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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملقيا كلمته

مرزوق اخلرافي مصافحا صاحب السمو األمير صاحب السمو مصافحا أحد أعضاء غرفة جتارة وصناعة ايطاليا

األمير: الكويت ترحب بمشاركة الشركات اإليطالية في تنفيذ المشاريع التنموية
صاحب السمو حضر حفل استقبال أقامته سفارتنا في روما على شرف سموه

القواسم المشتركة تمثل أرضية صلبة لتطوير العالقات االقتصادية والتجارية بين الكويت وإيطاليا

بلدانا يشهدان عملية تنموية سريعة يعززها االنفتاح االقتصادي وتبادل المصالح المشتركة بينهما

نائب األمير بحث مع األمير خالد بن سلطان
العالقات األخوية وأهم القضايا اإلقليمية والدولية

رئيس الوزراء استقبل خالد بن سلطان
والغانم وناكاياما وشيرتوف ودوق يورك

وزير الخارجية وصل إلى نيويورك للقاء بان كي مون ومسؤولين دوليين

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، بحضور النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك، مساعد وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام للشؤون العسكرية صاحب 
السمو امللكي األمير خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز آل س��عود وصاحب الس��مو 
امللكي األمير فيصل بن خالد بن سلطان 
آل سعود مستشار سمو ولي العهد في 

اململكة العربية السعودية الشقيقة.
وقد مت خالل اللق��اء بحث العالقات 
االخوية الوطي��دة واملتميزة بني البلدين 
الشقيقني والتي متتد جذورها عبر التاريخ 
مؤكدا سموه على اهمية استمرار احلوار 
االخوي والتنسيق والتشاور مبا يسهم 
في حتقيق آفاق أرحب من التعاون واجناز 

املصالح املشتركة في جميع املجاالت والتي 
تص��ب في مصلحة البلدين والش��عبني 

الشقيقني.
كما مت بحث أهم القضايا واألوضاع 
على الساحتني االقليمية والدولية، متمنيا 
سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة 
قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والرقي 
واالزدهار. هذا وأقام سمو نائب األمير 
وولي العهد الش��يخ نواف األحمد مأدبة 
غداء ظهر امس بقصر بيان )ديوان األسرة( 
على شرف مساعد وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام للشؤون العسكرية باململكة 
العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو 
امللك��ي األمير خالد بن س��لطان والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته الرسمية 

للبالد.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد في قصر السيف 
النائ����ب األول لرئيس  امس وبحضور 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، مس����اعد وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام للش����ؤون العسكرية في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة صاحب 
السمو امللكي األمير خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود والوفد املرافق له 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
كذلك استقبل س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في قصر 
السيف امس عضو مجلس األمة النائب 
مرزوق الغامن يرافقه مستش����ار رئيس 
الوزراء الياباني يوشيكاتس����و ناكاياما 
والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد، 

حيث سلم سموه رسالة خطية من رئيس 
الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما.

كما اس����تقبل س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في قصر 
السيف امس وزير االمن الداخلي االميركي 
االسبق السيد مايكل شيرتوف والوفد 

املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
كما اس����تقبل س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في قصر 
امللكي  الس����مو  الس����يف امس صاحب 
األمير اندرو دوق يورك والوفد املرافق 
له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. حضر 
املقابلة محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم 
الدعيج والوكيل املس����اعد بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر 

املبارك.

نيويورك � كون���ا: وصل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح الى مدينة نيويورك 
الليلة قبل املاضية في زيارة يلتقي خاللها بالسكرتير العام 
لالمم املتحدة بان كي مون وعدد من املسؤولني الدوليني. 
ويرافق الشيخ د.محمد الصباح في هذه الزيارة سفيرنا 
لدى الواليات املتحدة الشيخ سالم العبداهلل ومدير ادارة 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير 
الش���يخ أحمد ناصر احملمد. وس���يجتمع الشيخ د.محمد 

الصباح في وقت الحق بالسكرتير العام لالمم املتحدة بان 
كي مون حيث سيبحث اجلانبان عددا من القضايا االقليمية 
والدولية. كما سيعقد اجتماعات منفصلة مع وزير خارجية 
استراليا ستيفن سميث ووزير اخلارجية املغربي الطيب 
الفاسي الفهري لبحث العالقات الثنائية وذلك على هامش 
مؤمتر مراجعة اتفاقية احلد من االنتشار النووي الذي بدأ 
اعماله في نيويورك امس االول. وكان في مقدمة مستقبلي 
الشيخ د.محمد الصباح على ارض املطار مندوب الكويت 

