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األمير استقبل رئيس وأعضاء اتحاد طلبة الجامعة: ابذلوا المزيد من الجهد 
والمثابرة في تحصيلكم الدراسي لتحقيق أعلى مستويات النجاح والتفوق

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس رئيس وأعضاء االحتاد الوطني 

لطلبة الكويت ـ فرع اجلامعة.
وقد حث سموه ابناءه الطلبة على بذل املزيد من اجلهد 
واملثابرة في حتصيلهم الدراسي لتحقيق أعلى مستويات 
النجاح والتفوق ليكونوا سواعد وطنية مسلحة بالعلم 
واملعرفة ويشـــكلون اللبنة األساســـية في بناء الوطن 
والدفع في مسيرة التنمية بالوطن العزيز، متمنيا لهم 

دوام التوفيق والنجاح.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
إلى ذلك بعث صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس فيليب فويانوفيتش 
رئيس جمهورية اجلبل األسود الصديقة عبر فيها سموه 
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 الشـــيخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو هّنأ رئيس الجبل األسود بالعيد الوطني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح أمس د.محمد اجلاراهلل.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس أحمد باقر.

العالقات  تعزيـــز وتطويـــر 
التطورات  الثنائية ومت بحث 
واملســـتجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
حضر اللقاءات رئيس هيئة 
مكتب النائـــب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الفريق صالح احلميضي.

والنجاح في حياته. واستقبل 
الشـــيخ جابر املبارك سفيرة 
الواليات املتحدة األميركية لدى 
الكويت ديبورا كي جونز والوفد 
املرافق لها حيث دار خالل اللقاء 
تبادل األحاديث بني اجلانبني 
ومناقشـــة األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك وسبل 

مبناسبة انتهاء فترة عمله لدى 
البالد.

وأعـــرب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء باإلنابة عن شـــكره 
للسفير الياباني على كل جهد 
قدمه في دعم أواصر العالقات 
املتميزة بني الكويت واليابان 
متمنيا للســـفير كل التوفيق 

اســـتقبل رئيـــس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
املبارك سفير  الشـــيخ جابر 
اجلمهورية العراقية الشقيقة 
الســـفير محمد حســـني بحر 
العلوم مبناسبة تعيينه سفيرا 

لدى الكويت.
 ومت خـــالل اللقـــاء تبادل 
األحاديث الودية بني اجلانبني 
ذات  املواضيـــع  ومناقشـــة 
االهتمام املشترك وفي نهاية 
اللقاء متنى الشيخ جابر املبارك 
التوفيق  العراقي كل  للسفير 
والنجاح فـــي مهمته اجلديدة 
العالقات بني  لتوطيد أواصر 
الكويت واجلمهورية العراقية 

الشقيقة.
كما اســـتقبل الشيخ جابر 
املبارك سفير جمهورية باكستان 
السفير افتخار عزيز حيث مت 
خالل اللقـــاء تبادل األحاديث 
الودية بني اجلانبني وقام السفير 
الباكستاني بتسليم دعوة من 
نظيره وزير الدفاع الباكستاني 
امكانية توسيع نطاق  لبحث 
التعاون العسكري بني البلدين 

الصديقني.
الشـــيخ جابر  واســـتقبل 
املبـــارك ســـفير اليابان لدى 
الكويت الســـفير ماساتوشي 
موتو والوفد املرافق له وذلك 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه وفد احتاد الطلبة فرع اجلامعة

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم

السفير علي السماك

السفير منصور العتيبي

الشيخ جابر املبارك مستقبال السفيرة األميركية ديبورا جونز

سمو ولي العهد مستقبال د.محمد اجلاراهللسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال أحمد باقر

ولي العهد استقبل الجاراهلل وباقر

المبارك بحث مع سفراء العراق وأميركا وباكستان
 دعم التعاون الثنائي والمستجدات اإلقليمية والدولية

السماك: رئيس الوزراء حريص على  فتح سفارات
 في الدول التي ليس لدينا تمثيل ديبلوماسي معها

سفارتنا في برلين احتفلت بالمشاركين في البرنامج الدولي للديبلوماسيين
اقامت ســـفارتنا في برلني حفل عشاء 
للديبلوماسيني من منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا املشـــاركني في »البرنامج 
الدولي للديبلوماسيني« الذي تنظمه وزارة 

اخلارجية األملانية سنويا.
وشارك في احلفل عدد من كبار املسؤولني 
في وزارتي اخلارجية واالقتصاد االملانية 
باالضافة الى ممثلني عن السفارات االجنبية 

املتعمدة لدى جمهورية املانيا االحتادية.
الدولـــي  التدريـــب  ويقـــوم قســـم 

للديبلوماســـيني التابع لوزارة اخلارجية 
االملانيـــة وبالتعاون مع اجلمعية االملانية 
للسياســــــــة اخلارجيـــة بتنظيـــم هذا 
البــــرنامج بشـــكل دوري من اجل اتاحة 
الفرصة امام الديبلوماســـيني املتواجدين 
في مقار بعثات بلدانهم في برلني للتعرف 
علـــى جوانب احلياة املختلفـــة في املانيا 
وملســـاعدتهم في تكوين شبكة اتصاالت 
مع فعاليات سياسية واقتصادية وثقافية 

املانية.

كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية 
لبعض الشركات واملؤسسات االملانية الهامة. 
وتعود فكرة انشـــاء هذا البرنامج لوزير 
اخلارجية األملانية االسبق هانس ديتريش 
غينشر الذي وضع عام 1992 برنامجا لتأهيل 
الديبلوماسيني الشباب القادمني من وسط 

وشرق اوروبا.
ومنذ عام 2008 مت توسيع االطار االقليمي 
لهذا البرنامج حيث يشـــمل حاليا تدريب 

ديبلوماسيني من حوالي 130 دولة.

العتيبي: زيارة رئيس الوزراء إلى أميركا الالتينية تؤكد 
حرص الكويت على دعم العالقات مع مختلف دول العالم

مستوى الوزراء وستتم مناقشة 
البنود املتعلقة بالعالقات الثنائية 
ومــــن ثم ســــيتم توقيــــع بعض 

االتفاقيات.
املرافق لســــمو  الوفد  ويضم 
رئيس الوزراء كبار شــــخصيات 
الدولة اضافة الى كبار املسؤولني 
التجــــارة والصناعة  في غرفــــة 
الكويتيــــة لبحث االســــتثمارات 
الكويتية والتعاون التجاري ورفع 

معدالت امليزان التجاري.
كما يضم الوفد مسؤولني من 
التربيــــة والتعليم لبحث  قطاع 
امكانية االعتراف بجامعات أميركيا 
اجلنوبية في قائمة وزارة التعليم 
العالي ما ميكــــن البدء في ادخال 

طلبة كويتيني فيها.
يذكر ان جولة ســــمو رئيس 
الــــوزراء تســــتمر 21 يوما يزور 
خاللها كوبا واملكسيك والبرازيل 
الــــى جانــــب دول  واألرجنتــــني 

اخرى.

مع هذه الدول وتوطدها«.
وعـــن زيارة ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الى كوبا نهاية 
األسبوع اجلاري، قال السفير 
العتيبـــي ان كوبـــا »من الدول 
املهمـــة في املنطقة وســـيكون 
لنا في املســـتقبل ســـفير فيها 
بعد أن كانت تغطيتها تتم من 

نيويورك«.
ووصف العالقات بني البلدين 
بأنهـــا »جيدة جـــدا« وقال ان 
هناك تنسيقا وتبادال لوجهات 
النظر بـــني البلدين في احملافل 

الدولية.
وأشار الى أن الكويت من الدول 
التي تصوت لصالح مشروع قرار 
يطرح في اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة سنويا ويدعو الى رفع 
احلصار األحادي اجلانب الذي 
الواليات املتحدة على  تفرضه 
كوبا، مذكرا بـ »أننا وجهنا مؤخرا 
رسالة الى السكرتير العام لألمم 
املتحدة نؤكد فيها دعمنا ملوقف 
كوبا ونطالـــب برفع احلصار 

االقتصادي عنها«.

دول أميركا اجلنوبية فيما يتعلق 
باالستثمار هناك«.

وذكر انه خالل قيامه بشــــغل 
منصب سفير الكويت لدى كل من 
تشيلي واالرجنتني وأوروغواي 
وبارغواي استطاع بلورة أفكار عن 
أهمية أميركا اجلنوبية للكويت كما 
استطاع وضع ملسات هذه اجلولة 
منذ سنتني عندما كان يشغل وقتها 
مديــــر ادارة االميركتني في وزارة 
اخلارجية.وقال ان متثيل الكويت 
الديبلوماســــي بأميركا الالتينية 
قليل نســــبيا اال أن هناك توجها 
»لفتح سفارت في كوبا واملكسيك 

وتشيلي«.
وعن زيارة سمو الشيخ ناصر 
احملمد الى املكسيك ذكر السماك أن 
»الرئيس املكسيكي فيليب كالديرون 
سيستقبل سموه وسيبحث معه 

