
االربعاء 7 يوليو 2010   3محليات

األمير استقبل رئيس مجلس األمة األسبق

محمد الصباح: ورقة كويتية في القمة العربية ـ األفريقية المقبلة

اس���تقبل صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
الس���يف امس رئيس  بقصر 
مجلس االمة االس���بق محمد 

العدساني.
الى ذلك بعث صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
ببرقي���ة تهنئة ال���ى الرئيس 
برونيس���اف كوموروفسكي 
رئي���س جمهوري���ة پولن���دا 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خ����ال���ص تهانيه مبناس���بة 
انتخاب���ه رئيس���ا جلمهورية 
پولن���دا الصديق�������ة راجيا 
سموه له كل التوفي���ق والسداد 
وموفور الصحة والعافي������ة، 
وللعاقات الطيبة بني البلدين 
الصديق���ني املزيد من التطور 

والنماء.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 

الش���يخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

وبعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس احمد عبداهلل 

القاه����رة � كونا: بدأت مبقر األمان����ة العامة جلامعة الدول 
العربية امس أعمال الدورة ال� 15 للجنة الدائمة للتعاون العربي 
� األفريقي على املس����توى الوزاري للتحضير للقمة العربية 
االفريقية املقرر عقدها في أكتوبر املقبل في ليبيا مبش����اركة 

وزراء خارجية وممثلي 12 دولة عربية و12 دولة أفريقية.
وترأس وفد الكويت في أعمال اللجنة نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
ورأس االجتم����اع وزير اخلارجية املصري أحمد أبوالغيط 
باعتبار مصر رئيس اجلانب األفريقي فيما رأسها عن اجلانب 
العربي أمني عام الش����ؤون العربية باللجنة الشعبية الليبية 
العامة لاتصال الدول����ي والتعاون اخلارجي عمران أبو قراع 
باعتبار ليبيا رئيس اجلانب العربي، اضافة الى مشاركة األمني 

العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح أن اجتم����اع اللجنة الدائمة للحوار العربي � 
االفريقي يهدف إلعداد جدول أعمال القمة العربية � االفريقية 

التي ستعقد في سرت بليبيا في 10 أكتوبر املقبل.
واضاف الشيخ د.محمد الصباح انه »ستكون هناك قضايا 
محددة في التعاون االقتصادي والتكنولوجي والبيئي ستبحث 

خال هذا االجتماع«.

وذكر انه »سيكون للكويت ورقة ستقدمها في القمة العربية 
االفريقية التي س����تعقد في سرت في ليبيا ومن خال خطاب 
صاحب السمو األمير الش����يخ صباح األحمد الذي سيتضمن 
استعراضا للدور الكويتي في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في افريقيا«.
وأكد ان »املوقف الكويتي من التعاون مع الدول األفريقية هو 
اعطاء دور كبير وفاعل للقطاع اخلاص وفتح املجال أمام القطاع 
اخلاص وجمعيات املجتمع املدني لتعزيز هذا التعاون«، مضيفا 
ان »الكويت لديها جتربة ناجحة في افريقيا، اذ عززت تعاونها 

مع افريقيا بشكل كبير على املستويني الرسمي والشعبي«.
وأوضح الشيخ د.محمد الصباح ان »التعاون على املستوى 
الشعبي كان من خال اجلمعيات اخليرية التي لها أياد بيضاء 
في القرى االفريقية من شرق الى غرب افريقيا في حني متثل 
التعاون على املس����توى الرسمي من خال الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية الذي قدم مساعدات وقروضا الى 
جميع الدول االفريقية«. وقال انه »عندما نتكلم ومرئياتنا عن 
التعاون العربي � االفريقي نتكلم من منطلق التجربة واملعرفة 
وهذا م����ا يجعلنا نعطي دورا أكبر للقطاع اخلاص وجمعيات 
املجتمع املدني للتعاون فيما بينها في حتقيق املصلحة للشعبني 

العربي واألفريقي«. 

سامبي رئيس احتاد جزر القمر 
الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لباده متمنيا له موفور 
الصحة ودوام العافية.

كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
كما بعث صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
ببرقي���ة تهنئة ال���ى الرئيس 
بينج���و واموثاري���كا رئيس 
جمهورية ماوي الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لباده 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

صاحب السمو هّنأ پولندا وجزر القمر ومالوي باألعياد الوطنية

خالل مشاركته في اللجنة الدائمة للتعاون العربي ـ األفريقي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف امس رئيس مجلس األمة 
األسبق محمد العدساني. كما استقبل سموه بقصر 
السيف صباح امس رئيس احتاد القنوات العربية 

اخلاصة الشيخ فهد سالم العلي. 
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح امس 

د.عبدالعزيز العجمي حيث أهدى س���موه نسخة 
من رس���الة الدكتوراه بعنوان »املشكلة الكردية 
وأبعادها احمللية واإلقليمية والدولية«، وقد شكره 

سموه متمنيا له التوفيق والنجاح.
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح امس 

مختار منطقة العيون ملوح احلربي.

دمشق � كونا: اشاد نائب الرئيس السوري فاروق 
الش����رع بدور صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد في لم الش����مل العربي وحتقيق املصاحلة 

العربية.
وقال الشرع خال لقائه الوفد الكويتي الذي شارك 
في نشاطات امللتقى االعامي السوري � الكويتي ان 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد »جنح 
بامتي����از« في عقد القم����ة االقتصادية في الكويت 
»واس����تطاع بحكمته املشهودة ان يصحح العاقة 
السعودية � الس����ورية التي بدأت تخطو خطوات 

جيدة وقوية الى االمام«.
 ونقل عضو الوفد االعامي الكويتي الصحافي 
سامي النصف في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( امس عن نائب الرئيس السوري تأكيده خال 
اللقاء على عمق العاقات السورية � الكويتية التي 
وصفها بأنها قدمية وتاريخية »ولم تشهد اي مشكلة 

ال في السابق وال في الوقت احلاضر«.
وعلى املستوى الدولي قال الشرع خال اللقاء 
ان »العالم كان ينقسم الى معسكرين وكنا نستفيد 
من هذا الوضع ولكن اآلن حتول العالم الى معسكر 
واحد الذي اصبح بعد سقوط املعسكر الثاني في 

اخلندق املعادي«.
واشار نائب الرئيس السوري الى ان »الوضع 
العربي ومنذ التس����عينيات والتحول الى القطب 
الواحد قد ساء عما كان عليه مع العلم ان سورية 
ليست معادية للغرب.. وقد شاركنا في حرب حترير 
الكويت جنبا الى جنب مع قوات التحالف الدولي« 
معربا عن اسفه ألن دول الغرب لم تساعد في حل 
إش����كال املنطقة »بل انصاعت وانحازت السرائيل 

وشجع االحتال«.
واعرب الشرع خال رده على اسئلة الوفد الكويتي 
خ����ال اللقاء عن امل س����ورية في ان يقوم الغرب 
مبراجعة موقفه جتاه احلقوق العربية املغتصبة 
مؤكدا ان »اسرائيل رغم احتالها لألراضي العربية 

لن تستطيع ابتاع ما احتلته«.
واكد الشرع ان سورية تؤمن باحلوار وتسعى 

اليه »ونحن نبحث عن عاقة الند بالند مع الدول 
الغربية«.

وقال الشرع ان »اسرائيل ارتكبت حماقات كثيرة 
كان آخرها االعتداء املسلح على قافلة اسطول احلرية« 
التي كانت حتمل مساعدات اغاثية وانسانية لقطاع 
غ����زة احملاصر وراح ضحية هذا االعتداء تس����عة 

اشخاص.
واضاف انه نتيجة لهذه »احلماقة الكبرى« تولدت 
داخل اس����رائيل ش����كوك حول االعتماد على اقرب 
حلفائهم مثل الواليات املتحدة األميركية وبريطانيا 
وتركيا مؤكدا ان اسرائيل »ال تريد السام في املنطقة 
ولم تنصع للدعوات واجله����ود املبذولة لتحقيق 

السام في املنطقة«.
وحول موقف س����ورية من السام مع اسرائيل 
قال الشرع »نحن في سورية ال نطالب بشيء خارج 
نطاق الشرعية الدولية ونطالب بتطبيق قرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 
242 اال ان اس����رائيل ال تريد السام فهي تريد كل 
شيء اال السام فهي تريد املياه واالرض والتحكم 
في تواجد اجليش السوري وابعاده عن دمشق وهذه 

مطالب ال عاقة لها مبتطلبات السام«.
وفي رده على سؤال خال اللقاء قال الشرع انه 
في االزمة املالية »ساعدنا نحن العرب الغرب ودون 
اي شروط حيث دعمنا مصارفهم وشركات التأمني 

