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امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع  ح�شة يف عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع ح�شة يف العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني 

ال�شاعة  العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   -  48 قاعة   - 2010/6/9م  املوافق  االربعاء  يوم  وذلك 

التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/144 بيوع/2.

املرفوعة من:    حممد تركي خزعل حمد

واالدخار  الت�شليف  بنك   -  2 العبداهلل.  خليفه  عبداهلل  خليفه   -  1 �شـــــــــــــــــد:     

يون�س  حمود  خالد   -  4 مدخل(  )خ�شم  الوطني  الكويت  بنك   -  3 مدخل(  )خ�شم 

املرتوك )خ�شم مدخل(

اأواًل: اأو�صاف العقار:

احل�سة قدرها الن�سف م�ساعاً يف العقار الذي يقع يف منطقة القرين قطعة 1 ق�سيمة 356 من 

املخطط رقم م/ 26953 وم�ساحته 400م2. العقار عبارة عن بيت حكومي قدمي يقع على �سارعني 

العقار له 3 مداخل. العقار عبارة  و�ساحة. العقار مك�سي بالطابوق اجلريي والتكييف وحدات. 

عن دور ار�سي واول و�سطح. الدور االر�سي مكون من عدد 2 �سالة + مطبخ + 2 غرف خادمة + 

ممر + ديوانية + مغا�سل وحمام + غرفة وحمام. الدور االأول مكون من 4 غرف و2حمام و�سالة. 

ال�سطح لي�س به بناء. 

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 67500 د.ك »�سبعة و�ستون األف وخم�سمائة دينار كويتي«. وي�سرتط 

للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على االأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو 

مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على االأقل واإال اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإال اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد االأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة واليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلاالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف االإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين الإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد بانه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا االإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون 

املرافعات.

3 - تن�س الفقرة االأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار 

بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة: 

التجارية  ال�سركات  قانون  من   230 املــادة  باأحكام  عماًل  اخلا�س  ال�سكن  الأغرا�س  املخ�س�سة  البيوت 

امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

النيابة أخلت سبيل البراك
العامة س���بيل  النيابة  أخلت 
النائب مس���لم البراك بال ضمان 
مالي بعد ان استمعت إلى أقواله 
في القضي���ة املرفوعة ضده من 
قناة س���كوب بحض���ور محاميه 

ثامر اجلدعي.

النمالن لعمل صيانة 
وتطوير شامل للمنافذ الحدودية البرية

قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة طالب فيه بعمل صيانة 
وتطوير ش���امل للمنافذ احلدودية البرية )العبدلي – الساملي – 
النويصيب( وتزويدها باخلدمات الالزمة والالئقة مبستوى سمعة 
الكويت، وطرح املساحات املجاورة لالستثمار من قبل املستثمرين 

لفتح محالت جتارية واستراحات وفنادق على احلدود.

ع في ختام زيارته لطهران مع نظيره االيراني مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير العالقات البرلمانية بين البلدين وقَّ

الخرافي: الريجاني أكد عدم وجود عالقة إليران بشبكة التجسس

موفد مجلس األمة محمد السبيعي  ومن »كونا« حامد العميري
أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ان نظيره اإليراني د.علي 
الريجاني أكد له ان إيران ال عالقة لها بشبكة التجسس التي فككت 
في البالد مؤخرا. وقال اخلرافي الذي اختتم زيارة رس���مية قام بها 
عل���ى رأس وفد برملاني الى طهران واس���تمرت 3 أيام: نحن نطالب 
الس���لطات اإليرانية بدورها بالتحقيق في القضية بس���بب وجود 

متهمني من اجلنسية اإليرانية.
وكان الرئيس اخلرافي وقع مع رئيس مجلس الش����ورى اإلسالمي 
اإليراني د.علي الريجاني صباح امس مذكرة تفاهم وتعاون بني مجلس 
األمة الكويتي ومجلس الشورى اإليراني، وذلك بهدف تعزيز وتطوير 
العالقات البرملانية بني الكويت واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. وتضمنت 
االتفاقية التي جاءت في ختام املباحثات التي أجراها وفد مجلس األمة 
برئاسة اخلرافي خالل زيارته للعاصمة اإليرانية طهران اتفاق اجلانبني 
على تعزيز وتبادل الوفود الدورية بينهما، مع التأكيد على اس����تمرار 
التعاون اجلاري بني مجموعتي الصداقة البرملانية اإليرانية � الكويتية. 
كما تضمنت االتفاقية التنس����يق والتع����اون البرملاني بني البلدين في 
احملاف����ل البرملانية الدورية واإلقليمية التخاذ مواقف مش����تركة جتاه 
القضايا الدولية املهمة، وتوس����يع التعاون على املدى البعيد وتعزيز 
دور مجلس����ي البلدين في الدفاع عن القوانني التي تنص على التعاون 

