
الثالثاء 1 يونيو 2010   3محليات

توقيع اتفاقيتين للتعاون بين الكويت وجورجيا
استقبل وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل صباح امس نائب 
وزير خارجية جمهورية جورجيا 
الكسندر نلبندوف والوفد املرافق 
حيث مت التباحث بشأن عدد من 
الثنائية  البلدين  اوجه عالقات 
وما يتصل بتطوير تلك العالقات 
وتعزيزها والقضايا ذات االهتمام 
املش���ترك كما مت التوقيع على 

اتفاقيتني.
اتفاقية انشاء جلنة مشتركة 
الكويت  للتعاون بني حكوم���ة 
وحكومة جورجيا ومذكرة تفاهم 
بشأن اقامة مشاورات ثنائية بني 
وزارة خارجية الكويت ووزارة 

خارجية جمهورية جورجيا.
حضر اللقاء مدير ادارة مكتب 
السفير فيصل املشعان  الوكيل 
وسفير جمهورية جورجيا لدى 

الكويت جوتشا جاباريدزه.

عزام الصباح : تسهيالت 
كبيرة للكويتيين

في البحرين
املنامة � كونا: أشاد سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح 
بالتنسيق واملتابعة التي تقوم بها 
وزارة الداخلية البحرينية ممثلة 
بوزير الداخلية البحريني الشيخ 

راشد بن عبداهلل آل خليفة.
كما اشاد السفير بالتسهيالت 
الكاملة من وزارة الداخلية البحرينية 
الكويتيون  التي يحصل عليه����ا 
من ابنائنا الطلبة واملس����تثمرين 
والسياح خالل تواجدهم في مملكة 
البحرين وتلبية ما يحتاجونه من 
عناية ورعاية بتوجيهات من وزير 
الداخلية الشيخ راشد بن عبداهلل 

آل خليفة.
وقال الش����يخ ع����زام في بيان 
صحاف����ي ان تل����ك الرعاية تأتي 
العالقات  جتسيدا طبيعيا لعمق 
التاريخية والعائلي����ة املتجذرة 
وروابط الدم الواحد بني العائلتني 
احلاكمتني والش����عبني الشقيقني 
خصوص����ا ان موس����م االجازات 
الصيفية على االبواب وما متثله 
مملكة البحري����ن من وجهة أولى 
للس����ياحة العائلية التي دائما ما 
تستقطب سياح الكويت ملا يجمع 
الكويت ومملكة البحرين من روابط 
عائلي����ة ومش����اعر طيبة صادقة 
متبادلة وان ما يعكس طبيعة هذه 
البحرين ترحب  ان  العالقات هو 
بالكويتيني بقلبها قبل احضانها.

الشيخ د.محمد الصباح

سمو رئيس الوزراء مستقبال د.عبداهلل املعتوق

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

الشيخ جابر املبارك خالل حفل تقليد كوكبة من الضباط رتبهم اجلديدة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال حسني احلريتي

خالد اجلاراهلل يوقع احدى االتفاقيات مع نائب وزير خارجية جورجيا

صاحب السمو عزى حاكم الشارقة

األمير استقبل رئيس الوزراء

المبارك قّلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

ناصر المحمد التقى المبعوث الرئاسي لغوايانا 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الخيرية

استقبل س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس رئيس مجلس 
ادارة الهيئة اخليرية االس����المية 
العاملية د.عبداهلل املعتوق واعضاء 
مجلس االدارة مبناس����بة تشكيل 
مجلس االدارة اجلديد. كما استقبل 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس 
وزير الدولة واملبعوث الرئاس����ي 
جلمهورية غوايانا جورج حالق 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة وكيل ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخة 
اعتماد اخلالد والوكيل املس����اعد 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ فهد جابر املبارك.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وذلك اثر عودته من دولة قطر 
الشقيقة بعد ترؤسه وفد الكويت املشارك في مؤمتر 
قمة مبادرة اعادة التصميم الشامل للمنتدى االقتصادي 
العاملي. الى ذلك بعث صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية الى اخيه سمو الشيخ 
د.س����لطان بن محمد القاسمي عضو املجلس االعلى 

حاكم الش����ارقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور له باذن اهلل تعالى 
الشيخ خالد بن عبداهلل بن محمد آل ثاني سائال سموه 
املولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وان يلهم األسرة الكرمية جميل الصبر 
وحسن العزاء. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

اس����تقبل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك السفير االيراني 

علي جنتي مبناسبة انتهاء مهام عمله في البالد.
وش����كر الشيخ جابر املبارك السفير جنتي على 
كل جه����د قدمه في دعم أواصر العالقات املميزة بني 

الكويت وايران الصديقة.
من جهة اخرى قلد الش����يخ جابر املبارك كوكبة 
من الضباط رتبهم اجلديدة بعد اداء القسم القانوني 
في حفل أقيم في مبنى وزارة الدفاع بحضور رئيس 

األركان العام����ة للجيش الفريق الركن احمد اخلالد 
ورئيس هيئة مكت����ب النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الفريق صالح احلميضي وقادة 
الوحدات املعنيني. وهنأ الشيخ جابر املبارك الضباط 
اجلدد حلصولهم على هذه الثقة الغالية التي أوالهم 
إياها صاحب الس����مو األمي����ر القائد األعلى للقوات 
املسلحة وس����مو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء، متمنيا لهم التوفيق وبذل املزيد من اجلهد 

والعطاء في سبيل خدمة الكويت.

سموه التقى سفراء أفغانستان وإندونيسيا وإيران

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء والحريتي
اس���تقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
وذلك اثر عودته من دولة قطر الش���قيقة بعد ترؤسه وفد الكويت 
املش���ارك في مؤمتر قمة مبادرة اعادة التصميم الش���امل للمنتدى 

االقتصادي العاملي.
كما اس���تقبل سموه بقصر السيف صباح امس سفير جمهورية 
افغانستان االسالمية لدى الكويت السفير عبدالرحيم كرميي وذلك 

مبناسبة انتهاء مهام عمله كسفير لبالده.
واستقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس سفير اجلمهورية 
االندونيس���ية لدى الكويت السفير فيصل اسماعيل وذلك مبناسبة 
انتهاء مهام عمله كس���فير لبالده. واس���تقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس سفير اجلمهورية االسالمية االيرانية لدى الكويت علي 

جنتي وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله كسفير لبالده.
كما استقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس رئيس املجلس 

البلدي زيد العازمي.
واستقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد بقصر السيف 

امس عضو مجلس األمة النائب حسني احلريتي.

محمد الصباح يشارك في اجتماع 
»اآلسيان« ومجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية ورابطة اآلسيان وذلك 
ضمن مساعي املجلس لتكوين 
عالقات وتش���ابكات مع الكتل 

العاملية والدول العظمى.
يذك���ر أن رابطة اآلس���يان 
تضم في عضويتها 10 دول هي 
بروناي وكمبوديا واندونيسيا 
والوس وماليزي���ا وميامن���ار 
والفلبني وسنغافورة وتايلند 

وڤيتنام.

س���نغافورة � كونا: وصل 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح الى سنغافورة امس في 
مستهل جولة آسيوية تشمل 

ايضا اليابان والصني.
وكان في مقدمة مستقبلي 
الشيخ د.محمد الصباح مدير 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
ووس���ط آس���يا باخلارجي���ة 
الس���نغافورية السفير هايرو 
باالن وسفيرنا لدى سنغافورة 
عبدالعزيز العدواني والسكرتير 
ثالث محم���د الزعبي وامللحق 
الديبلوماسي ناجي الربيعان.

وم���ن املق���رر ان يش���ارك 
الشيخ محمد خالل زيارته الى 
سنغافورة في أعمال االجتماع 
الوزاري املش���ترك الثاني بني 
رابط���ة »اآلس���يان« ومجلس 
التعاون اخلليجي الذي سيبدأ 

أعماله يوم غد.
ويأت���ي االجتم���اع ملتابعة 
واس���تكمال خارط���ة الطريق 
لتحقيق شراكة استراتيجية بني 
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