
االثنين 7 يونيو 2010   3محليات

األمير: متعاطفون مع أشقائنا في عُمان ونأسف لما أحدثه اإلعصار من آثار مدمرة
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس 
النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
هذا وأجرى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد قبل ظه���ر امس اتصاال هاتفيا بصاحب 
الس���مو فهد بن محمد آل س���عيد نائب رئيس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان 
 الشقيقة طلب سموه خالله نقل حتياته ألخيه

الس���لطان قابوس بن س���عيد س���لطان عمان 
الشقيقة.

كما أعرب سموه عن بالغ أسفه وتأثره باآلثار 

املدمرة التي أحدثها االعصار الذي ضرب السواحل 
العمانية والذي أس���فر عن س���قوط العديد من 
الضحايا واملصابني، مؤكدا سموه تعاطفه وتعاطف 
الش���عب الكويتي مع أشقائه في سلطنة عمان 
الشقيقة جراء هذه الكارثة الطبيعية، سائال سموه 
املولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ومين على املصابني بس���رعة الشفاء 
والعافية وان يحفظ سلطنة عمان الشقيقة من 

كل سوء ومكروه.
الى ذلك بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى امللك كارل السادس 
عشر غوس���تاف ملك مملكة السويد الصديقة 
عبر فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك وهنّأ ملك السويد

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

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال باكاري فوفانا

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد العبداهلل وروضان الروضان

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم

رئيس الوزراء التقى وزير خارجية غينيا

محمد الصباح التقى السفير العراقي

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر الس���يف امس وبحضور 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح، وزير خارجية جمهورية 

غينيا باكاري فوفانا والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته للبالد.

حض���ر املقابلة مدي���ر ادارة افريقي���ا بوزارة 
اخلارجية املستشار راشد الهاجري.

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح سفير جمهورية 
العراق لدى البالد السفير محمد حسني محمد بحر 
العلوم. حضر اللقاء مدير ادارة املتابعة والتنسيق 
السفير خالد املغامس ومدير ادارة الوطن العربي 
السفير جاسم املباركي ونائب مدير ادارة مكتب 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير اخلارجية 

الوزير املفوض صالح اللوغاني.
الى ذلك تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من وزير اخلارجية والتجارة لسلطنة 
بروناي دار السالم االمير محمد بلقيه تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث س���بل 

تطويرها.

الخلفان: تعاون كويتي ـ تونسي
في المجال اإلعالمي والثقافي

التونس���ي  املدن���ي  املجتم���ع 
املختلفة.

واوضح املسؤول االعالمي 
الكويت���ي ان التعاون االعالمي 
والثقاف���ي الوثي���ق مع تونس 
جس���ده باخلص���وص تبادل 
الزي���ارات للوف���ود االعالمية 
الكويت خالل  الى  التونس���ية 
النشاطات والتظاهرات االعالمية 
الكبرى  والثقافية والسياسية 
الس���يما منها القمة اخلليجية 
االخيرة وامللتقى االعالمي العربي 
اضافة ال���ى الزيارات االعالمية 
امليدانية التي ق���ام بها العديد 
 م���ن االعالمي���ني والصحافيني
ال���ى  التونس���يني  واملثقف���ني 

الكويت.

الثقافية  التظاه���رات  في هذه 
اضافة الى اقامة معارض وندوات 
فكري���ة بالتعاون مع املنظمات 
واجلمعيات االهلية ومكونات 

تونس � كونا: اشاد املستشار 
بوزارة االعالم خالد اخللفان امس 
مبس���توى التعاون التونسي � 
الكويت���ي الوثيق ف���ي املجال 
االعالمي والثقافي على مختلف 

االصعدة واملستويات.
واعلن اخللفان في تصريح ل� 
»كونا« في ختام زيارته لتونس 
ان وزارة االعالم تنوي مواصلة 
هذا التعاون وتدعيمه بالتعاون 
الثقافة  والتنس���يق مع وزارة 
واحملافظة على التراث التونسي 
من خالل االعداد القامة اسابيع 
اعالمية وثقافية كويتية بتونس 

في املستقبل القريب.
وقال ان فرق���ا فنية وادباء 
ومفكرين سيشاركون من الكويت 

خالد اخللفان

ولي العهد يمّثل صاحب السمو في مؤتمر
القمة الثالث للتفاعل وبناء الثقة في آسيا بإسطنبول

سموه التقى الخرافي والمحمد والمبارك والعبداهلل والروضان

نواف األحمد أناب موضي الحمود لحضور حفل تكريم الكوادر المتميزة من موظفي معهد األبحاث

تكرمي الكوادر املتميزة من موظفي 
معهد الكويت لالبحاث العلمية، وقد 
أناب سموه وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
حلضور احلفل الساعة العاشرة 

صباح اليوم مبقر املعهد.

