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دمشــــق ـ كونا: بحث سفيرنا 
لدى ســــورية عزيز الديحاني مع 
رئيس مجلس الوزراء الســــوري 
محمد ناجي عطري أمس عالقات 
التعــــاون بــــن البلدين وســــبل 
تطويرها وتعزيزهــــا مبا يخدم 

مصالح الشعبن الشقيقن.
وقــــال الســــفير الديحاني في 
تصريــــح لـــــ »كونــــا« ان اجواء 
االجتمــــاع كانــــت ايجابيــــة ومت 
بحث كافة القضايا ذات االهتمام 
املشترك وبخاصة ما يتعلق منها 
بســــبل تطوير العالقات الثنائية 
في مختلف املجاالت وبخاصة في 

املجال السياحي. واضاف ان رئيس الوزراء السوري اكد في هذا االطار 
حرصه على تذليل كافة العراقيل التي قد تواجه السياح الكويتين في 
سورية وتأمن كافة املتطلبات الالزمة لتوفير سبل الراحة لهم ولغيرهم 

من السياح العرب.
واوضح السفير الديحاني انه بحث مع رئيس الوزراء السوري بعض 
القضايا التي تهم السائح الكويتي في سورية السيما قضية اخلدم حيث 
طلب عطري الى السفير الكويتي تقدمي اقتراح بهذا الشأن لعرضه على 

جلنة متخصصة لدراسته والعمل على حله.
من جانب آخر بحث السفير الديحاني ورئيس مجلس الوزراء السوري 
في الدعوة املوجهة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى رئيس مجلس الوزراء السوري لزيارة الكويت حيث سيتم حتديد 

موعد الزيارة في وقت الحق.

السفير عزيز الديحاني

مجلس الوزراء: المحمد حريص على تقديم
كل جهد ممكن يخدم مصلحة الكويت

ولي العهد استقبل رئيس جهاز األمن الوطني

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح امس في قصر 
السيف برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
وبعد االجتماع صرح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان بأن املجلس 
اســـتهل أعماله باالطالع على 
الرســـائل املوجهـــة لصاحب 
السمو األمير من كل من الرئيس 
ايرنست باي كوروما ـ رئيس 
جمهورية سيراليون والرئيس 
عبداهلل وادـ  رئيس جمهورية 
السنغال والرئيس بوني ياميـ  
رئيس جمهورية بنن وسعادة 
يوكيو هاتوياماـ  رئيس وزراء 
اليابان األسبق والتي تناولت 
التي تربط  املتميزة  العالقات 
بن الكويت وكل من هذه البلدان 
الصديقة واحلرص املشـــترك 
على تعزيزهـــا وتقويتها في 

مختلف املجاالت.
وأضاف الروضان ان املجلس 
تابع اجلولة التي يقوم بها سمو 
رئيس مجلس الوزراء الى كل 
من أنتيغوا وبربودا وجمهورية 
ترينـــداد وتوباغو والواليات 
املكسيكية املتحدة وجمهورية 
كوبا وجمهورية غيانا التعاونية 
وجمهورية البرازيل االحتادية 
وجمهورية تشيلي واستعرض 
في هذا الصدد عددا من التقارير 
الواردة والتي تضمنت فحوى 
اللقاءات واحملادثات االيجابية 
التي أجراها ســـموه مع قادة 
ورؤســـاء تلك الـــدول وكبار 
املسؤولن في كل منها والتي 
تناولت بحث سبل تقوية عالقات 
الصداقـــة وتعزيـــز التعاون 
املشـــترك في شـــتى املجاالت 
االقتصاديـــة واالســـتثمارية 
والثقافية والدفاعية الى جانب 
القضايا اإلقليمية  استعراض 
والدولية الراهنة. وقد مت خالل 
هـــذه اجلولـــة التوقيع على 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الســـيف امس رئيس جهاز 

األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.
كما استقبل سموه بقصر السيف الشيــخ 
مشعل عبدالعزيــز املالــك واستقبــل سمــوه 

بقصـــر الســـيف د.فهـــد الفضلـــي حيث قدم 
لسموه نسخة من رســـالة الدكتوراه بعنوان 
»الرقابة القضائية على قرارات إبعاد وترحيل 
االجانب« وقد شكره سموه متمنيا له التوفيق 

والنجاح.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر السيف صباح امس 
ســـفير جمهورية هنغاريا لدى الكويت 
يانوش هوفاري وذلك مبناســـبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس سفير جمهورية اذربيجان لدى الكويت 
شاهن عبدالاليف وذلك مبناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده.
وحضر املقابلتن نائب وزير شؤون 

الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقيـــة تهنئة الى ايلن 
جونسون سرليف رئيسة جمهورية ليبيريا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســـبة العيد الوطني لبالدها متمنيا 

سموه لها موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتن.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
محمد نشـــيد رئيس جمهورية املالديف 

الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســـبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث ســـمو ولي العهد الشـــيخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الـــوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتن.