لديهم اال انهم لم يقدروا هذه املساعدة«.
وفي رده على س����ؤال آخر حول زيارة الرئيس 
السوري بشار االسد الى دول أميركا الاتينية قال 
الش����رع ان هذه الزيارة تأتي ردا على زيارات قام 
بها قادة بعض هذه الدول الى دمشق اضافة الى ان 
الرئيس االسد »وجد مواقف متطورة جدا لدى بعض 

تلك الدول ووقوفها مع احلق العربي«.
وحول العاقات بني سورية وتركيا قال نائب 
الرئيس السوري ان هناك تنسيقا واسعا بني اجلانبني 
وان هناك حتوال حقيقيا في السياسة التركية جتاه 
قضايا االمة العربية وقضية فلسطني مما يستدعي 

من العرب دعم تركيا.

بحث رئيس جهاز االمن الوطني الش����يخ محمد 
اخلالد مع سفير اململكة العربية السعودية لدى الباد 

د.عبدالعزيز الفايز العاقات الثنائية بني البلدين.
جاء ذلك خال استقبال الشيخ محمد اخلالد للسفير 

الفايز حيث مت اس����تعراض وبح����ث آخر التطورات 
واملستجدات على الساحتني االقليمية والدولية والقضايا 
ذات االهتمام املشترك. كما استقبل الشيخ محمد اخلالد 

محافظ حولي اللواء م.عبداهلل الفارس.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ فهد سالم العلي

فاروق الشرع خالل لقائه الوفد الكويتي املشارك في امللتقى

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير السعودي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال محمد العدساني

الشيخ د.محمد الصباح خالل االجتماع

ولي العهد استقبل السالم ومختار العيون

الشرع: إسرائيل ترتكب حماقات كثيرة 
وسورية ال تطالب بشيء خارج الشرعية الدولية

الخالد بحث القضايا المشتركة مع الفايز

سموه التقى العدساني وتسلم رسالة دكتوراه من العجمي

الحماد بحث التعاون أكد أن صاحب السمو نجح في لم الشمل العربي
القانوني مع اليمن

صنع����اء � كون����ا: بحث نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
القانوني����ة وزير الع����دل ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلس����امية 
املستشار راشد احلماد أمس عاقات 
التعاون ب����ني الكويت واليمن في 
مجال الشؤون القانونية مع وزير 
الشؤون القانونية اليمني د.رشاد 

الرصاص.
وأكد الطرفان خال اللقاء الذي 
حضره س����فيرنا بصنعاء سالم 
الزمانان االستعداد لتطوير التعاون 
القانوني بني البلدين الشقيقني من 
خال آليات عمل لتبادل اخلبرات 

والبرامج في هذا املجال.
كما تطرق اجلانبان الى إمكانية 
إعداد مذكرة للتفاهم والتعاون في 

املجالني القانوني واالجتماعي.
وأطل����ع الوزي����ر الرص����اص 
املستش����ار احلم����اد عل����ى مهام 
وزارته في مجال إعداد التشريعات 
وإصدارها واإلفتاء في االختاف بني 
اجلهات الرسمية والقيام بالتوعية 
القانوني����ة والدفاع القانوني عن 

قضايا الدولة داخليا وخارجيا.

الخارجية العمانية 
كّرمت الرومي

 النتهاء مهام عمله
أقامت وزارة اخلارجية بسلطنة 
عمان أمس حفل توديع لسفيرنا 
الس���لطنة شمان  املعتمد لدى 
الرومي مبناسبة انتهاء مهام عمله 

كسفير لباده في عمان.
وحض���ر احلفل ال���ذي أقامه 
رئيس دائرة الش���ؤون العاملية 
الس���فير  ب���وزارة اخلارجي���ة 
علي بن س���الم املعم���ري، كبار 
العمانيني واعضاء  املس���ؤولني 
الديبلوماسي والقنصلي  السلك 

املعتمدون لدى السلطنة.
من جانبه قال السفير الرومي 
في تصري���ح مقتضب ل� »كونا« 
امس ان احلفل يأتي بعد انتهاء 
مهام عمله كسفير للكويت بسلطنة 
عمان ملدة 3 سنوات كانت مضيئة 
في حياته الديبلوماسية، مضيفا 
انه قام خال األيام املاضية بتوديع 
كبار املسؤولني الذين ارتبط معهم 
بعاقة »حميمة وعميقة«. وأكد 
انه خال وجوده في الس���لطنة 
لقي كل ترحيب ومساعدة وعون 
من املسؤولني العمانيني مبينا »ان 
ذلك ليس بغريب على الش���عب 

العماني«.