وتسهيل منحى املفاوضات البرملانية.
كما نصت االتفاقية على تبادل ونقل التجارب البرملانية بني املجلسني 
في مج����ال صياغة القوانني اخلاصة باالس����تثمار والتعاون القضائي 
واألمني والتجاري واجلمركي واملصادقة عليها، وكذلك تبادل املعلومات 
التي تعزز اإلدارة البرملانية واملناهج التش����ريعية وحتديثها من خالل 
عقد برامج وملتقيات فنية بني املديرين واخلبراء في املجلسني. وحول 
املسائل والقضايا السياس����ية نصت االتفاقية على ان يقوم املجلسان 
بتب����ادل وجهات النظر حول التطورات اإلقليمية، الس����يما التطورات 
اخلاصة بالقضية الفلس����طينية في إطار دعم قضايا األمة اإلسالمية. 
كما نصت االتفاقية على عقد اجتماعات س����نوية دورية بني رؤس����اء 
املجالس التش����ريعية في البلدين مرة كل عام بالتناوب بني عاصمتي 
البلدين من اجل متابعة مس����ار العالقات البرملانية وحتقيق دور فاعل 
في مجال تطوير عمل الديبلوماس����ية البرملاني����ة. وفي أعقاب توقيع 
االتفاقية مت عقد مؤمتر صحافي، حيث أدلى اخلرافي ببيان أعرب فيه 
عن خالص شكره وعميق امتنانه لرئيس مجلس الشورى اإليراني على 

باالجتماع الذي عقده رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي مع رئيس 
مجلس الشورى االسالمي االيراني علي الريجاني. واكد في تصريح ل� 
»كونا« ان املباحثات الرسمية املباشرة بني احلكومات قد تواجه بعض 
احلرج والعراقيل بينما املباحثات النيابية ال تواجه اي صعوبة وال حرج 
النها تنقل ما يجيش في نفوس ابناء الش����عب. واوضح ان املباحثات 
الرس����مية التي جرت بني رئيس مجلس االمة ونظيره االيراني كانت 
ايجابية ووصفها ب� »الصريحة والبناءة«. وقال ان هناك تفاهما مشتركا 
في املباحثات الرس����مية التي جرت بني اجلانب����ني الكويتي وااليراني 
متمنيا ان تتحول نتائج هذه املباحثات الى واقع عملي ملموس يكون 
له انعكاس ايجابي على استقرار االوضاع في البلدين داعيا الى تكثيف 
الزيارات واللقاءات الودية الهميته����ا في تطوير العالقات الطيبة بني 
البلدين. وفي الس����ياق نفس����ه اوضح مراقب املجلس النائب د.محمد 
احلويلة في تصريح مماثل ل����� »كونا« ان الزيارة التي قام بها رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي الى ايران جاءت تلبية لدعوة رسمية من 

نظيره االيراني د.علي الريجاني. 
وقال ان الكويت حريصة على تنمية وتطوير عالقاتها مع اجلمهورية 
االس����المية االيرانية الصديقة في املجاالت كافة، خاصة مع اإلمكانيات 
الكبيرة املتاحة لتعزيز هذه العالقات، الس����يما على الصعيد البرملاني 

خلدمة ابناء البلدين.
ومن جانبها قالت رئيسة جلنة ش����ؤون املرأة النائبة د.معصومة 
املبارك ان الس����احة مفتوحة بني البلدين الصديق����ني الكويت وإيران 
لالستفادة من التجارب في العمل البرملاني، مبينة ان اخلبرات البرملانية 
تأتي عن طريق تبادل الزيارات والتباحث في مجمل القضايا. واشارت 
في هذا السياق الى اخلبرة العريقة التي تتمتع بها املرأة االيرانية في 
مجال العمل البرملاني مس����تذكرة الزيارات الودية التي كانت تقوم بها 
النائبة فائزة رفس����نجاني للكويت »وطرحت من خاللها معالم العمل 
البرملاني وانش����طة املرأة فيه«. وبدوره قال عضو الوفد النائب عدنان 
املطوع ان الزيارة كانت »مهمة وناجحة« السيما في ظل الظروف التي 
تشهدها املنطقة في الوقت احلالي مؤكدا سعي دولة الكويت وحرصها 
على تقوية اواصر الصداقة والعمل املشترك مع جيرانها. وأشاد املطوع 
مبوقف إيران من الغزو الصدامي للبالد عام 1990، مشيرا الى العالقات 
التاريخية والقدمية التي تربط بني الكويت واجلارة ايران. واكد ضرورة 
تفعيل التبادل التجاري بني البلدين مبا من ش����أنه العمل على حتقيق 

رؤية الكويت في ان تكون مركزا ماليا وجتاريا بني دول املنطقة.