الشــــيخ ناصر  وصل سمو 
احملمد رئيــــس مجلس الوزراء 
الى العاصمة التشيلية سانتياغو 
على رأس وفد رسمي في زيارة 
رسمية تستغرق عدة أيام وهي 
احملطة السادســــة فــــي جولته 
الالتينية  لعدد من دول أميركا 

والكاريبي.
وكان في استقبال سموه لدى 
الى مطار ســــانتياغو  وصوله 
الدولي قائد حماية القوة اجلوية 
للقوات التشيلية وسفراء الدول 
العربية املعتمدون لدى جمهورية 
تشيلي وسفيرنا لدى جمهورية 
األرجنتن واحملال لدى جمهورية 
تشيلي ســــعود الرومي ومدير 
املراسم بوزارة اخلارجية وأعضاء 

السفارة لدى األرجنتن.
ومن املقرر أن يجري سموه 
خالل زيارته جلمهورية تشيلي 
مباحثات رســــمية مع الرئيس 
التشــــيلي ـ رئيــــس الــــوزراء 
سباستيان بينيرا تتناول العالقات 
الثنائية بن البلدين الصديقن 
اضافة الــــى التقائه مع رئيس 
العليــــا ميلتون جون  احملكمة 
ويكا ورئيس مجلس الشيوخ 

ورئيس مجلس النواب.
وكان ســــمو رئيس مجلس 
الوزراء اختتم زيارته جلمهورية 
البرازيــــل االحتادية بعد زيارة 
رســــمية ناجحة وفــــق ما أكده 
رئيــــس اجلمهوريــــة ورئيس 
الوزراء لويس داسيلفا فى كلمته 
التي ألقاها في مأدبة الغداء التي 
أقامها على شرف سموه والوفد 
املرافق أن زيارة ســــمو الشيخ 
ناصــــر احملمد رئيــــس مجلس 
الوزراء للبرازيل تدشن مرحلة 
جديدة وبناءة من العالقات بن 
البلدين، والبرازيل لها أجندتها 
اخلاصــــة التى تخــــدم مصالح 

البلدين واهتماماتهما.
وقال داسيلفا ان زيارة سمو 
الــــوزراء لدول  رئيس مجلس 
الالتينيــــة والكاريبي  أميــــركا 

واكد عضو مجلس ادارة غرفة 
الكويت ساير  جتارة وصناعة 
الساير اهمية اســــتثمار اجلو 
االيجابي واألخوي بن الكويت 
والبرازيل لتفعيل مقترح تأسيس 
شركة استثمارية قابضة كويتية 
برازيلية مشــــتركة مكونة من 

القطاع اخلاص واحلكومي.
وقال الســــاير فــــي تصريح 
صحافــــي فــــي ختــــام الزيارة 
الرسمية لسمو رئيس مجلس 
الشــــيخ ناصر احملمد  الوزراء 
للبرازيل ان الرئيس البرازيلي 
لويس ايناســــيو لوال داسيلفا 
ألقى كلمة مطولة في وقت سابق 
بحضور عدد كبير من أصحاب 
األعمال والشركات أكد فيها أهمية 
دور القطــــاع اخلاص والتجارة 

البينية بن البلدين.
واوضح انه وفقا لهذه االجواء 
الغرفة  االيجابية فقــــد وجهت 
دعوة لرجال األعمال البرازيلين 
لزيارة الكويت وتكثيف الوفود 
التجارية بــــن البلدين لعرض 
املتاحة  الفرص االســــتثمارية 

التي  تعكس جنــــاح اجلهــــود 
نسعى من خاللها لبناء عالقات 
الثقافي  التبادل  أكبر في مجال 
والسياحي والرياضي والتجاري 
واالقتصــــادي واملالي ليس بن 
الكويت والبرازيل فقط وامنا بن 
البرازيل والدول العربية ودول 
مجلس التعاون اخلليجي. وكان 
سمو رئيس مجلس الوزراء في 
زيارته لكل من جمهورية انتيغوا 
وبربودا واملكسيك وكوبا وغيانا 
التعاونية والبرازيل شهد توقيع 
اتفاقيات ثنائية مع تلك الدول 
التعاون السياسي  في مجاالت 
واالقتصادي والتجاري الثقافي 
التعاون  الى  والرياضي اضافة 