والش���يخ د.احمد ناصر احملمد 
مدير ادارة مكت���ب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
والش���يخ فهد السالم قنصل عام 
الكويت في اس���طنبول والوكيل 
املساعد للشؤون االعالمية بديوان 

س���مو ولي العهد الشيخ مبارك 
احلمود السلمان وكبار املسؤولني 
بديوان سمو ولي العهد ووزارة 

اخلارجية.
الى ذلك، يشمل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد برعايته حفل 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
واملستش���ار بالدي���وان األميري 
محمد ابواحلسن والشيخ مبارك 
الفيصل رئيس ديوان سمو ولي 
الدويخ سفيرنا  العهد وعبداهلل 
لدى جمهوري���ة تركيا الصديقة 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحم���د في ديوانه بقصر 
بيان صباح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه سمو الشيخ 
ناص���ر احملمد رئي���س مجلس 

الوزراء.
واستقبل س���موه في ديوانه 
بقصر بيان النائب االول لرئيس 
الدفاع  ال���وزراء ووزير  مجلس 

الشيخ جابر املبارك.
واس���تقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر بيان صب���اح أمس وزير 
النف���ط ووزير االعالم الش���يخ 
الدولة  العبداهلل ووزي���ر  أحمد 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 

الروضان.
الى ذل���ك، يغادر البالد اليوم 
ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد متوجها الى 
اجلمهوري���ة التركي���ة الصديقة 
حلض���ور مؤمتر القم���ة الثالث 
للتفاعل وبناء الثقة في آسيا الذي 
سيعقد في اسطنبول خالل الفترة 
من 7 ال���ى 9 يونيو 2010 والذي 
سيناقش على مدى ثالثة ايام سبل 
توطيد العالقات بني دول آس���يا 

وتفعيل احلوار املشترك.
هذا، وقد تش���كل وفد رسمي 
يرافق سموه يضم كال من نائب 
ال���وزراء ووزير  رئيس مجلس 

والشركات االجنبية.
ون��وه بالتس��هيالت التي 
امام  التركي  اجلان��ب  يقدمها 
والعرب  الكويتيني  املصطافني 
والسيما الغاء شرط احلصول 
على تأش��يرة دخول مسبقة 
مثل  بتقدمي  باكتفائه  مش��يدا 
هذه اخلدمة ام��ام الزوار في 
املناف��ذ احلدودي��ة معتبرا ان 
هذا االجراء س��اهم في زيادة 
اقب��ال الس��ياح الع��رب على 

تركيا.
واك��د ان تركي��ا اصبحت 
في السنوات االخيرة الوجهة 
االول��ى املفضلة ل��دى الكثير 
من املصطاف��ني الكويتيني ما 
دفع شركات النقل اجلوي في 
الكوي��ت الى تس��يير رحالت 
تركيا  ال��ى  جوي��ة منتظم��ة 
وكان اخره��ا دخول اخلطوط 
الوطني��ة الكويتي��ة ال��ى هذا 
املضمار في مايو املاضي الى 
جانب طيران اجلزيرة )شركة 
خاص��ة كويتية( التي تش��غل 
منذ  اس��بوعيا  جوية  رحالت 
اكث��ر م��ن عامني ال��ى مدينة 

اسطنبول.
واع��رب ع��ن االم��ل بان 
اجلوي��ة  اخلط��وط  حت��ذو 
الكويتية )الناقل الوطني( حذو 
وتقوم  واجلزي��رة  الوطني��ة 
بتس��يير رح��الت جوية الى 
تركيا لالفادة من منو القطاع 
الس��ياحي في تركي��ا وكذلك 
الكويتيني  املصطاف��ني  خدمة 

في االراضي التركية.

الكوي��ت لتركي��ا احزانها في 
الذي  االعت��داء  ه��ذا  ضحايا 
خل��ف 39 قتي��ال وجريح��ا 

معظمهم اتراك.
وق��ال ان صاحب الس��مو 
األمير الش��يخ صباح االحمد 
بعث تعازيه والشعب الكويتي 
انطالقا  الترك��ي  الرئيس  الى 
م��ن اميانه ب��ان تركي��ا التي 
قادت اسطول احلرية حريصة 
على الس��الم واالستقرار في 
املنطقة ومؤمن��ة باهمية رفع 
احلص��ار غير االنس��اني عن 

غزة.
واشار سفيرنا الى العالقات 
التاريخي��ة واالقتصادية التي 
ترب��ط الكوي��ت وتركيا والى 
حجم االس��تثمارات الكويتية 
التي يقوده��ا القطاع اخلاص 
ف��ي الس��وق التركي��ة ممثال 
بعدد من املص��ارف الكويتية 
التمويل  بي��ت  مقدمته��ا  في 
الكويتي وبنك الكويت الوطني 
ومبجموعة من الشركات على 
رأس��ها مجموعة الشايع اقدم 
الش��ركات الكويتية في قطاع 

مبيعات التجزئة في تركيا.
قيم��ة  ان  ال��ى  ولف��ت 
في  الكويتي��ة  االس��تثمارات 
تركي��ا تخطت في الس��نوات 
ملي��ار  مس��توى  االخي��رة 
ونص��ف امللي��ار دوالر م��ع 
توقع��ات بتضاعف هذا الرقم 
في السنوات القليلة املقبلة مع 
الفرص املغري��ة التي توفرها 
السوق التركية امام املؤسسات 

