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األمير يأمر بتجهيز مساكن إليواء األسر المتضررة من حريق مجمع الصوابر
صاحب السمو ودّع رئيسة ليبيريا في ختام زيارتها للبالد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا رئيسة ليبيريا صاحب السمو األمير ورئيسة ليبيريا يستعرضان حرس الشرف صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا رئيسة ليبيريا

محمد الصباح: خطة عمل لتعزيز عالقات 
»التعاون« و»األوروبي« على مدى 3 سنوات 

بحث أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب والحوار بين الثقافات

الشيخ د. محمد الصباح خالل لقائه وزير خارجية بريطانيا ويليام هيغ

لوكسمبورغـ  كونا: اتخذ مجلس 
العربية  لــــدول اخلليج  التعاون 
واالحتاد االوروبي خطوة كبيرة 
جتاه تعزيز العالقات الثنائية بني 
اجلانبني عبر تبني خطة عمل على 

مدار ثالثة اعوام.
وقــــال نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح في مؤمتر صحافي 
مشترك في ختام اجتماع وزاري 
مشــــترك بني االحتــــاد االوروبي 
ومجلس التعــــاون لدول اخلليج 
العربية »سنحتفل بالذكرى الـ 22 
العالقات بني دول مجلس  القامة 
العربية  لــــدول اخلليج  التعاون 
واالحتاد االوروبي في لوكسمبورغ 

نفسها«.
واضاف الشيخ د.محمد الصباح 
ان »هذا حدث جلل« مشــــددا على 
قوة العالقات التي تربط االحتاد 
االوروبي ومجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
واكد ضرورة اظهار ان مثل تلك 
االجتماعات ليست مجرد لقاءات 
روتينية سنوية وامنا ادوات تؤدي 
لنتائج تصب في مصلحة االحتاد 

االوروبي ودول اخلليج.
واوضح »قمنا خالل مناقشاتنا 
املتعلقة  القضايا  بتغطية كافــــة 
برفاهــــة احليــــاة فــــي منطقتينا 
وامضينا الكثير من الوقت في بحث 
قضايا مثل اسلحة الدمار الشامل 
واالرهاب واحلــــوار بني الثقافات 
وسنستكمل مناقشاتنا بشأن عملية 
السالم في الشرق االوسط وقضايا 

اقليمية اخرى «.
مــــن جانبه قال االمــــني العام 
ملجلــــس التعاون لــــدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية »لقد 
اتفقنا على تسريع وتيرة العمل 
من اجل تفعيــــل خطة العمل في 

اقرب وقت ممكن«.
واضاف العطية ان خطة العمل 
تغطــــي القضايا محــــل االهتمام 
البيئة والتعاون  املشــــترك مثل 
االقتصــــادي واملالــــي والنقــــدي 
اضافة الى االســــتثمار والتجارة 
والطاقة والنقل والثقافة والتفاهم 
املشترك. من جهتها قالت املمثلة 
العليا لالحتاد االوروبي للشؤون 
اخلارجية كاثرين اشتون ان »هذا 
االجتماع يؤكد التطلعات من كال 
اجلانبني ألن يكون لدينا عالقات 
اســــتراتيجية اكبر« فيما يتعلق 
ب »االستقرار االقليمي ومكافحة 

االرهاب والتعاون االقتصادي«.
واضافت اشتون »سنستفيد من 
زيادة احلوار بني االحتاد االوروبي 
ومجلس التعــــاون لدول اخلليج 

العربية«.
وتابعت في هذا السياق »اتخذنا 

خطوات مهمة في هذا االجتاه وقد 
دشنا خطة عمل مشتركة لتعزيز 
التعاون« موضحة ان تلك اخلطة 
»تغطي على سبيل املثال االهتمامات 
املشتركة وحوكمة االقتصاد العاملي 
والتعليــــم والطاقــــة ومكافحــــة 

االرهاب«.
وقالــــت »لقد عقدنــــا اجتماعا 
بناء غلبت عليه املناقشات الودية 
واملثمرة« مشــــيرة الى انه جرى 
ايضا تبادل اآلراء بشأن التوصل 
الى اتفاقية جتارة حرة بني االحتاد 
االوروبي ومجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
واعربت اشتون عن االمل في بذل 
جهود سياسية أخيرة لالنتهاء من 

املفاوضات بشأن تلك االتفاقية.
الى ذلــــك اجتمع نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــــيخ د.محمد الصباح بوزير 
اخلارجية البريطاني ويليام هيغ 
لبحث العالقات الثنائية بني البلدين 
والقضايا ذات االهتمام املشترك.