الدائم لدى االمم املتحدة السفير منصور العتيبي واعضاء 
بعثة الكويت لدى املنظمة الدولية. وتأتي زيارة الش���يخ 
د.محمد الصباح ملدينة نيويورك في ختام زيارة للعاصمة 
األميركية واشنطن اجرى خاللها سلسلة اجتماعات مع كبار 
املسؤولني في االدارة األميركية تركزت على بحث تعزيز 
العالقات الثنائية باالضافة ال���ى إلقاء محاضرة بعنوان 
»مجل���س التعاون اخلليجي.. فرص وحتديات« في معهد 

الشرق االوسط بواشنطن.

أكد صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ترحيب الكويت مبشاركة املؤسسات 
والش���ركات اإليطالية للمساهمة في تنفيذ 
املش���اريع التنموية الت���ي تضمنتها خطة 
التنمية الت���ي وضعتها احلكومة الكويتية، 
كما شدد صاحب الس���مو األمير في الكلمة 
التي ألقاها س���موه خالل احلفل الذي أقامته 
سفارتنا بروما على شرف سموه، بحضور 
كبار رجال األعمال وش���خصيات اقتصادية 
ايطالي���ة  على ان القواس���م املش���تركة بني 
البلدين متثل أرضية صلبة لتطوير العالقات 
االقتصادية والتجارية بينهما، مؤكدا سموه 
على ان البلدين يشهدان عملية تنموية سريعة 
يعززها االنفتاح االقتصادي وتبادل املصالح 

املشتركة بينهما.
وفيما يل���ي نص كلمة صاحب الس���مو 

األمير:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

رئيس احتاد الصناعات االيطالية
رئيس غرفة التجارة االيطالية

رئي���س الغرف���ة التجاري���ة العربي���ة � 
االيطالية

السيدات والسادة احلضور الكرمي
يسرني أن ألتقي بهذه النخبة من رجال 
األعمال واالقتصاديني في جمهورية ايطاليا 
الصديقة البلد اجلميل الذي تربطنا به عالقات 

تاريخية ومميزة.
وأود باسمي وباسم الوفد املرافق أن أنتهز 
هذه املناسبة لتقدمي الشكر لفخامة رئيس 
جمهورية ايطالي���ا جورجيو نابوليتانو 
ولرئيس الوزراء س���يلفيو برلس���كوني 
وللمس���ؤولني في البلد الصديق على ما 
حظينا به من كرم الضيافة وحسن االستقبال 
معبرين عن بالغ س���عادتنا بهذه الزيارة 

لهذا البلد العريق.
ان هذا اللقاء ال���ذي يضم رجال األعمال 
واالقتصاد في بلدينا الصديقني ميثل امتدادا 
للعالقات املميزة بني دولة الكويت واجلمهورية 
االيطالية س���واء على الصعيد السياسي أو 

االقتصادي أو الثقافي.
وان القواس���م املشتركة بني بلدينا متثل 
أرضية صلبة لتطوير العالقات االقتصادية 
والتجارية بينهما والرقي بهما الى مجاالت 
أرحب خاصة في ظل ما يشهده بلدانا من عملية 

تنموية سريعة يعززها االنفتاح االقتصادي في 
البلدين وتبادل املصالح املشتركة بينهما.

الس���يدات والس���ادة اننا جندها فرصة 
الرئيسية للرؤى  التوجهات  الطالعكم على 
التنموية التي تبنتها دولة الكويت واملالمح 
الرئيس���ية خلطة التنمية فيها والهادفة الى 
تنويع مصادر الدخل القومي والرقي باخلدمات 

العامة.
ويسرني بهذا الصدد التأكيد على ترحيب 
دولة الكويت مبشاركة املؤسسات والشركات 
االيطالية للمس���اهمة في تنفيذ املش���اريع 

التنموية التي تضمنتها اخلطة.
وسوف يلتقي بكم أيها األصدقاء معالي 
الشيخ أحمد فهد األحمد الصباح نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلس���كان إلطالع جمعكم الكرمي على مالمح 

اخلطة التنموية اخلمسية.
وفي اخلتام أمتنى أن يكون ثمار هذا اللقاء 
لبنة جديدة تض���اف للعالقات املتميزة بني 

بلدينا الصديقني.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته




