجلس 

الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
من جهة اخرى، بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د ببرقية تعزية الى أخيه خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل س���عود ملك اململكة العربية 
السعودية الش���قيقة عّبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى نورة بنت محمد 
آل الشيخ والدة صاحب السمو امللكي األمير منصور بن متعب 
بن عبدالعزيز آل س���عود � وزير الشؤون البلدية والقروية 
سائال سموه املولى تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها 
فسيح جناته وان يلهم األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.

السفير األلماني لـ »األنباء«: ميركل 
على رأس مستقبلي األمير اإلثنين المقبل

المخالفي: زيارة صاحب السمو أللمانيا
تتويج للعالقات المتميزة بين البلدين

ــنـ  كونا: قال االمين العام لغرفة التجارة  برلي
االلمانية ـ العربية المشتركة عبدالعزيز المخالفي 
امس ان زيارة صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد المقبلة الى المانيا بدعوة من الرئيس االلماني 
هورست كويلر تأتي تتويجا للعالقات المتميزة بين 
المانيا والكويت.واضاف المخالفي ان العالقات بين 

الكويت وجمهورية المانيا االتحادية متميزة.
واكد ان زيارة صاحب السمو االمير ستضيف 
ــتقبل  الى هذه العالقات لبنات قوية في بناء المس
للعالقات وتطورها.واضاف ان الكويت تحظى باحترام 
واسع في المجتمع االلماني، سواء لدى المؤسسات 

الرسمية واالقتصادية.

 بشرى الزين
أعرب سفير املانيا االحتادية 
ميشائيل فروفس عن ترحيب 
بالده بالزيارة التي سيقوم بها 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد مطلع االسبوع 

املقبل الى برلني.
وقال فروفس في لقاء مع 
»األنباء« ينشر غدا: سعداء جدا 
بقبول صاحب السمو االمير 
الرئيس كوهلر لزيارة  دعوة 
املانيا، موضحا ان هذه الزيارة 
جتسد العالقات الوثيقة التي 

تربط الكويت واملانيا، وان مثل هذه الزيارة النوعية 
تساهم في تعزيز العالقات بني البلدين الصديقني 
وتزيد من تعميقها وتطويرها.وأشار فورفس الى 

ان املستشارة االملانية اجنيال 
ميركل ستكون في استقبال 
صاحب السمو األمير االثنني 
املقبل، ويلي ذلك مأدبة غداء 
ــموه اضافة  ــرف س على ش
ــاء اليوم ذاته مع  الى لقاء مس
ممثلي غرفة التجارة االملانيةـ  
العربية ثم يليه لقاء مع الرئيس 
األملاني الثالثاء وكذلك مع رئيس 
احلزب الدميوقراطي االشتراكي 
املسيحي شتاينماير ووزير 
اخلارجية جيدو فيستر فيال، 
ثم يقوم سموه الحقا بزيارة 
الى مدينة شتوتغارت لزيارة شركة داميلر االملانية 
التي تشارك فيها الكويت بنسبة 6.7% من اسهمها، 

ثم يغادر سموه املانيا في 29 اجلاري.

.. وسموه مستقبال الشيخ جابر املبارك

روضان الروضان 

الشيخ د.محمد الصباح

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.بدر الشريعان

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير اليمني

بناء على توجيهات صاحب السمو األمير

السعيد: اتخاذ جميع اإلجراءات لتأمين مواطنينا في فرنسا
سفارتنا في بريطانيا نقلت 50 مواطناً إلى فنادق قريبة من هيثرو 

المكاتب الصحية تتابع أحوال المواطنين في المستشفيات والتمديد لبعضهم

الهين: حيازة »النووي« ال تحقق أمن الشعوب وتزيد الصراعات بينها
أك����دت الكويت أمس حق جميع الدول والش����عوب في 
اس����تخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية واالستفادة 

من التكنولوجيا املتقدمة في هذا املجال.
وقال مدي����ر إدارة املنظمات الدولية بالوكالة في وزارة 
اخلارجية املستشار ناصر الهني في الكلمة التي ألقاها أمام 
مؤمتر منع انتش����ار األس����لحة النووية بطهران ان »دولة 
الكويت تؤكد على ان االس����تخدام السلمي للطاقة النووية 
هو حق م����ن حقوق الدول في احلصول على التكنولوجيا 
النووية واخلبرة الالزمة الستخدام الطاقة النووية لألغراض 

السلمية«.
وأوضح ان الكوي����ت تؤمن إميانا مطلقا بان حيازة أي 

أس����لحة نووية ال حتقق األم����ن ألي دولة من الدول مؤكدا 
ان انتشارها سيزيد من التوتر والصراع بني الشعوب كما 
انه قد يقود الى سباق نووي مرعب في املنطقة يؤدي الى 

تهديد األمن واالستقرار.
وأعرب الهني عن امل الكويت في ان متتثل جميع الدول 
األعضاء في معاهدة منع انتشار األسلحة النووية الى التزامها 
املنصوص عليه في املعاهدة وفي اتفاق الضمانات وان تعمل 

بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبني ان »الكويت تؤكد أهمية استمرار احلوار واملفاوضات 
بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية واجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية«. وأعرب عن قلق بالده للوضع الدولي السائد حاليا 

مصرحا بأن »السياسة التي تنتهجها إسرائيل بخرقها لكافة 
القوانني الدولية واإلنسانية وعدم انضمامها الى معاهدة عدم 
االنتشار النووي متحدية بذلك املجتمع الدولي يعد مسلكا 
شديد اخلطورة يقوض كافة احملاوالت البناءة التي تقوم 

بها الدول العربية ويهدد األمن والسالم في منطقتنا«.
وأشار الى ان الكويت تدعو إسرائيل الى االنضمام الفوري 
الى املعاهدة والتخلي عن ترس����انتها النووية وان تخضع 
كافة منش����آتها النووية لنظام الضمان����ات التابع للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح ان وضع إسرائيل حاليا يشكل إخالال واضحا 

في ميزان القوى وقلقا دائما ملنطقة الشرق األوسط.