كمــــا اجتمع الشــــيخ د.محمد 
الصباح بوزير اخلارجية الروماني 
تيودور باكونشي لبحث العالقات 

الثنائية بني الكويت ورومانيا.
وقال باكونشي في تصريح لـ 
»كونا« والتليفزيون الكويتي عقب 
االجتماع »انني مسرور للغاية بعقد 
االجتمــــاع«، مضيفا ان االجتماع 
شهد بحث »مجموعة واسعة من 
الى  الثنائيــــة باالضافة  القضايا 
قضايا التعاون االقتصادي والوضع 
في املنطقة والعقوبات اجلديدة التي 

جرى تبنيها ضد ايران«.
واضاف باكونشــــي انه بحث 
مع الشيخ د. محمد الصباح خالل 
االجتماع ايضا امكانية قيام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بزيارة الى بوخارســــت مشــــيرا 
الى ان الرئيــــس الروماني تريان 
باسيسكو قام بزيارة الكويت في 

وقت سابق.
وتابع في هذا السياق »جنري 
ايضا استعدادات ملنتدى اقتصادي 
خليجــــي - رومانــــي مهــــم هذا 

اخلريف«.
كما اجتمع الشــــيخ د. محمد 
الصباح بنظيره القبرصي ماركوس 
كيبريانو الذي وصف عالقات بالده 

بالكويت بأنها »ممتازة«.
وقال كيبريانــــو في تصريح 
مماثل ان العالقــــات )بني قبرص 
والكويت( ممتــــازة على اجلانب 
السياسي واالقتصادي« موضحا 
ان هناك العديد من املشروعات التي 
متولها الكويت في قبرص كما ان 
عددا من رجال االعمال القبارصة 

يعملون في الكويت.
واضاف: بالطبع نقف بجوار 
بعضنــــا البعض على املســــتوى 
السياسي ايضا ونبحث حاليا عن 
سبل جديدة بشأن كيفية تعزيز 

تلك العالقات.
كمــــا اجتمــــع نائــــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح باملمثلة 
العليا لالحتاد االوروبي للشؤون 

اخلارجية كاثرين اشتون.

ولي العهد استقبل سفيري العراق وأرمينيا

اســـتقبل سمو ولي العهد الشـــيخ نواف األحمد 
 بقصر بيان أمس سفير جمهورية العراق محمد حسني
بحر العلوم، وذلك مبناســـبة توليـــه مهام منصبه 

اجلديد.

كما استقبل سموه سفير جمهورية ارمينيا فادي 
فشارتشوغليان، وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه 

اجلديد.
حضر املقابلتني رئيس ديوان ســـمو ولي العهد 

الشـــيخ مبارك الفيصل والوكيل املســـاعد للشؤون 
االعالمية بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك احلمود 

السلمان.
واستقبل سموه عبدالهادي الصالح.

سموه التقى عبدالهادي الصالح

سمو ولي العهد مستقبال سفير أرمينيا سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير العراقي

الحجي تسلم رسالة ماجستير
في القانون اإلداري من الرومي

وزير الداخلية تسلم رسالة
من نايف بن عبدالعزيز

خالل لقائه السفير السعودي

الداخلية  اســـتقبل وزير 
الشيخ جابر اخلالد في مكتبه 
امس ســـفير اململكة العربية 
السعودية د.عبدالعزيز الفايز 
الذي سلم للخالد رسالة خطية 
من اخيه النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
السعودي صاحب السمو امللكي 
االمير نايـــف بن عبدالعزيز.

ومت خالل اللقاء بحث عدد من 
املسائل ذات االهتمام املشترك 
الشقيقني.  واكد  البلدين  في 
اخلالـــد خـــالل اللقـــاء على 
التي  العالقات االخوية  عمق 
البلدين والتي تضرب  تربط 
بجذورها الى مئات الســـنني، 

استقبل املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل 
احلجي في قصر السيف امس فواز الرومي حيث سلمه نسخة من 
رســـالة املاجستير في القانون االداري بعنوان »حماية البيئة في 
ظل القانون الوضعي والتشريع اإلسالمي« مهداه الى سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 

فيصل احلجي يتسلم الرسالة من فواز الرومي

الشيخ محمد اخلالد مستقبال زيد العازمي

 الخالد بحث مع العازمي دعم التعاون
بين »األمن الوطني« و»البلدي«

اجتمع رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد مبكتبه امس مع رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي. ومت خالل اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير 

التعاون بني اجلهاز واملجلس البلدي.

واستقبل الشيخ محمد اخلالد الشاعر مجبل 
احلشـــاش حيث أهداه ديوانه الشعري اجلديد 
وقد ثمن الشـــيخ محمد اخلالد االهداء متمنيا له 

التوفيق والنجاح.

