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األمير أطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته األوروبية:
اتفاق وجهات النظر حول مختلف القضايا بالمنطقة

ترأس صب���اح امس صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في قصر بيان اجتماعا استثنائيا 
ملجلس الوزراء حضره سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملم���د ورئيس مجلس 
األمة جاس���م اخلراف���ي ونائب 
الديوان األميري  وزير ش���ؤون 
الشيخ علي اجلراح. وقال وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروض���ان في تصريح 
صحافي عقب االجتماع ان صاحب 
السمو األمير شرح للمجلس نتائج 
اجلولة الرسمية التي قام بها الى 
كل من جمهورية أملانيا االحتادية 
وجمهورية ايطاليا ودولة الڤاتيكان 
خالل الفترة من 25 ابريل حتى 6 
مايو حيث أحاط سموه املجلس 
بنتائج الزيارة االيجابية وفحوى 
احملادثات املثمرة التي عقدها خالل 
اجلولة مع كل من رؤس���اء تلك 
الوزراء  اجلمهوريات ورؤس���اء 
وكبار املسؤولني وعدد كبير من 
رج���ال االعمال والقطاع اخلاص 

في تلك الدول الصديقة.
وقد تناولت احملادثات في هذه 
اجلولة سبل دعم عالقات التعاون 
ف���ي جميع املج���االت وامليادين 
وخاصة السياسية واالقتصادية 
واالستثمارية والثقافية واالنتقال 
بها الى آفاق جديدة حتقق املصالح 
املشتركة وذلك ضمن اطار االهتمام 
الكبير الذي توليه الكويت للشأن 
االقتص���ادي والتنموي مع هذه 
الدول الصديقة حيث كلف سموه 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
الدولة لش���ؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد بشرح تفاصيل اخلطة 
التنموية ومشروعاتها والتفاصيل 
املتعلق���ة بها بهدف االس���تفادة 
املتاحة  من اخلبرات والتقنيات 
التنموية  في تنفيذ املشروعات 
في الكويت مبا يعزز الش���راكة 

االيجابي���ة والرواب���ط املتميزة 
القائمة بني الكويت وهذه الدول 
الصديقة. وقد اطلع سموه املجلس 
على االتفاقيات التي مت التوقيع 
عليها والتي ش���ملت القطاعات 
النفطية والتجارية واالستثمارية 
والبيئية واالعالمية مبا يستهدف 
الشراكة االقتصادية  دفع عجلة 
املشتركة بني الكويت وتلك الدول 
الصديقة. كما أشاد سموه باتفاق 
وجه���ات النظر ح���ول مختلف 

التي  الودية  مت تبادل األحاديث 
أكدت على أهمية تفعيل احلوار 
بني احلضارات واألديان والثقافات 
املختلف���ة واحل���رص على بناء 
جسور التالقي بني الشعوب وعلى 
أهمية احترام األديان وعدم املساس 

برموز األديان املختلفة.
وقد عبر س���موه عن تقديره 
للحفاوة الكبيرة ومظاهر التكرمي 
املختلفة التي قوبل بها س���موه 
والوف���د املرافق له خ���الل هذه 

القضايا التي مت بحثها في شأن 
أوض���اع املنطقة وف���ي مقدمتها 
الفلس���طينية وس���بل  القضية 
تكريس الس���الم واالستقرار في 
املنطقة الى جانب تفعيل التنسيق 
والتعاون بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي واالحتاد األوروبي. هذا 
وقد أحاط املجلس علما بنتائج 
زيارت���ه للڤاتي���كان الصديق���ة 
البابا بنديكتوس  ولقائه قداسة 
رئيس الڤاتيكان الصديقة حيث 

اجلولة، معربا ع���ن أمله في أن 
تس���هم هذه الزي���ارات في فتح 
آفاق جديدة للتعاون في مختلف 
املجاالت وامليادين ووجه شكره 
وتقديره لالخ���وة أعضاء الوفد 
املرافق له عل���ى ما قاموا به من 
جهود ايجابية كان لها األثر الطيب 
في اجناح هذه اجلولة. وقد عبر كل 
من سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد عن 
عظيم الشكر واالعتزاز باجلهود 
التي بذلها صاحب السمو األمير 
والوفد املرافق له في هذه اجلولة، 
مؤكدا أنها تشكل اجنازا مشهودا 
لسموه واضافة مميزة حلصيلة 
جه���وده اخليرة التي س���تؤتي 
ثمارها في املستقبل القريب فيما 
يحقق مصلحة الوطن واملواطنني 
وما يخدم املصالح املشتركة بني 

الكويت وتلك الدول الصديقة.