حسن الضيافة وحفاوة االستقبال، مبينا ان هذا الكرم ليس مستغربا 
على الشعب اإليراني والقيادة اإليرانية. وبني اخلرافي ان العالقة بني 
الكويت واجلمهورية اإلس����المية اإليرانية ه����ي عالقة متميزة، مؤكدا 
ح����رص الكويت على تنمية وتطوير هذه العالقة نظرا ملا متثله إيران 
م����ن أهمية لدى الكويت، موضحا ان زي����ارة الوفد املرافق له تأتي في 
هذا اإلطار، مش����يرا الى ان املباحث����ات التي أجراها مع نظيره اإليراني 
كانت مثمرة وبناءة واتسمت بالصراحة والوضوح في جميع املواضيع 
التي جرت مناقشتها. وأضاف اخلرافي ان املباحثات أسفرت عن توقيع 
مذك����رة تفاهم وتعاون تضمنت أهمي����ة التواصل والتباحث في كل ما 
يهم البلدين وما يطرأ من مستجدات من منطلق املصارحة والوضوح 
اللذي����ن يتمتع بهما البلدان. كما أكد اخلراف����ي دعم الكويت للمعاجلة 
الديبلوماسية الناجحة للمش����روع النووي اإليراني من خالل »إعالن 
طهران« الذي وقعته اجلمهورية اإلسالمية مع تركيا والبرازيل، األمر 
الذي أكد النوايا السلمية إليران، الفتا الى ان الكويت كانت دائما تؤكد 
ثقتها بالنوايا الس����لمية للمشروع النووي اإليراني. من جانبه، أعرب 
د.الريجاني عن شكره العميق لزيارة رئيس مجلس األمة والوفد املرافق 
له للجمهورية اإلس����المية، مؤكدا رسوخ ومتيز العالقات بني الكويت 
وإيران الذي ينطلق من الروابط املشتركة التي جتمعهما كبلدين مسلمني 
متجاورين. وبني د.الريجاني ان زيارة الوفد الكويتي كانت مناس����بة 

لبحث العديد من املواضيع ذات االهتمام املشترك، اضافة الى العالقات 
الثنائية التي أسفرت عن تطابق في وجهات نظر البلدين حول العديد 

من القضايا وهو ما أدرج في االتفاقية التي مت توقيعها.

إشادة

من جانبه، أش����اد نائب رئيس جلنة الصداقة البرملانية الكويتية � 
اإليرانية ورئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب حسني 
احلريتي باملباحثات الرسمية التي متت بني رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ورئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني د.علي الريجاني. 
وق����ال احلريتي في تصريح ل� »كونا« ان املباحثات تطرقت الى الكثير 
م����ن االمور العالقة بني البلدين مؤك����دا انه مت االتفاق على حلها خدمة 
ملصلحة البلدين والشعبني. واضاف ان هناك رغبة مشتركة بني الوفدين 
الكويتي وااليراني في العمل على تطوي����ر وتنمية العالقات الثنائية 
خاصة العالقات التجارية واالقتصادية مع تسهيل االجراءات في التبادل 
التج����اري بني رجال االعمال في كال البلدين. واكد انه مت وضع احللول 
املناسبة في اجتاه تنشيط احلركة التجارية بني الكويت وايران واصفا 
العالقات بينهما »بالعالقات التاريخية« وانها تتميز بسمة خاصة متمنيا 

للبلدين التقدم واالزدهار في كافة املجاالت.
من جانبه أشاد رئيس جلنة الشؤون اخلارجية النائب مرزوق الغامن 

لؤي اخلرافي يقبل رأس والده عند وصوله الرئيس اخلرافي وفي استقباله د. محمد البصيري ونائبه عبداهلل الرومي ويبدو مرزوق الغامن وحسني احلريتي 

الوفد البرملاني الكويتي برئاسة الرئيس جاسم اخلرافي في ضيافة الرئيس اإليراني محمود احمدي جنادالرئيس جاسم اخلرافي مع الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد

