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صاحب السمو األمير مستقبال الشيخ جابر املبارك

عبد الرحمن العطية الشيخ د.محمد الصباح

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد والشيخ ثامر العلي سمو ولي العهد مستقبال د.بدر الشريعان

احلجي يتسلم رسالة من املالزم اول م.محمد حسني محمد

صاحب السمو األمير خالل لقائه شباب »كويتي وأفتخر«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه القائمني على مشروع »كويتي وافتخر« صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو التقى ولي العهد والمبارك وعّزى العاهل السعودي في وفاة األميرة العنود بنت فيصل

األمير استقبل القائمين على مشروع »كويتي وأفتخر«:
ضاعفوا الجهد والعطاء لخدمة وطننا العزيز ورفع شأنه

استقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس س����مو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما اس����تقبل س����موه بقصر بيان صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس القائمني على مش����روع »كويتي 
وافتخر« لدعم االجنازات الشبابية واملشاريع الصغيرة.

وقد أش����اد سموه باإلجنازات الشابة الكويتية والدور 
الفاعل للشباب الكويتي وسعيه الدؤوب لتسخير طاقاته 
وإمكانياته ملا فيه خير ومستقبل الكويت في كل امليادين، 
كما حثهم سموه على االستمرار ومضاعفة اجلهد والعطاء 

خلدمة الوطن العزيز ورفع شأنه.
هذا وأهدوا سموه هدية تذكارية بهذه املناسبة.

وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري باإلنابة 
الشيخ علي اجلراح.

إلى ذلك، بعث صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح 

األحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى صاحبة السمو 
امللكي األميرة العنود بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، 
سائال املولى تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها 
فسيح جناته وان يلهم األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناص����ر احملمد ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.
وبعث صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى صاحب الس����مو امللك����ي الدوق الكبير 
هنري � دوق لكس����مبورغ الصديقة عبر فيها عن خالص 

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناص����ر احملمد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

خالل مؤتمر صحافي مع العطية

محمد الصباح: العملة الخليجية بحاجة إلى ترّيث 
والمبادرة العربية التزام على جميع الدول

امتام جميع اخلطوات املطلوبة.
من جانب آخر نفى ان تكون 
الكويت قد انسحبت من املبادرة 
العربية للسالم وقال ان »الكويت 
عضو فاعل في اجلامعة العربية 
ومجل����س التع����اون واملب����ادرة 
العربية هي التزام ليس فقط على 
الدول  الكويت وامنا على جميع 

العربية«.
وأك����د أن الدول����ة األولى في 
التي حارب����ت ومازالت  العال����م 
العربية للسالم  املبادرة  حتارب 
ه����ي إس����رائيل وق����ال ان »هذه 
املب����ادرة تفرض على اس����رائيل 
تطبي����ق قرارات مجل����س األمن 
واالنس����حاب من جميع األراضي 
العربي����ة احملتلة حتى عام 1967 
وحق العودة جلميع الفلسطينيني 
وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس ولذلك رأينا أن اسرائيل 
ومنذ اللحظة األولى حاربت هذه 

املبادرة وبشراسة«.
من جانب����ه أش����ار أمني عام 
ل����دول اخلليج  التعاون  مجلس 
العربية عبدالرحمن العطية الى 
أن الرؤية التي متت مناقش����تها 
جاءت بعد عمل دام عدة ش����هور 
على مستوى اخلبراء واملختصني 
من الوزارات ذات االختصاص في 

الدول األعضاء.
وقال ان »الرؤية التي طرحها 
امللك حمد بن عيسى أمام القادة 
في قم����ة الكويت أتت مباش����رة 
بعد الرؤية احلكيمة التي قدمتها 
الس����عودية  العربي����ة  اململك����ة 
الكويتية ورؤية دولة  واملبادرة 
قطر ف����ي القضاي����ا االقتصادية 

والسياسية«.
وكان وزراء خارجي����ة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج أكدوا 
أهمية استمرار التنسيق والتشاور 
بني دول املجل����س واجلمهورية 
اليمنية به����دف تعزيز العالقات 
بينهم����ا وتعميق الش����راكة بني 

اجلانبني في جميع املجاالت.

اجتماع الحق لوضع املالحظات 
النهائية عليها«. 