صاحب السمو أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الزيارات في فتح آفاق جديدة بمختلف المجاالت

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء االستثنائية

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال عبدالرحمن العطية

صاحب السمو األمير مستقبال السيد عمار احلكيم

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والفريق يوسف السعودي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وليد جنبالط

األمير يرعى حفل الهيئة الخيرية اإلسالمية اليوم
يتفضل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد فيش���مل برعايته وحضوره حفل 
الهيئة اخليرية االس���المية العاملية مبرور 25 عاما على تأسيسها اليوبيل الفضي وافتتاح 
أعمال جمعيتها العامة، وذلك في متام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، وذلك في 

مقر الهيئة في منطقة جنوب السرة.

صاحب السمو استقبل العطية والحكيم وجنبالط

استقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف صباح امس االمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية عبدالرحمن العطية 
حيث اطلع سموه على اهم القضايا املطروحة على 
جدول اعمال اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية املزمع عقده 

غدا 11 اجلاري في اململكة العربية السعودية.
وحضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد  الصباح ووزير شؤون 

الديوان االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح.
هذا واستقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد بقصر السيف صباح امس رئيس املجلس 
االعلى االسالمي العراقي السيد عمار احلكيم وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابل���ة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح ووزير 
شؤون الديوان االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح 

ومحافظ حولي عبدالرحمن الفارس.
واستقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف صباح امس رئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي باجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
وليد جنبالط ووزير االش���غال غازي العريضي 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابل���ة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير 
ش���ؤون الديوان االميري باالنابة الش���يخ علي 

اجلراح.

األمير التقى ولي العهد والمحمد

ولي العهد استقبل المحمد و5 وزراء

رئيس الوزراء استقبل الخالد والسعودي وجنبالط

»الهالل األحمر« للتوعية بأسس القانون الدولي اإلنساني
اكدت جمعية الهالل االحمر اهمية نش����ر 
التوعية بأسس ومبادئ وآليات تطبيقات القانون 

الدولي االنساني بني شرائح املجتمع.
وقالت املنسقة في مكتب القانون الدولي 
االنساني باجلمعية مرمي العدساني امس ان 

القانون الدولي االنساني يحمي االشخاص الذين 
ال يش����اركون في القتال او كفوا عن املشاركة 
فيه مؤكدة انه يرمي الى حماية ارواح االفراد 

وصحتهم وكرامتهم.
واضافت العدساني انها مثلت اجلمعية في 

الدورة العربية للقانون الدولي االنساني التي 
عقدت في بيروت اخيرا والتي اش����رف عليها 
املركز العربي للبحوث والدراسات التابع ملجلس 
وزراء العرب واللجنة الدولية للصليب االحمر 

مبشاركة 16 دولة عربية.

حضر املقابلة محافظ حولي 
الفارس  عبداهلل عبدالرحم���ن 
والوكيل املس���اعد للش���ؤون 
االعالمية بديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك احلمود.

الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف امس رئيس املجلس 
االعلى االسالمي العراقي السيد 
عمار احلكيم والوفد املرافق له 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

السعودي وذلك مبناسبة ترقيته 
لرتبة فريق وتعيينه مدير عام 
االدارة العام���ة للتحقيقات في 

وزارة الداخلية.
كما استقبل سمو ولي العهد 

اس���تقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 

ناصر احملمد.
كما اس���تقبل سموه بقصر 
السيف امس النائب االول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ووزير االشغال العامة 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 

د.فاضل صفر.
كما اس���تقبل سموه بقصر 
الداخلية  الس���يف امس وزير 
الفريق ركن الشيخ جابر اخلالد 
حيث قدم لسموه الفريق يوسف 

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر 
السيف امس وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد ووزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي باجلمهورية اللبنانية الشقيقة النائب وليد 

جنبالط والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة وكيل ديوان س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخة 
اعتماد اخلالد وس����فيرنا لدى اجلمهورية اللبنانية الشقيقة عبدالعال 
القناعي والوكيل املس����اعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

فهد اجلابر.
واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر 
السيف امس وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد يرافقه 
الفريق يوسف السعودي مبناسبة ترقيته الى رتبة فريق وتسلم مهام 

منصبه اجلديد كمدير عام لالدارة العامة للتحقيقات.

سموه التقى السعودي والحكيم