تسلّم ديوان الشعر الجديد للحشاش

30 مليون دينار من الصندوق الكويتي
لمحطة العين السخنة لتوليد الكهرباء

القاهرةـ  كونا: وافق مجلس الشعب املصري 
على اتفاقية قرض مشروع محطة العني السخنة 
لتوليد الكهرباء بني مصر والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية مببلغ ثالثني مليون 
دينار كما وافق على اتفاقية قرض من اليابان 
مببلغ 432 مليون دوالر لتنفيذ مشروع انشاء 

محطة طاقة رياح.
وقال وزير الكهرباء املصري حسن يونس في 
تصريح له ان قرض الصندوق الكويتي يهدف 
إلنشاء محطة العني السخنة البخارية بالسويس 
بقدرة 1300 ميغاوات والتي تتكون من وحدتني 
بخاريتني قدرة كل منها 650 ميغاوات وستعمل 
بنظام استخدام التوليد البخاري بالضغط فوق 
احلرج مبا يسمح بالتوافق مع متطلبات الشبكة 
الكهربائية في خفض كمية الوقود املســـتخدم 

وكذلك االنبعاثات الناجتة.

واوضح انه عند احلصول على قرض القامة أي 
مشروع كهربائي جتري عليه أوال دراسة جدوى 
لتغطية القرض مشـــيرا الى أن هذه الدراسات 
جتري من جهة اجلانب املصري واجلانب األجنبي 
لكـــي يتأكد اجلميع من اجلـــدوى االقتصادية 

للقرض.
وأشـــار يونس الى أن نســـبة الفوائد على 
القرض 3% وهي بسيطة جدا اذا مت قياسها من 
كافة األوجه مؤكدا أن هذه النســـبة من أحسن 

النسب على مستوى العالم.
ويهدف القـــرض الياباني الى زيادة االمداد 
بالطاقة وخفض تلوث الهواء نظرا لعدم استخدام 
الطرق التقليدية لتوليـــد الكهرباء فضال عن 
التحكـــم في درجة احلـــرارة املرتفعة للغالف 
اجلوي نظرا خلفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

الكربون.

صرح وزير شؤون الديوان األميري باإلنابة 
الشيخ علي اجلراح بأن صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد قد أمر بسرعة جتهيز 
املساكن املناسبة اليواء جميع ابنائه من األسر 
املتضررة من جراء احلريق الذي اندلع امس االول 

في احدى عمارات مجمع الصوابر االسكاني في 
منطقة شرق، متمنيا سموه للمتضررين الشفاء 
العاجل وســــائال اهلل العلي القدير ان يجنب 
املواطنني واملقيمني في البالد كل سوء ومكروه. 
الــــى ذلك، غادرت البالد صباح امس رئيســــة 

جمهورية ليبيريا الصديقة ايلني جونســــون 
سيرليف والوفد الرسمي املرافق لها بعد زيارة 
رسمية للبالد استغرقت ثالثة ايام أجرت خاللها 
مباحثات رســــمية مع صاحب الســــمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

وكان في وداعها على أرض املطار صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشــــعل األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ووزير شــــؤون الديوان األميري 
باإلنابة الشــــيخ علي اجلراح وكبار القادة في 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني. وكان سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد أقام 
في ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان أمس 
األول مأدبة عشاء على شرف رئيسة جمهورية 
ليبيريا الصديقة ايلني جونسون سيرليف والوفد 

املرافق لها مبناسبة زيارتها للبالد.

الشيخ جابر اخلالد 

استقبـل وكيـــل 
وزارة اخلارجية خالد 
امس  اجلاراهلل صباح 
ــز بينر حاكم  د.هيرم
ــانتافي في  ــة س والي
ــة األرجنتني  جمهوري
بزيارة  ــوم  يق والذي 
على  للبالد  ــمية  رس

رأس وفد رسمي.
وقد بحثا في اللقاء 
ــات الثنائية بني  العالق
ذات  واألمور  البلدين 
ــترك  املش ــام  االهتم

ــتقبل في وقت  ــتقبلية. كما اس في ضوء آفاق التعاون املس
ــفير جمهورية أذربيجان شاهني عبدالاليف وذلك  الحق س
ــفير لبالده لدى الكويت،  ــبة انتهاء فترة عمله كس مبناس
ــتعرض اللقاء العالقات الثنائية وآخر املستجدات  حيث اس

والتطورات االقليمية والدولية.

الجاراهلل التقى سفير أذربيجان 
وحاكم والية سانتافي

خالد اجلاراهلل

 مشيدا بتطابق رؤى اجلانبني
جتاه كل املســـائل والقضايا 

االمنية.


