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األمير استقبل ولي العهد والمبارك والرومي
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس س����مو ولي العهد الش����يخ 
نواف االحمد. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح 
امس رئي����س مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك. واستقبل سموه بقصر بيان 

صباح امس رئيس مجلس االم����ة باالنابة عبداهلل 
الرومي. كما استقبل رئيس مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك في قصر بيان 
امس رئي����س مجلس االمة باالنابة عبداهلل الرومي. 
الى ذلك وصل الى البالد مس����اء امس ممثل صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح االحمد نائب وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ علي اجلراح بعد متثيل سموه 
في املش����اركة في االحتفاالت املقامة مبناسبة مرور 
خمسني عاما على استقالل جمهورية بنني وذلك في 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد العاصمة بورتونوفو.
بقصر بيان صباح أم���س رئيس مجلس الوزراء 

باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة باالنابة 
عبداهلل الرومي. كما اس���تقبل س���مو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد بقصر بيان صباح أمس عيد 
هذال النصافي ود.عواد هذال النصافي، حيث أهدى 
سموه نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان )التأثير 
الثالثي ل� »الرأسمالية واالستعمار والعوملة« على 

القواعد احملاسبية في دولة الكويت(.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم رسالة الدكتوراه من د.النصافي

ولي العهد استقبل المبارك والرومي
سموه تسّلم رسالة دكتوراه من النصافي

علي العبداهلل أولم 
على شرف نائب وزير 

خارجية ميانمار

البصيري يوّقع اليوم 
عقد صيانة الخطوط 

الهاتفية في 4 محافظات

اقام وكيل وزارة اخلارجية 
باالنابة الس��فير الش��يخ علي 
العب��داهلل مأدبة غداء عمل على 
شرف نائب وزير خارجية دولة 
ميامنار االحتادية ايو ماوجن مينت 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 

زيارته الى البالد.
وحضر مأدب��ة الغداء مدير 
ادارة املتابعة والتنسيق ومدير 
باالنابة  الوكي��ل  ادارة مكت��ب 
املغامس ومدير  الس��فير خالد 
االدارة القنصلية السفير حمود 
الروضان وس��فيرنا لدى دولة 
ميامن��ار االحتادية عبداللطيف 
علي املواش ومدير ادارة مكتب 
نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
ووزير اخلارجية باالنابة الوزير 
املفوض صالح س��الم اللوغاني 
ومدير ادارة افريقيا ومدير ادارة 
آس��يا بالوكالة املستشار راشد 

الهاجري.

فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة 
املواص��الت ان وزي��ر الدولة 
لش��ؤون مجلس األمة ووزير 
املواصالت د.محمد البصيري 
سيوقع صباح اليوم عقد صيانة 
اخلط��وط الهاتفي��ة األرضية 
ل���4 محافظات هي: األحمدي 
واجله��راء ومب��ارك الكبي��ر 

والفروانية.
وقال ان كلفة عقد صيانة 
تبل��غ نحو   ه��ذه احملافظات 
مليون��ن ونص��ف امللي��ون 

دينار.
وبينت املصادر ان الوزير 
البصي��ري يولي اهتمامه منذ 
ورود الشكاوى من القطاعات 
العدي��د من  املختص��ة ف��ي 
احملافظ��ات حول قط��ع هذه 
اخلطوط منذ فترة طويلة وذلك 
بالتنسيق مع ديوان احملاسبة 

وجلنة املناقصات املركزية.
وكشفت املصادر ان فترة 
العقد مدتها 4 سنوات منذ تاريخ 
توقي��ع العقد، مؤكدا ان هناك 
آالف اخلطوط الهاتفية التي ال 

تعمل منذ فترة طويلة.

بان كي مون: على الحكومة العراقية االلتزام
بحرمة الحدود الكويتية ـ العراقية

الدباغ: لدينا مالحظات على حدودنا البحرية مع الكويت!

