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

االحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

بقصر الس���يف صباح امس رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ورئيس جلنة مش���روع اجلواب على اخلطاب 
االميري النائب عادل الصرعاوي ومقرر اللجنة علي الراشد 
واعضاء اللجنة النائبة د.اسيل العوضي والنائب د.علي 
العمير والنائب مرزوق الغامن، حيث رفعوا الى سموه 
تقرير جلنة مشروع اجلواب على اخلطاب األميري لدور 
االنعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر.

وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية لبذل املزيد من 

اجله���ود لتحقيق ما يصبو إليه املواطنون من تطلعات 
وآمال مبا يساهم في تعزيز مسيرة التنمية في البالد من 
خالل املزيد من التعاون املشترك بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية ملا فيه مصلحة للوطن العزيز.
واكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي أنهم بعون 
اهلل سيكونون عند حسن ظن سموه من خالل احلرص 
على حتقيق هذه الرغبة السامية بالعمل الدؤوب ملا فيه 

صالح الوطن واملواطن.

سموه التقى سفيرنا لدى المملكة المتحدة

ولي العهد استقبل الخرافي والمبارك و3 وزراء

رئيس الوزراء التقى ولي عهد قطر

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير خالد الدويسان

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه ولي عهد قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي ورئيس وأعضاء جلنة مشروع اجلواب على اخلطاب األميري

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

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح امس 

وزير الداخلية الفريق ركن الش���يخ جابر اخلالد 
ووزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء روضان 

الروضان.
كما استقبل  س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف امس سفيرنا لدى 

اململكة املتحدة السفير خالد الدويسان.

الدوحة � كونا: التقى س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد صباح امس سمو 
ولي عهد دولة قطر الش���قيقة الشيخ متيم بن 
حم���د آل ثاني في اطار زيارت����ه الرسمي����ة 
للدوح����ة على رأس وف���د الكوي���ت املش���ارك 

ف���ي اعم���ال مؤمتر قم���ة مب������ادرة اع����ادة 
التصمي���م الش���امل للمنت���دى االقتص���ادي 

العامل��ي )دافوس(.
حضر املقابلة اعضاء الوفد الرسمي املرافق 

لسمو رئيس مجلس الوزراء.

غادر لحضور اجتماع بين دول التعاون و»اآلسيان«

محمد الصباح ردًا على تهديد النقابات: لدينا قضاء يحكم 
بالعدل وال أصدق أن يستدعي كويتي أجنبيًا ضد بلده

بشرى الزين
»ال ميكن ان أصدق أن هناك 
واحدا من ابناء هذا الوطن يريد 
ان يلحق ضررا بوطنه الكويت 
وان يس����تدعي أجنبي����ا على 
العبارة  مؤسسات بلده« بهذه 
رد نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
في تصريحه للصحافيني قبل 
الكويت  مغادرته صباح امس 
متوجها الى سنغافورة للمشاركة 
في اجتماع دول مجلس التعاون 

اخلليجي ودول اآلسيان.
قال الشيخ د.محمد الصباح 
حول عدم اقرار الكوادر والتهديد 
بإضراب وتقدمي شكوى ملنظمة 
العم���ل الدولية ضد احلكومة 
»نحن لدين���ا دولة قائمة ذات 
س���يادة وبرملان ميثل الشعب 
وقضاء يحك���م بالعدل ونظام 
حكم رحيم ومحب لش���عبه، 
ولذلك ال اعتقد ان هناك كويتيا 
ميكن ان يستدعي أجنبيا ضد 

بلده«.
بش����أن  تعليق����ه  وف����ي 
التصريحات العراقية اخلاصة 
باخلطوط اجلوية الكويتية قال: 
هذا امر جتاري وحكم جتاري 
صدر من قبل محكمة بريطانية 
وليس من محكم����ة عربية او 
كويتية، موضحا ان ذلك يعتبر 
خالفا جتاريا فيما بني شركتني، 
مشيرا الى ان هذه امور قانونية 
حتسم في القضاء البريطاني.

وع����ن فحوى جولت����ه الى 
الش����يخ  س����نغافورة أوضح 
انها جزء  د.محم����د الصب����اح 
من االس����تراتيجية التي تسير 
عليه����ا الكويت في رئاس����تها 
ملجلس التعاون اخلليجي والذي 

يهدف الى حتريك هذه املنظومة 
االقليمية وفتح شبكة عالقات 
موس����عة مع الكتل السياسية 
واالقتصادية حول العالم، مبينا 
ان����ه عكفنا في مطلع هذا العام 
على بداية احلوار االستراتيجي 
مع تركيا وآخر قائم مع االحتاد 
األوروبي واآلن نفتح حوارا مع 

دول اآلسيان.
وذكر انه سيتم التوقيع على 
اتفاقية بدء احلوار االستراتيجي 
مع دول مجلس التعاون والصني، 
الفتا الى ان����ه قبل نهاية العام 
سيكون هناك اجتماع بالكويت 
لبدء اجتماع خليجي � روسي، 
مضيفا انه وكما هو مخطط فإن 
دول مجلس التعاون تدخل في 
التشابكات االستراتيجية  هذه 
مع هذه الكتل والدول ذات الوزن 
الثقيل حول العالم، مشيرا الى 
انه سيقوم بزيارة الى اليابان 
لتوقيع اتفاقية إلنشاء اللجنة 
املشتركة بني الكويت واليابان، 
موضح����ا انه س����يطرح خالل 
زيارت����ه اليها تعجيل انش����اء 
منطقة جتارة حرة فيما بني دول 
مجلس التعاون واليابان، الفتا 
الى وجود تعثر في احملادثات 

بني اجلانبني.
وأضاف ان اجلولة الى املنطقة 
اآلسيوية نعّول عليها كثيرا في 
االستراتيجية االقتصادية وفي 
التعاون االقتصادي، مذكرا بأن 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد أطلق الديبلوماسية 
االقتصادي����ة واآلن بدأن����ا في 
شرق آسيا ولذلك فإن التركيز 
والتواصل مع هذه املنطقة فيه 
املصلحة احليوية لدول مجلس 

التعاون.

  الخالف بي�ن »الكويتية« و»العراقية« أمر تجاري وقانوني يحس�م فيه القضاء البريطاني

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمبارك

األمير استقبل لجنة الجواب على الخطاب األميري:
بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات المواطنين

)سعود سالم(الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني

وزير الخارجية
التقى السفيرة األميركية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح سفيرة الواليات املتحدة االميركية 
ل���دى البالد ديبورا جونز، حي���ث مت تدارس املواضيع 
ذات االهتمام املش���ترك وآف���اق التعاون ب���ني البلدين 

الصديقني.
حضر اللقاء مدي���ر ادارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ د.احمد ناصر احملمد 
ومدير ادارة املراس���م الس���فير ضاري العجران ونائب 
مدير ادارة مكتب نائ���ب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الوزير املف���وض صال���ح اللوغاني ونائب 
مدير ادارة االميركيتني السكرتي���ر االول حم���د سليم���ان 

املشع��ان.