االقتصادي  للتع��اون  الدائمة 
والتجاري )كومس��يك( التابعة 
ملنظمة املؤمتر االس��المي في 

نوفمبر املاضي.
ه��ذه  مث��ل  ان  واعتب��ر 
املشاركات الرسمية من شأنها 
تعزيز العالق��ات املتميزة بني 
الكويت وتركيا والتي تش��هد 
تطورا الفت��ا يعززها في ذلك 
الرس��مية  اللقاءات والدعوات 
املش��تركة  االتفاقيات  وكذلك 
التي يرتبط بها البلدان والبالغ 

عددها 24 اتفاقية.
واشار س��فيرنا الى عمق 
العالقات القائم��ة بني البلدين 
وحجمه��ا عل��ى الصعيدي��ن 
ودل��ل  والش��عبي  الرس��مي 
على ذلك باش��تراك مواطنني 
كويتيني م��ع اخوانهم االتراك 
الغاثة  االنس��انية  القافلة  في 
غ��زة التي تعرض��ت لهجوم 
اس��رائيلي في املي��اه الدولية 
االثنني املاضي وكذلك مشاركة 

عضوا او مراقب��ة العتبارات 
عدة من اهمها حرص صاحب 
الس��مو االمير الشيخ صباح 
االحم��د على تلبي��ة الدعوات 
األصدقاء  الدول  من  الرسمية 
الس��يما اذا كانت تركيا التي 
ترتب��ط مع الكوي��ت بعالقات 

وثيقة.
الرئيس  دع��وة  ان  واك��د 
عبداهلل غول لصاحب  التركي 
السمو األمير الى املشاركة في 
تلك القمة لقيت صدى واسعا 
بتكليف  لدى س��موه متث��ل 
سموه لسمو ولي العهد متثيله 
في القمة دعم��ا للجهود التي 
تبذلها تركيا لعقد هذا املؤمتر 
امله��م اقليميا عل��ى اراضيها 
يوم��ي الثام��ن والتاس��ع من 

الشهر اجلاري.
كما اك��د تطلع الكويت الى 
ان حتقق القمة التي س��تنتقل 
رئاستها لتركيا من كازاخستان 
نتائج طيب��ة تصب في صالح 
الدول االعضاء واملشاركة كما 
اعرب عن االمل بأن تس��اهم 
في ترسيخ العالقات والروابط 

بني االطراف املعنية.
ولف��ت الى ان مش��اركات 
الكويت في اللقاءات واملؤمترات 
التي استضافتها تركيا اخيرا 
عادة ما تكون بوفود رس��مية 
واخره��ا  املس��توى  رفيع��ة 
قبول صاحب الس��مو االمير 
للمش��اركة  التركية  الدع��وة 
ف��ي القم��ة االقتصادية على 
اللجن��ة  اجتماع��ات  هام��ش 

 قال س��فيرنا ف��ي تركيا 
ان  ام��س  الذوي��خ  عب��داهلل 
مش��اركة س��مو ول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد في »قمة 
التفاعل وإج��راءات بناء الثقة 
في آسيا« التي ستعقد الثالثاء 
املقب��ل في اس��طنبول ممثال 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب��اح األحم��د تؤكد حرص 
الكويتي��ة على خدمة  القيادة 

التجمعات اإلقليمية.
عبداهلل  الس��فير  وأضاف 
الذوي��خ وه��و ايض��ا عميد 
ف��ي  الديبلوماس��ي  الس��لك 
تركي��ا ل� »كون��ا« ان الكويت 
حريص��ة دوم��ا عل��ى تلبية 
اليها من  املوجه��ة  الدع��وات 
تركيا للمش��اركة في اللقاءات 
واملؤمترات اإلقليمية والدولية 
وذل��ك انطالقا م��ن العالقات 
الت��ي تربط  الطيب��ة والقوية 

البلدين.
وأوضح الذويخ الذي تسلم 
الديبلوماسي  الس��لك  عمادة 
ان  الش��هر اجل��اري  مطل��ع 
القيادة الكويتية حترص على 
املس��اهمة في كل جتمع يعقد 
في تركي��ا ويخ��دم املصالح 
الكويتي��ة � التركي��ة من جهة 
والعالقات العربي��ة � التركية 
م��ن جهة اخرى ع��الوة على 

املصالح االقليمية املشتركة.
وذكر ان الكويت تش��ارك 
في القمة الثالثة ملنظمة مؤمتر 
التفاعل وإج��راءات بناء الثقة 
بصفتها دولة مدعوة وليست 

الذويخ: مشاركة الكويت في القمة يؤكد
حرص القيادة على خدمة التجمعات اإلقليمية

السفير عبداهلل الذويخ

سفارات للكويت في بنين وميانمار والغابون والو
صدرت مراسيم بإنش���اء سفارات للكويت في 
كل من بنني وميامن���ار االحتادية وجمهورية الو 

الدميوقراطية الشعبية وجمهورية الغابون ومملكة 
كمبوديا.