األمم املتح���دة � كون���ا: دع���ا 
الس���كرتير العام ل���أمم املتحدة 
بان كي م���ون احلكومة العراقية 
اجلديدة فور تشكيلها الى »تأكيد« 
التزامها بقرار مجلس األمن رقم 833 
املتعل���ق بحرمة احلدود العراقية 
- الكويتية. وطالب بان كي مون 
احلكومة العراقية اجلديدة املزمع 
تشكيلها مبنح تلك القضية «اهتماما 
عاجال« في حال رغبة العراق في 
اخلروج من طائلة الفصل السابع 
من ميثاق األمم املتحدة. وقال في 
تقريره الفصلي الى مجلس األمن 
بش���أن عمل بعث���ة األمم املتحدة 

ملساعدة العراق )يونامي( املؤلف من 14 صفحة ان 
ضمن األمور التي تتطلب اهتماما عاجال هو «حاجة 
حكومة العراق اجلديدة الى بذل قصارى جهدها للوفاء 
بالتزامها جتاه القرار رقم 833 وحدود العراق البرية 

الكويت«. وأشار  والبحرية مع 
ضمن األمور احليوية األخرى الى 
إحراز تقدم فيما يتعلق مبشروع 
العالم���ات احلدودية  صيان���ة 
الع���راق والكويت وقضية  بني 
األس���رى الكويتيني واملمتلكات 
الكويتية املسروقة. وقال »انني 
على ثقة ب���أن مثل تلك األعمال 
ستشجع مجلس األمن على دراسة 
اخلطوات الت���ي يجب اتخاذها 
إلعادة وضع العراق الدولي الى 
حالته الطبيعية الكاملة«. وأعرب 
بان كي مون عن أسفه إزاء عدم 
تقدمي العراق ردا على مطالب األمم 
املتحدة املتكررة بشأن استعداده لالستمرار في مشروع 
صيانة العالمات احلدودية بني العراق والكويت وفقا 
للقرار 833 وتقدمي حصته في التمويل اإلضافي لهذا 

الغرض التي تبلغ قيمتها 600 ألف دوالر.

بغداد � كونا: أكد املتحدث الرسمي باسم احلكومة 
العراقية علي الدباغ ان العراق يعترف باحلدود البرية 
مع الكويت وهو التزام من كل احلكومات في النظام 

اجلديد بالعراق.
وقال الدباغ في تصريح وزعه املركز الوطني لإلعالم 
التابع ملجلس الوزراء »ان العراق يسعى لعالقات طيبة 
مع الكويت وش����عبها من خالل انهاء امللفات العالقة 
املتعلق����ة بالتعويضات والديون واملزارع احلدودية 
واحلدود البحرية«. وجاء هذا التصريح بعد كشف 
النق����اب عن فحوى تقرير رئيس بعثة األمم املتحدة 
في العراق )يونامي( اد ميلكرت واملقرر تقدميه الى 
مجلس األمن حيث عبر فيه عن األسف لعدم جتاوب 
العراق مع القرارات الدولية بشأن الطلبات املتكررة 
ملواصلة مش����روع صيانة العالم����ات احلدودية بني 
الكويت والعراق واملسائل العالقة بينهما. وأكد الدباغ 

على ضرورة االتفاق على استثمار مشترك للحدود 
النفطية املشتركة من خالل اتفاقية التوحيد.

وأضاف الدباغ ان من أولويات احلكومة القادمة 
في العراق انهاء امللفات العالقة مع الكويت وترسيخ 
العالق����ات الطيبة بني البلدين. وكان الدباغ كش����ف 
عن وجود ظلم بترس����يم احلدود البرية بني الكويت 
والعراق، مضيفا ان هناك بعض املالحظات الشديدة 
بشأن ترسيم احلدود البحرية بني البلدين، مبينا ان 
الكوي����ت أخذت في حدودها البحرية مع العراق حق 
اطاللتنا البحرية. حديث الدباغ جاء خالل حواره مع 
قناة العراقية، حيث بني ان ترسيم احلدود بني البلدين 
من قبل احدى اللجان التابعة لهيئة األمم املتحدة مت 
بعد االحتالل العراقي للكويت، وان اعتراف احلكومة 
العراقية حاليا بترسيم احلدود جاء بعد أن أدخلنا فيها 

الرئيس املقبور بشروط إذعان على حد قوله.