الرئيس اإليراني يشيد بعالقات بالده المتميزة والنموذجية مع الكويت
أشاد الرئيس االيراني محمود احمدي جناد بالعالقات »املتميزة 
والنموذجي��ة« التي تربط بالده بالكويت. وقال جناد لدى اجتماعه 
برئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي والوفد املرافق له الذي يزور 
طهران حاليا »تربطنا عالقات متميزة ومنوذجية مع الكويت، ونطمح 
ال��ى ان تكون لن��ا عالقات متميزة ايضا مع باق��ي دول املنطقة«. 
وأثنى على الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس االمة لبالده ونتائج 
احملادثات »االخوية« التي أجراها اخلرافي مع رئيس مجلس الشورى 
االسالمي االيراني د.علي الريجاني. وأعرب جناد عن امله في ان 
يزور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ايران، مشيدا في 

الوقت نفسه بدور الكويت ومواقفها حيال قضايا املنطقة.
وتطرق الى االتفاق الذي توصلت اليه طهران اخيرا مع كل من 
البرازي��ل وتركيا لتبادل الوقود الن��ووي مبينا ان »طهران تعتمد 
أس��لوب التعاون واحلوار الديبلوماس��ي في حل القضايا املتعلقة 
ببرنامجها النووي«. من جانبه اثنى اخلرافي على النهج الديبلوماسي 
الذي اعتمدته ايران لتبادل الوقود النووي مبديا »تأييد الكويت لهذا 
االسلوب املبني على اساس الديبلوماسية واحلوار حيال البرنامج 
النووي االيراني املخصص لالغراض الس��لمية«. وفي ختام اللقاء 

قدم اخلرافي هدية تذكارية الى الرئيس االيراني.

الصرعاوي لبحث البعد الدستوري 
إلعداد الخطة السنوية

النائب عادل الصرعاوي  اكد 
على ضرورة بحث البعد الدستوري 
نتيجة القصور الواضح في اعداد 
اخلطة الس����نوية والذي حولها 
الى مشروع  من خطة س����نوية 
ميزانية مطالبا اجلميع بتحمل 
املس����ؤولية واال يكون الهدف ان 
تكون لدينا خطة سنوية من باب 
االجناز فقط على حساب املضمون. 
واوضح الصرعاوي في تصريح 
للصحافيني ان اعتماد السنة الثانية 
من برنامج عمل احلكومة كخطة 
سنوية هو تفريغ للخطة السنوية 
من محتواها ومضمونها املهني 
والعلم����ي مذكرا اعضاء املجلس 
بأنه عندما كنا نتحدث عن اخلطة 
االمنائية بشأن خلوها من الشؤون 
اخلارجية وشؤون األمن »الداخلية 
� الدفاع � احلرس الوطني« وبعد 
اكتشاف هذا القصور بعد اقرارها 
البد ان تكون اخلطوة هي كيفية 
تغطية هذا القص����ور من خالل 
انعكاسه على اخلطة السنوية. 
وبني الصرعاوي انه من الواضح 
ان اخلطة السنوية وما ورد بها 
من ارق����ام هي نتيجة جتميع ما 
جاء في مش����روع امليزانيات من 
اج����ل املطابقة فقط في حني كان 
من املفت����رض ان تبنى امليزانية 
على اخلطة وليس العكس، االمر 
الذي يخل بجوهر اخلطة السنوية 

ومضمونها جراء قيام احلكومة 
بتغطية ه����ذا القصور في اعداد 
اخلطة الس����نوية مما حولها من 
خطة سنوية الى مشروع ميزانية، 
االمر الذي يتطلب بحثا دستوريا 
خش����ية الوق����وع ف����ي مخالفة 
دستورية وقد حرصت احلكومة 
على اضافة بعض املؤشرات الكمية 
والقياسية والتي يتم بناء عليها 
االداء احلكوم����ي وذلك  تقيي����م 
باضافة صفحتني في بداية اخلطة 
من باب ذر الرماد في العيون دون 
حتديد من س����يتولى تنفيذ هذه 
املؤشرات وتضمينها فيما يخص 
اجلهات احلكومية وفق البيانات 
التفصيلية اخلاص����ة بكل جهة 

حكومية الواردة في اخلطة.