البحرين  واضاف ان ورق����ة 
تصب في اجتاه تطوير التعاون 
بني دول املجلس من اجل الوصول 
الدول  الى حتالف ووح����دة بني 
ف����ي نهاي����ة املطاف  اخلليجية 
وقال ان »هذه الورقة مهمة ألنها 
تستكمل مرئيات وأفكارا قدمت 
من قبل خادم احلرمني الشريفني 
والكويت ودولة قطر« مشددا على 
أن جميع هذه األفكار تصب في 
خلق احتاد لدول املجلس يتجاوز 

إطار التعاون.
وحول س����ؤال بش����أن موعد 
إصدار العملة اخلليجية املوحدة 
أكد أن العملة اخلليجية في طريقها 
للصدور ولكن هناك بعض األمور 
الفنية التي تستوجب التريث في 

ذلك.
وقال »عندما انطلقت العملة 
اخلليجية املوحدة فقد وضعت 
العربة على الس����كة التي تنتهي 
النهائي����ة بإصدار  في احملط����ة 
العملة اخلليجي����ة ولكن هناك 
عدة محطات يج����ب أن متر بها 
ه����ذه العربة منها توحيد البنية 
السياسات  التشريعية وتوحيد 
النقدية واملالية وتوحيد املفاهيم 
املتعلق����ة بحج����م االحتياطيات 
العجز  النقدية وحتديد نس����ب 
في املوازن����ات العامة« مؤكدا أن 
جميع ه����ذه األمور الفنية يجب 
أن تس����تكمل قبل إصدار العملة 

اخلليجية املوحدة.
وأشار الى األزمة احلالية لعملة 
اليورو في االحتاد األوروبي قائال 
»يجب أن نس����تخلص العبر مما 
يحدث اآلن في أوروبا وما يستدعي 
ذلك من ضرورة تطوير السياسية 

املالية وتوحيدها«.
وأكد أن الدع����وة للتريث في 
إصدار العملة اخلليجية ال تعني 
التوقف إطالقا وإمن����ا قد تعني 
التسريع عندما نكون مطمئنني من 

املنامة � كونا: أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح أن االجتماع 
ل����وزراء خارجية دول  الوزاري 
ل����دول اخلليج  التعاون  مجلس 
العربية الذي عقد في املنامة كان 

مثمرا جدا.
وقال في مؤمتر صحافي عقده 
مع أمني عام مجلس التعاون لدول 
اخللي����ج العربية عب����د الرحمن 
العطية ان »االجتماع وضع أسس 
تطوير وتفعيل التعاون بني دول 
املجلس«، مش����يرا الى أن وزراء 
اخلارجية اتخ����ذوا قرارات مهمة 
سينقل بعضها مباشرة لقادة دول 
املجلس في حني ستحتاج بعض 
القرارات األخرى الى اس����تكمال 

بعض النواقص.
واض����اف أن ال����وزراء اتفقوا 
على أن يكون هناك اجتماع مقبل 
لوضع املالمح النهائية للمالحظات 
التي قدموها على مرئيات مملكة 
البحرين توطئة لرفعها الى قادة 
دول مجل����س التعاون اخلليجي 

خالل القمة املقبلة في ابوظبي.
وتابع »يأتي اجتماعنا تنفيذا 
لرغب����ة قادة دول املجلس لبحث 
مرئيات البحرين التي قدمتها خالل 
قمة الكويت في ش����هر ديسمبر 

.»2009
وأشار الى أن الوزراء بحثوا 
5 محاور أساسية ضمن مرئيات 
البحري����ن تتصل بالبعد  مملكة 
العرب����ي والتعاون  السياس����ي 
العسكري واألمني بني دول مجلس 
التعاون  الى  التعاون، باإلضافة 
االقتص����ادي والتقن����ي وتفعيل 
آليات عم����ل مجلس التعاون كما 
مت بحث موضوع حقوق اإلنسان 
ومتابعة تنفي����ذ قرارات مجلس 
التعاون والتعاون االقتصادي مع 
املجامي����ع الدولية وباألخص مع 

مجموعة اآلسيان.
وقال »لقد مت االتفاق على احملور 
اخلاص بالتعاون مع دول اآلسيان 
وسيرفع بشكل مباشر للقادة كما 
مت االتفاق عل����ى احملور اخلاص 

بالتعاون العسكري واألمني«.
وأوض����ح أن هن����اك عددا من 
احملاور حتتاج الى استكمال من 
بينه����ا التكام����ل االقتصادي بني 
ال����دول اخلليجية وخصوصا ان 
هناك أف����كارا عديدة لتطوير هذا 

املوضوع.
وأكد عدم وجود خالفات حول 
هذا املوضوع وقال »ليست هناك 
أي اختالف����ات ولكن هناك ردودا 
لبعض الدول لم تستكمل وارتأينا 
ان نستكمل بحث هذه الردود في 