في مجال خدمات الطيران.
ويضم الوفد املرافق لسموه 
وفدا من القطاع اخلاص ميثله 
وفد مــــن غرفة جتارة وصناعة 
الكويت الذي كان له نشاط بارز 
من خــــالل اللقاءات التي عقدها 
مع ممثلــــي الغــــرف التجارية 
والتباحــــث في شــــأن تطوير 
العالقات التجارية واالقتصادية. 

السيما املشاريع املزمع تنفيذها 
ضمن اخلطة التنموية التي اقرت 
مؤخرا بالكويت من خالل الدخول 
في مشاريع مشتركة مع اجلانب 

الكويتي.
وذكر أن وفــــد غرفة جتارة 
الكويــــت اطلع خالل  وصناعة 
هــــذه الزيارة علــــى الكثير من 
الفرص االستثمارية التي متتاز 
البرازيل وذلك في مختلف  بها 
املجاالت منها السياحة والصناعة 

والبنوك.
الزيارة وفقا  كما تضمنــــت 
للســــاير عدة لقاءات مع ممثلي 
القطاع اخلــــاص البرازيلي في 
مدينتي برازيليا وريودي جانيرو 
»وكان لها األثر الكبير في تعزيز 
القطاع  التعاون املشــــترك بن 

اخلاص في كال البلدين«.
من جانبه قال عضو مجلس 
االدارة بالغرفة طالل اخلرافي في 
تصريح مماثل »في سبيل تعزيز 
وتفعيــــل العالقات بن البلدين 
يتطلــــب االنتهاء من مشــــاريع 
الثنائية لتســــهيل  االتفاقيــــة 

ودعــــم وحماية االســــتثمارات 
بــــن البلدين وتشــــكيل جلان 
عمــــل ثنائيــــة تتضمن ممثلن 
القطاع اخلاص واحلكومي  عن 

لدراسة املشاريع وتقييمها«.
واكد أهمية اســــتفادة قطاع 
البرازيلــــي من املوقع  األعمال 
اجلغرافي الذي تتميز به الكويت 
لتنمية حجم التجارة اخلارجية 
بن البرازيل والكويت واستهداف 
الكثافة السكانية العالية املتركزة 
في اجلنوب العراقي وايران ودول 
مجلــــس التعاون اخلليجي عن 
اقامة املعارض لتعريف  طريق 
التاجر واملستهلك الكويتي بأهم 

الصناعات البرازيلية.
وأوضــــح اخلرافي أنه هناك 
تقارب ملحــــوظ في الثقافة في 
ما بن البلدين بحكم تكوينهما 
السكاني وثقل اجلالية العربية 
املهاجرة اال أن العالقة التجارية 
التزال دون الطموح لوجود بعض 
التحديات ومنها البعد اجلغرافي 
التجارية وشح  الزيارات  وقلة 

املعارض من قبل الطرفن.

اطلع على جولة رئيس الوزراء في دول أميركا الالتينية وما وّقع من اتفاقيات

سموه التقى مشعل عبدالعزيز وتسلم رسالة دكتوراه من الفضلي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سفير هنغاريا يانوش هوفاري

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله الى العاصمة التشيلية سانتياغو وفي استقباله قائد حماية القوة اجلويةطالل اخلرافي متحدثا في اللقاء

اعضاء السفارة  اثناء تكرمي املستشار علي الذايدي

صاحب السمو مستقبال سفير اذربيجان شاهني عبدالاليف

عدد من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهـــم والتـــي تســـتهدف 
تعميق التعـــاون الثنائي في 
السياســـية  مختلف املجاالت 
واالقتصاديـــة والعســـكرية 
والثقافية والرياضية والتقنية 
والبيئية واخلدمات اجلوية مبا 
يحقق املصالح املشتركة ويعود 
بالنفع على شعوبها. وأعرب 
مجلس الوزراء عن عظيم الشكر 
والتقدير للجهـــود املخلصة 
التي يقوم بها ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء والوفد املرافق 
له في هذه اجلولة الواســـعة 
وما تعكسه من حرص سموه 

على تقدمي كل جهد ممكن يخدم 
مصلحة الكويت وإعالء شأنها، 
معربـــا عن ثقته في أن تؤدي 
أهدافها وغاياتها  هذه اجلولة 
في تعزيـــز وتطوير عالقات 
التعاون بن الكويت وتلك الدول 
الصديقة فـــي جميع املجاالت 
واملياديـــن وحتقيق املصالح 

املشتركة.
كما بحث املجلس الشؤون 
التقارير  السياسية في ضوء 
التطورات  املتعلقة مبجمـــل 
الراهنة على الساحة السياسية 
العربـــي  علـــى الصعيديـــن 

والدولي.

الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد العبداهلل خالل اجللسة

الشيخ أحمد الفهد وروضان الروضان خالل االجتماع

األمير استقبل سفيري هنغاريا وأذربيجان

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس تشيلي العالقات الثنائية

صاحب السمو هنأ ليبيريا والمالديف باألعياد الوطنية

طالل الخرافي: على البرازيل االستفادة من موقع الكويت لتنمية حجم التجارة الخارجية بين البلدين

الجانبان ناقشا القضايا ذات االهتمام المشترك سفارتنا في دبي كّرمت الذايدي النتهاء عمله

أبوظبــــيـ  كونا: كرمت ســــفارتنا لدى االمارات 
العربية املتحدة املستشار علي الذايدي مبناسبة انتهاء 
فترة عمله في السفارة والتي استمرت أكثر من اربع 
سنوات. وأشاد عدد من أعضاء السفارة خالل حفل 
التكرمي باملستشار الذايدي ودوره البارز في تفعيل 

العمل بالسفارة والتعاون مع زمالئه.
وأكدوا ان هذا التكرمي يأتي عرفانا منهم بالدور 
الــــذي قام به خالل فترة عمله معهم وملا قام به في 
تذليل العقبات امام املواطنــــن الكويتين املقيمن 

والزائرين لدولة االمارت. من جهته عبر املستشار 
الذايدي عن امتنانه الكبيــــر للمبادرة الكرمية من 
زمالئه بالسفارة في تكرميه مؤكدا رضاه التام عما 

قدمه خالل فترة عمله في دولة االمارات.
وأشــــاد الذايدي بدور زمالئه الديبلوماســــين 
والعاملن احمللين ملا لقيه من تعاون كامل من كافة 
اعضاء الســــفارة واملكاتب الفنية امللحقة. وحضر 
حفل التكرمي كافة اعضاء السفارة ورؤساء املكاتب 

الكويتية املعتمدة في العاصمة أبوظبي.

الديحاني بحث مع عطري أوضاع
السياح الكويتيين في دمشق

العامة  دعـــت املؤسســـة 
للرعايـــة الســـكنيــة أمـــس 
الطلبات  املواطنن أصحـــاب 
اإلســـكانية حتـــى تاريخ 31 
ديســـمبر 1994 ومـــا قبلهـــا 
والراغبن في احلصول على 
قسائم حكومية مبدينة جابر 

األحمد الى مراجعتها.

وقالـــت املؤسســـة انهـــا 
ستبدأ في استقبال املراجعن 
27 اجلاري متهيدا للنظر في 
التخصيص لهم موضحة ان 
القســـائم سيتم على  توزيع 

املخطط.
واضافت ان على املراجعن 
الى مبنى  احلضور شخصيا 

املؤسسة أثناء الدوام الرسمي 
مصطحبـــن معهـــم األوراق 
الرســـمية املتمثلة بشـــهادة 
راتب حديثـــة وكتاب حديث 
من بنك التســـليف واالدخار 
وشهادة سجل عقاري من وزارة 
العدل والبطاقة املدنية ألفراد 

األسرة.

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 
االدارة املالية طالبـــت جميع االدارات بتحديد 
انشـــطتها  الالزمة لدعم  املادية  احتياجاتهـــا 
خالل الســـنة املالية املقبلــة، وذلك العتمادها 
كبنود اساسيــة فــي امليزانية السنوية اثناء 

اعدادها تفاديا الي عجز قد يحدث في ميزانيات 
االدارات.

وقال املصدر ان الوزارة حريصة على معرفة 
جميع االنشـــطة وادراج تكاليفها في امليزانية 
السنوية لتالفي ايقاف تنفيذ العديد من املشاريع 

واالنشطة نظرا لضعف امليزانية.

»السكنية« تدعو أصحاب الطلبات
حتى 31 ديسمبر 1994 لمراجعتها

»الشؤون« طالبت جميع اإلدارات بتزويدها 
باحتياجاتها المالية إلعداد الميزانية السنوية