باريس - لن����دن - كونا: اكد 
سفيرنا لدى فرنسا علي السعيد ان 
السفارة وبناء على االمر االميري 
السامي اتخذت على الفور جميع 
االجراءات الالزمة لتأمني املواطنني 
املتواجدين على االراضي الفرنسية 
الذين لم يتمكنوا من مغادرة باريس 

بسبب السحب البركانية.
واكد السفير السعيد في تصريح 
ل�»كونا« ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتابع 
عن كثب احوال املواطنني الكويتيني 

في فرنسا.
وذكر ان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح يتابع من باريس 
مع اعضاء السفارة كافة االجراءات 
املمكن����ة لتأمني وتس����هيل اقامة 
املواطن����ني الكويتيني الذين تعذر 

سفرهم.

وقال ان الشيخ د.محمد الصباح 
يجري اتصاالت مستمرة مع سفراء 
الكويت لدى اوروبا للتأكد من تنفيذ 
االمر االميري السامي واالطمئنان 
على ظروف واح����وال املواطنني 

هناك.
واكد ان سفارتنا انشأت خلية 
عمل ملتابع����ة اتصاالت املواطنني 
ومعلومات اقامتهم واحتياجاتهم 
املكاتب  بالتنسيق واالتصال مع 
التابع����ة لها )الصح����ي والثقافة 
والعس����كري( واخلطوط اجلوية 

الكويتية.
يذكر ان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد 
الرسمي املرافق الذي كان في زيارة 
رسمية لفرنسا مازال في باريس 

بانتظار فتح االجواء االوروبية.
الس����مو األمير  وكان صاحب 
الش����يخ صب����اح االحمد ق����د امر 

بإبالغ اجلهات الرسمية املختصة 
الكويتي����ة املعنية  والس����فارات 
مبتابعة ش����ؤون واحوال جميع 
املواطنني املتواجدين في اخلارج 
ممن تعذر س����فرهم ولم يتمكنوا 
من العودة الى البالد بسبب شل 
حرك����ة املالحة الدولية في معظم 
الرماد  الدول االوروبي����ة نتيجة 

البركاني.
واغلقت سلطات الطيران املدني 
مطارات فرنسا منذ مساء اخلميس 
املاضي بسبب السحب البركانية 
الكثيفة التي غطت االجواء االوروبية 
مشكلة خطرا على الطائرات احمللقة 
فيها. وتسببت السحب البركانية 
في الغاء آالف الرحالت في اغلب 

املدن االوروبية.
كما اعلنت سفارتنا في اململكة 
املتحدة امس عن بدء اجراءات نقل 
املواطن����ني الكويتيني املتواجدين 

على االراضي البريطانية الى فنادق 
قريبة من مطار هيثرو حتى فتح 
االجواء البريطانية وعودتهم ساملني 

الى ارض الوطن.
ف����ي بيان  الس����فارة  وذكرت 
صحافي تلقت »كونا« نسخة منه 
ان هذه اخلطوة جاءت بناء على 
توجيهات صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح االحمد بضرورة 
متابع����ة ش����ؤون واح����وال كافة 
املواطنني املتواجدين في اخلارج 
وتقدمي كل التسهيالت الالزمة لهم 
ممن تعذر سفرهم وعدم متكنهم 
من العودة الى البالد جراء اغالق 
املطارات بسبب الرماد البركاني.

واض����اف ان الس����فارة قامت 
بحجز احد الفن����ادق القريبة من 
مطار هيثرو صباح امس ونقلت 
الدفعة االولى من املواطنني والبالغ 
عددهم 50 شخصا اليه في حني مت 

نقل الدفعة الثانية مساء امس الى 
نفس الفندق.

ودعا البيان املواطنني الكويتيني 
الى عدم التردد في االتصال بالسفارة 
لترتيب اجراءات نقلهم الى الفنادق 
القريبة من املطار مش����يرا الى ان 
الس����فارة قد حددت فترتني ليوم 
غ����د االولى في الس����اعة احلادية 
عشر والنصف صباحا والثانية في 
الساعة الرابعة عصرا لنقل الراغبني 
من املواطنني الى الفنادق التي مت 
حجزها. واوضح البيان ان املكاتب 
الصحية التابعة للس����فارة تقوم 
مبتابعة اح����وال املواطنني الذين 
يتلقون العالج في املستش����فيات 
البريطانية اضافة الى انها قد قامت 
بالتمديد لعدد من املواطنني الذين 
انتهت فترة عالجهم واضطروا الى 
البقاء ف����ي بريطانيا جراء اغالق 

املطارات.

األمير عّزى خادم الحرمين الشريفين 
والتقى نواف األحمد والخرافي والمبارك

صاحب السمو األمير مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

السفير األملاني ميشائيل فروفس

الكويت هنأت زيمبابوي بعيدها
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس روبرت موغابي رئيس 
جمهورية زيمبابوي الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر المحمد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.