عادل الصرعاوي

وفد »الصداقة« يصل إلى روما في زيارة للبرلمان اإليطالي

السلطان: ارتياح لنتائج مباحثات الوفد البرلماني في المغرب

وصل امس وفد مجموعة الصداقة البرملانية الثانية مبجلس األمة 
الى روما في زيارة رسمية للبرملان االيطالي في ختام جولة أوروبية 
لتعزيز عالقات الصداقة والتعاون بني مجلس األمة واملؤسس���ات 

البرملانية حول العالم.
ومن املقرر أن يجتمع الوفد البرملاني الذي اختتم في وقت سابق 
بستراسبورغ زيارة ناجحة للبرملان األوروبي غدا في مجلس النواب 
االيطالي بعدد من املسؤولني البرملانيني االيطاليني من بينهم رئيس 
جلنة الش���ؤون اخلارجية ورئيس مجموع���ة الصداقة البرملانية 

االيطالية حيث ينتظر بحث تعزيز التعاون بني املجلسني.
ويحمل الوفد البرملاني الكويتي برئاسة النائب علي الدقباسي 
دعوة من رئيس مجلس االمة الكويتي جاس���م اخلرافي الى رئيس 

مجلس النواب االيطالي جان فرانكو فيني لزيارة الكويت.
وتأت���ي زيارة وفد مجلس االمة الى روما والتي تس���تمر حتى 
يوم 22 اجلاري في اطار تعزيز العالقات البرملانية ملجلس النواب 
مع املؤسس���ات البرملانية الصديقة والشقيقة ودعما للعالقات بني 

مجلس االمة وبني البرملانيني في العالم.

وتضم مجموعة الصداقة البرملانية الثانية مبجلس األمة كال من 
النواب صالح  عاشور وشعيب املويزري ودليهي الهاجري وعسكر 
العنزي وحسني مزيد وغامن امليع يرافقهم مدير ادارة شؤون املنظمات 
بقطاع الش���عبة البرملانية سامي الشايع واملترجم باألمانة العامة 
باملجلس بدر غلوم. وكان الوفد استعرض تعزيز التبادل التجاري 
بني الكويت واالحتاد االوروبي واقرار البرملان الكويتي قانونا جديدا 
للعمالة الوافدة تضمن حدا ادنى الجور العمال وضمان جميع حقوقه 
ووض���ع املرأة في الكويت التي تعتلي اعلى املراكز في الدولة. كما 
دعا الوفد االحتاد االوروبي للمساهمة الفعالة حلل النزاع العربي 

االسرائيلي ودفع عملية السالم في الشرق االوسط.
وحضر الوفد الكويتي جلسة عامة للبرملان االوروبي حيث رحب 
رئيس اجللسة نائب رئيس البرملاني االوروبي فيدال غوادراس بالوفد 
فيما اقامت رئيسة جلنة العالقات االوروبية مع شبه اجلزيرة العربية 
النائبة اجنيلكا نييبلر مأدبة غداء على شرف الوفد. واجتمع الوفد 
مع رئيس كتلة احلزب الشعبي في البرملان االوروبي جوزيف داول 

حيث مت استعراض اوجه تعزيز التعاون بني البرملانيني.

أعرب النائب خالد السلطان عن ارتياح وفد 
جلنة الصداقة البرملانية السادسة مبجلس 
األمة لنتائج مباحثاته مع املسؤولني املغاربة، 
مشيدا مبستوى العالقات اجليدة بني اململكة 

املغربية والكويت في شتى املجاالت.
وأوضح السلطان ل� »كونا« عقب املباحثات 
التي أجراها الوفد الكويتي مع وزير الدولة 
محمد اليازغي وس���كرتير الدولة للشؤون 
اخلارجية محمد أوزين أن الطرفني تناوال سبل 
تعزيز العالقات الثنائية، السيما االقتصادية 

والتجارية حتى ترقى إلى مستوى العالقات 
السياسية املمتازة. وذكر أن اجلانب املغربي 
ثمن مواكبة الكويت ومصاحبتها ملشاريع 
التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية 
في بالده ومساهمة صناديق التمويل الكويتية 
في عدد من املشروعات الكبرى التي تقوم 
احلكومة املغربية بإنشائها هي عبارة عن 
موانئ وطرق وسدود مائية مركبات إلنتاج 
الطاقة من حرارة الشمس واملصادر الطاقية 

البديلة النقية.

البرملانية  وقال ان مجموعة الصداق���ة 
املغربي���ة � الكويتية أعرب���ت عن أملها في 
مضاعفة اجلهود املشتركة لتنمية االستثمارات 
الكويتية باملغرب، وحث رجال املال واألعمال 
الكويتيني على ضخ مزيد من الرساميل في 
اس���تثمارات مربحة في قطاعات السياحة 
وإنتاج الطاقة اخلضراء والتجارة مستفيدين 
في ذلك من احلوافز املمنوحة من قبل احلكومة 
املغربية للمستثمرين من دولة الكويت على 

سبيل االمتياز.

)هاني الشمري(السفير اإليراني علي جنتي مرحبا بالدكتورة معصومة املبارك