سموه التقى مختار النسيم وتسلم رسالتي دكتوراه من العنزي والعازمي

ولي العهد استقبل المبارك والشريعان والخالد والعلي

اس���تقبل املستشار بديوان 
الوزراء  س���مو رئيس مجلس 
فيصل احلجي في قصر السيف 
ام���س د.عبداحملس���ن مبارك 
العازمي حيث س���لمه نس���خة 
من رس���الة الدكتوراه بعنوان 
»تقومي اجنازات التربية البدنية 
والرياضية في عهد الشيخ جابر 
االحم���د الصباح االمير الراحل 
الكويت« م���ن جامعة  لدول���ة 

الزقازي���ق بجمهوري���ة مصر 
العربية مهداة الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد الصباح.
كما استقبل احلجي د.رباح 
قمر الظفيري حيث سلمه نسخة 
من رس���الة الدكتوراه بعنوان 
»املص���ادر االس���المية للفكر 
االسالمي عند مهاتير محمد« من 
جامعة الزقازيق بجمهورية مصر 

العربية مهداة الى سمو الشيخ 
رئيس مجل���س الوزراء ناصر 
احملمد. واس���تق���بل احل��جي 
املالزم اول م.محمد حسني محمد 
حيث سلمه نس���خة من بحثه 
بعنوان »اكس���ير احلياة – املاء 
واحلل التقني ومشاركة احلرس 
الوطني« مهداة الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر 
بي���ان صباح امس النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك. كما استقبل سموه 
رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد ونائب 

رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سموه د.محمد عبداهلل العنزي حيث اهدى 

سموه نسخة من رس���الة الدكتوراه بعنوان »استخدام 
البصمة الوراثية في التعرف على شهداء الكويت اثناء 

الغزو العراقي للكويت«.
كما استقبل سموه د.احمد عايش صغير العازمي حيث 
اهدى سموه نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان »والية 

الهيئة العامة لشؤون القصر في دولة الكويت«.

وقد شكرهما سموه على املجهود الذي بذل في اعداد 
هاتني الرسالتني متمنيا لهما كل التوفيق والنجاح.

واستقبل س���موه مختار منطقة النس���يم باجلهراء 
عبدالعزيز محمد اجلعيب.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر 
بيان امس وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان.

بروكس����ل � كونا: أعرب رئي����س وزراء موريتانيا موالي ولد محمد 
األغظف عن ش����كره وامتنانه للكويت أميرا وحكومة وش����عبا لدعمها 

ومساعدتها في برنامج تنمية موريتانيا.
وقال املسؤول املوريتاني في مؤمتر صحافي عقب اجتماع دولي حول 
موريتانيا في بروكسل استمر يومني »أود ان اعبر عن امتناني وشكري 

لسمو امير وحكومة وشعب الكويت على دعمهم ملوريتانيا«.
وأضاف ان الكويت تعهدت مبن����ح بالده أكثر من 100 مليون دوالر 
في االجتماع الذي عقد حتت عنوان »مائدة مس����تديرة ملانحي األموال 
ملوريتانيا«. وأعرب عن تقديره لدعم الدول العربية واإلسالمية ملوريتانيا 
مشيرا الى ان أكثر من 60% من التعهدات البالغ قيمتها 3.2مليارات دوالر 
والتي مت إقرارها في مؤمتر بروكسل جاءت من دول عربية وإسالمية.

وكانت احلكومة املوريتانية نظمت االجتماع الذي استمر يومني بدعم 
من االحتاد األوروبي والبنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة للتنمية.

وش����ارك في املؤمتر املدير االقليمي ل����دول أميركا الالتينية والبحر 
الكاريبي ف����ي الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية عبداهلل 

خليل املصيبيح.
وقال املصيبيح ل� »كونا« ان هدف االجتماع هو جمع أموال من اجل 
تنمية ومساعدة موريتانيا و»نحن من الصندوق نشكر احلكومة على 
دعوتنا لالجتماع« مشيرا إلى ان الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية شريك رئيسي في تنمية موريتانيا. وأضاف »نحن هنا ملساعدة 
موريتانيا« وانه »في اطار هذا البرنامج سيقوم الصندوق بتمويل بناء 

جامعة في العاصمة املوريتانية نواكشوط«.
يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بدأ نشاطه في 
موريتانيا في عام 1975 مبنحه 14 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 225 مليون 

دوالر إضافة الى ثماني مساعدات فنية بقيمة 4.5 ماليني دوالر.
وقال املصيبيح ان الكويت قدمت ملوريتانيا ايضا ثالث منح دراسية 

بقيمة 10.5 ماليني دوالر.

الكويت تتعهد بمنح موريتانيا
100 مليون دوالر لدعم برامج التنمية

الحجي تسلم 3 رسائل دكتوراه
إهداء لرئيس الوزراء