الشيخ د.محمد الصباح

بيروت ـ محمد حرفوش 
اكد نائ����ب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح وقوف 
الكويت الكامل مع لبنان الشقيق 
وتضامنها معه في الدفاع عن 
اراضيه وتأمني سيادته وسالمة 
شعبه، كما جدد الشيخ د.محمد 
الصب����اح اس����تنكار الكويت 
وادانتها لالعتداء االسرائيلي 
على اف����راد اجليش اللبناني 
الذي ادى الى استشهاد ثالثة 

عسكريني وجرح آخرين.
جاء ذلك خالل االتصال الذي 
اجراه نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم����د الصب����اح مع وزير 
خارجية لبنان علي الش����امي 
والذي جرى فيه بحث تطورات 

التعاون والتنس����يق  س����بل 
املشترك ملواجهة هذه التهديدات 
االسرائيلية في جميع احملافل 
الدولية كم����ا مت االتفاق على 
املواقف  التعبي����ر عن تل����ك 
املوحدة واملشتركة في هيئة 
االمم املتحدة وفي اطار العالقات 
الكبرى  ال����دول  الثنائية مع 
الراعية ملس����يرة السالم في 

املنطقة.
م����ن جانبه ش����كر الوزير 
اللبناني علي الشامي الشيخ 
د.محم����د الصب����اح على هذه 
البادرة غير املس����تغربة على 
الكويت الت����ي ما فتئت دوما 
تقف مع اش����قائها العرب في 
الس����راء والضراء، معبرا عن 
ارتياحه وسروره لهذا الدعم 

املستمر.

هذا االعتداء االسرائيلي على 
اجلي����ش اللبناني وتداعياته 
اخلطيرة على االمن والسلم 

االقليمي.
كما مت خالل االتصال بحث 

خالل اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية اللبناني

محمد الصباح: الكويت تقف دائماً مع لبنان

الخالد بحث مع 6 سفراء التعاون األمني
والقضايا ذات االهتمام المشترك

استقبل وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد في 
مكتبه مبق���ر وزارة الداخلية صباح امس وبحضور وكيل وزارة 
الداخلية باالنابة الفريق غازي العمر عددا من سفراء الدول الشقيقة 
والصديقة. واس���تهل استقباالته بلقاء سفير اجلمهورية العربية 

السورية الشقيقة لدى الكويت بسام عبداملجيد. 
ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية وبحث عدد من املسائل 
ذات االهتمام املشترك. وسبل تعزيز العالقات االمنية بني البلدين 

الشقيقني، وأكد على عمق العالقات بني اجلانبني. 
ثم التقى الشيخ جابر اخلالد سفير اململكة املتحدة لدى البالد 
فرانك بيكر وقد رحب بضيفه، ومت اس���تعراض املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك وسبل تعميق الروابط االمنية بني اجلانبني. كما 
استقبل وزير الداخلية سفير جمهورية العراق محمد حسني بحر 
العلوم وأك���د دعم الكويت المن العراق وحرصه على تعزيز ذلك 

كما مت بحث عدد من املسائل االمنية ذات االهتم�ام املشترك. 
ومن جانب آخر التقى الش���يخ جابر اخلالد س���فير جمهورية 
الصومال شيخ ابوبكر وتناول اللقاء املستجدات االمنية في الصومال. 
كما استقبل محمد عمر محمود سفير دولة اريتريا باململكة العربية 

السعودية. 
واختتم لقاءاته باستقبال سفير الواليات املتحدة االميركية لدى 
البالد ديبورا جونز حيث اكد على اجلهد البارز الذي تقوم به في 
تعزيز العالقات بني البلدي���ن وانطالقها الى آفاق ارحب وخاصة 
في املجال االمني من اجل ترس���يخ السالم واالمن في املنطقة، كما 

مت استعراض عدد من املوضوعات التي تهم اجلانبني.

بان كي مون

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الشيخ جابر املبارك صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس االمة باالنابة عبداهلل الرومي