العالقات الثنائية«.
واضاف انه سيتم عقد جلسة 
مباحثات رسمية بني اجلانبني على 

والقضايا وحلها والتخفيف من 
آثارها«، مذكــــرا بأن الكثير من 
أميركا اجلنوبية أعضاء  بلدان 
في عدة مجموعات على رأسها 
مجموعة حركــــة عدم االنحياز 

ومجموعة الـ 77«.
وأوضــــح ان زيارة ســــمو 
الرئيس تأتي كذلك اســــتكماال 
ملا ســــبق أن قام به من زيارات 
خالل السنتني املاضيتني لعدد 
من الدول اآلسيوية واألفريقية 

واألوروبية.
الى  العتيبي  السفير  وأشار 
الدول  الكويت تربطها بهذه  أن 
عالقات جيدة وانها ستفتح في 
املســــتقبل القريب سفارات في 
الالتينية،  أميركا  عدد من دول 
وان تبادل الزيارات الرســــمية 
مع هذه الدول مهم جدا لتبادل 
وجهات النظــــر وابرام اتفاقات 
ماليــــة واقتصاديــــة وجتارية 

واستثمارية.
وأعرب عن أمله في أن »تخدم 
هذه الزيارات املصالح الثنائية في 
املستقبل وأن تعزز عالقة الكويت 

»باجليدة« ولكنها بحاجة الى »الدفع 
في مختلف املجاالت سواء كانت 
التعليمية أو االقتصادية او الطبية 
أو الثقافية أو حتى االستثمارية 

الصناعية«.
وحول ريادة الكويت في مجال 
السماك  السفير  االستثمار طالب 
الكويــــت صفحة مع  بأن »تفتح 

دولة صغيرة كانت أم كبيرة أن 
تعيش اليوم مبعزل عن العالم 
اخلارجي أو أن تواجه مبفردها 
التحديات الدولية الراهنة مبا فيها 
األزمة املالية واالقتصادية العاملية 
الغذائية  املواد  وارتفاع أسعار 
وآثار تغير املناخ وانتشار أسلحة 

الدمار الشامل واالرهاب.
وأضاف ان ذلك يســــتوجب 
»التعاون والتنســــيق فيما بني 
الــــدول ملواجهة تلك املشــــاكل 

واشــــنطن ـ كونا: اكد سفيرنا 
لدى كندا والسفير غير املقيم في 
املكسيك علي السماك امس أهمية 
جولة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على عدد من 
دول أميــــركا الالتينية قائال »ان 
سموه حريص جدا على رفع علم 

الكويت في اخلارج«.
وقــــال الســــماك في لقــــاء مع 
»كونا«> ان سمو رئيس الوزراء 
اليوم  الى املكسيك  الذي سيصل 
في زيارة رسمية تستغرق ثالثة 
أيام حريص جدا على فتح سفارات 
في »الدول التي ليس لدينا متثيل 

ديبلوماسي معها«.
وأضاف أن ســــموه »حريص 
ايضا على نشــــر الثقافة والهوية 
الكويتيــــة وعلى تثبيــــت أوجه 
التعاون في كل املجاالت مع مختلف 

دول العالم«.
الكويت مع  واشــــاد بعالقات 
دول أميركا الالتينية واصفا اياها 

األمم املتحــــدة ـ كونــــا: أكد 
مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة 
العتيبي، ان  الســــفير منصور 
الزيارة التي يقوم بها حاليا سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ 
ناصــــر احملمد الى عدد من دول 
أميــــركا اجلنوبية ودول البحر 
الكاريبي تنبع من حرص الكويت 
على دعم عالقاتها السياســــية 
واالقتصاديــــة والتجاريــــة مع 

مختلف دول العالم.
لـــــ »كونا«  وفــــي تصريح 
قال السفير العتيبي ان »هناك 
رغبة وحرصا من جانب الكويت 
على دعم عالقاتها السياســــية 
واالقتصاديــــة والتجاريــــة مع 
مختلــــف دول العالم وهذه هي 
الكويت ونهجها منذ  سياســــة 
االســــتقالل فهي حريصة على 
اقامــــة عالقــــات متوازنة تدعم 
التي  فيها األســــس واملبــــادئ 
تؤمن بها وعلى وجه اخلصوص 
مبادئ األمم املتحدة الواردة في 

ميثاقها«.
وأشــــار الى أنه ال ميكن ألي 

التقى السفير الياباني بمناسبة انتهاء مهام عمله

سموه يصل المكسيك اليوم في زيارة تستغرق 3 أيام

تنظمه وزارة الخارجية األلمانية سنوياً

تبادل الزيارات يسهم في إبرام اتفاقيات مالية واقتصادية واستثمارية


