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األمير بحث مع ولي عهد قطر دعم التعاون الثنائي في جميع المجاالت
صاحب السمو أولم على شرف تميم بن حمد آل ثاني

ول�ي العه�د القط�ري: زيارت�ي اس�تمرار لنه�ج التواص�ل بي�ن قيادت�ي الكوي�ت وقط�ر وتوثي�ق العالق�ات األخوي�ة بي�ن بلدين�ا

صاحب السمو األمير خالل مباحثاته مع ولي العهد القطري بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال ولي عهد قطر لدى وصوله الى البالد

اس���تقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد يرافقه صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد ب���ن خليفة آل ثاني ولي عهد قطر 
والوفد املرافق لسموه وذلك مبناسبة زيارة سموه 

الرسمية للبالد.
هذا ومت تبادل االحاديث الودية التي جسدت 
عمق العالقات االخوية التاريخية املتميزة التي 
تربط قيادة الكويت وشعبها باخوانهم في قطر 
الشقيقة والتي تشهد ازدهارا وتطورا مستمرين 
مبا يعكس الرغبة املشتركة في العمل معا لرفع 
سقف التعاون الثنائي في املجاالت كافة مبا يحقق 

تطلعات شعبي البلدين الشقيقني.
هذا واقام صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان ظهر امس مأدبة غداء على شرف 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل 
ثاني ولي عهد دولة قطر الشقيقة والوفد املرافق 

لسموه وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وكان سمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل 
ثاني ولي عهد دولة قطر الشقيقة والوفد املرافق له 
وصل الى البالد في زيارة تستغرق يومني يجري 
خاللها مباحثات رسمية مع القيادة السياسية تتعلق 
بتوطيد العالقات االخوية الثنائية وتعزيز سبل اطر 

التعاون املشترك لتحقيق التنمية واالزدهار للبلدين 
والشعبني الشقيقني والتباحث حول مختلف القضايا 
وتبادل الرأي في عدد من التطورات املستجدة على 

الساحتني االقليمية والدولية.
وكان في مقدمة مستقبليه على ارض املطار سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
النفط ووزير االعالم رئيس بعثة الشرف املرافقة 
الشيخ احمد العبداهلل والوزراء واحملافظون وكبار 
القادة من اجليش والشرطة واحلرس الوطني وكبار 

املسؤولني بالدولة وسفيرا البلدين الشقيقني.
ويرافق سمو ولي عهد دولة قطر الشقيقة وفد 
رسمي يضم كال من املستشار اخلاص لسمو ولي 
عه���د دولة قطر حمد بن خليف���ة العطية ووزير 
البيئة عبداهلل بن مبارك بن عبود ومدير مكتب 
سمو ولي عهد دولة قطر الشيخ خالد بن خليفة 
بن عبدالعزيز آل ثاني والش���يخ عبدالرحمن بن 
عبداهلل خالد آل ثاني ومدير ادارة شؤون مجلس 

التعاون يوسف عيسى اجلابر.
هذا وقد ش���كلت بعثة شرف مرافقة للضيف 

الكرمي برئاسة وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل.

وفيما يلي البيان الذي ادلى به س���مو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر الشقيقة 

لدى وصوله الى الكويت.
»يسرني لدى وصولي الى بلدي الثاني الكويت 
ان انقل اطيب حتيات صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني امير البالد وحكومة وش���عب 
دولة قطر الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وشعب الكويت الشقيق مع خالص الود والتقدير 
مقرونة بأصدق التمنيات لهم باخلير والتوفيق 

ولبلدهم باملزيد من التقدم واالزدهار«.
ان زيارتي هذه والتي تأتي تلبية لدعوة كرمية 
من اخي س���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد 
استمرار لنهج التواصل بني قيادتي البلدين ستسهم 
مبشيئة اهلل في تعزيز وتوثيق العالقات االخوية 
املتينة بني بلدينا في مختلف املجاالت ملا فيه خير 

ومصلحة بلدينا وشعبيهما الشقيقني.
اسأل اهلل س���بحانه وتعالى ان يأخذ بايدينا 
جميعا وان يجمعنا دائما على اخلير وان يحقق 
ما ننش���ده لبلدينا وش���عبينا من رفعة وتقدم 

ورخاء.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

كما استقبل س���موه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

واستقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي يرافقه 
اعضاء وفد مجل���س االمة الذي قام بزي���ارة الى اجلمهورية 

االسالمية االيرانية مؤخرا.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس وبحضور سمو 
ولي العهد الش���يخ نواف االحمد، رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي يرافقه رئيس مجلس النواب في اجلمهورية العراقية 
الشقيقة د.اياد الس���امرائي والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
 حض���ر املقابلتني نائب وزير ش���ؤون الدي���وان االميري

الش���يخ علي اجلراح ووزي���ر النفط واالعالم الش���يخ احمد 
العبداهلل.

صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء والخرافي والسامرائي وعدداً من النواب

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د.إياد السامرائي صاحب السمو األمير مستقبال جاسم اخلرافي ووفد مجلس األمة الذي زار طهران

»السكنية«: توزيع 158 بيتاً بمدينة سعد العبداهلل غداً
بدأت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس عملية توزيع بطاقات 
دخول قرعة توزيع البيوت احلكومية في مدينة سعدالعبداهلل ل� 158 بيتا 
مبساحة 400 متر مربع الصحاب الطلبات االسكانية حتى تاريخ االول 

من ابريل 1996.  وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان موعد اجراء القرعة 
 على هذه الوحدات السكنية سيكون بتاريخ 31 من الشهر اجلاري مبقرها،

مضيفة ان توزيع بطاقات االحتياط سيتم غدا الثالثاء.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال ولي عهد قطر سمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني

أكدت أن أبوابها مفتوحة لوسائل اإلعالم لالستفسار عن مثل هذه القضايا

 »الدفاع« تنفي فصل 20 عسكريًا من الخدمة
وزير الداخلية المغربي
يصل إلى الكويت اليوم

رئيس سيراليون
يبدأ اليوم زيارة رسمية للبالد

بشرى الزين
يصل مساء اليوم الى البالد وزير الداخلية في اململكة املغربية 
الطيب الشرقاوي في زيارة رسمية تستمر يومني تلبية لدعوة من 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد. وتأتي زيارة الوزير املغربي 
لبحث مجاالت التعاون الثنائية بني البلدين، إضافة الى القضايا 

األخرى ذات االهتمام املشترك.

يبدأ رئيس س���يراليون ارنس���ت باي كوروما اليوم زيارة رسمية 
للكويت تس���تغرق ثالثة أيام، وذكر بيان صحافي ان رئيس سيراليون 
سيجري خالل الزيارة مباحثات رسمية مع صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، كما سيجري خالل الزيارة مباحثات مع املسؤولني بالغرفة 
ورجال األعمال الكويتيني تتناول س���بل دعم وتطوير وتنمية العالقات 

التجارية بني اجلانبني. 

الكويت � كونا: نفت رئاسة األركان العامة 
للجي����ش أمس ما تناولته بعض الصحف في 
20 ماي����و اجلاري عن فصل 20 عس����كريا من 
اخلدمة، مؤكدة ان اخلبر عار عن الصحة. وقالت 
مديرية التوجيه املعنوي في اجليش في بيان 
صحافي »ان بعض العسكريني تقدموا لتعديل 
أوضاعهم الى جنسيات عربية وغير عربية وفق 
اإلجراءات األمنية املتبعة في الكويت حيث قاموا 
باستخراج جوازات سفر من سفارات بلدانهم 
املعتمدة لدى البالد وفق اإلجراءات الصحيحة 
املتبعة في تلك السفارات«. وأضاف البيان »ان 
استخراج تلك اجلوازات مت بناء على بطاقات 
العائلة وسجالت النفوس في تلك الدول ومت 

جتديد تلك اجلوازات عدة مرات في سفارات 
بلدانهم وس����افروا بها عدة مرات وعلى ضوء 
ذلك قام بعضهم بتعديل أسمائهم الى أسمائهم 
احلقيقية املعتمدة في تلك الدول بعد صدور 

أحكام قضائية بهذا اخلصوص«.
وأوض����ح البي����ان ان وزارة الدفاع »قامت 
مبنحهم اقامة س����ارية املفعول بعد التأكد من 
صحة تل����ك اجلوازات«، مضيف����ا ان الوزارة 
فوجئت بأن عددا منهم قام بتسليم تلك اجلوازات 
ووثائقهم الشخصية الى سفارات بلدانهم في 
الكويت دون علم السلطات األمنية ودون اذن 

وزارة الدفاع.
وقال ان هؤالء العس����كريني »قاموا برفع 

دعاوى قضائية ضد وزارة الدفاع متهمني إياها 
بإرغامهم على استخراج جوازات سفر مزورة 
مما أدى الى اختالف ومغالطات في املعلومات 
املوجودة لدى اجلهات األمنية مما قد يؤدي إلى 
إرباك األجهزة األمنية في البالد مستقبال« مضيفا 
انه مت اس����تدعاء أربعة عسكريني والتحقيق 

معهم.
وذكر ان مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة تشرع أبوابها في جميع األوقات لوسائل 
اإلعالم لالستفس����ار عن مث����ل هذه املواضيع 
واألخبار املتعلقة بوزارة الدفاع للرد عليها او 
توضيحها داعيا وسائل اإلعالم إلى توخي الدقة 

واحلذر عند نشر األخبار اخلاصة بالوزارة.


