
الخميس 16 سبتمبر 2010   3محليات

نائب األمير: »حقوق اإلنسان« تقوم بدور بنّاء لخدمة جميع أطياف المجتمع
سموه التقى المبارك والشمالي والبغلي والتميمي والسلطان والصرعاوي ورئيس تحرير جريدة الوطن

سمو نائب األمير خالل لقائه الشيخ خليفة علي اخلليفة

سمو نائب األمير مستقبال علي البغلي وعامر التميمي سمو نائب األمير مستقبال براك النون

سمو نائب األمير مستقبال مصطفى الشمالي سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال خالد السلطان وعادل الصرعاوي

محمد الصباح تلقى رسائل خطية
من بان كي مون ونظيريه في الهند وصربيا

المبارك استقبل سفيرنا لدى كينيا

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون 
تتعلق بالتعاون املشترك بني الكويت واألمم املتحدة اضافة الى بعض 
املوضوعات التي تتصدر اهتمامات املنظمة الدولية. كما عبر السكرتير 
العام من خالل الرس���الة عن خالص ش���كره وعميق امتنانه ملساهمة 
الكويت لصالح أجهزة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة التي تعمل في 
باكستان اضافة الى اشادته مبساهمة الكويت املباشرة مببلغ 10 ماليني 
دوالر في اغاثة ضحايا ومنكوبي الفيضانات التي اجتاحت باكستان 
مؤخرا. من جهة أخرى تلقى الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزير الشؤون اخلارجية حلكومة جمهورية الهند اس.ام.كريشنا تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها. كما تلقى رسالة 

مماثلة من وزير خارجية جمهورية صربيا فوك يرمييتش.

اس���تقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك سفيرنا لدى كينيا يعقوب السند حيث مت خالل اللقاء 
تبادل األحاديث الودية واالستماع إلى توجيهات وإرشادات رئيس 
مجل���س الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع للعمل على توطيد أواصر 

العالقات بني الكويت وجمهورية كينيا الصديقة.
وفي نهاية اللقاء اكد الش���يخ جابر املبارك ضرورة العمل بكل 

جد واجتهاد ملا يخدم قضايا ومصلحة الكويت.

تقليد الذويخ وسامًا رفيعًا
النتهاء مهام عمله في المغرب

الرباط - كونا: قال سفيرنا لدى املغرب محمد الذويخ ان ما يجمع 
املغرب والكويت تاريخ مشترك وقيم تخدم احلرية والعدالة والسالم 
في العالم، مؤكدا ان العالقات الثنائية تستمد روحها من حرص قائدي 

الدولتني على تطويرها وتنميتها.
وأضاف الذويخ ل� »كونا« في اعقاب مراس����م احتفال اقامه وزير 
اخلارجية املغربي الطيب الفاسي الفهري مبناسبة انتهاء مهام الذويخ 
الديبلوماسية وتقليده وساما رفيعا تقديرا جلهوده في توطيد العالقات 
بني الكويت واملغرب انه مرتاح ملستوى العالقات املتميزة والنموذجية 
بني البلدين على جميع االصعدة. ومت تقليد السفير الذويخ بأمر من 
العاهل املغربي امللك محمد السادس وساما رفيعا تقديرا جلهوده في 
توطيد العالقات األخوية القائمة بني الكويت واملغرب وتطويرها وفق 
االهداف النبيلة واخلطط الطموحة لصاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صب����اح االحمد وامللك محمد الس����ادس من اجل ع����زة ورفعة ورخاء 
بلديهما وشعبيهما. وقال الذويخ ان العالقات التجارية واالقتصادية 
الثنائية ش����هدت اخيرا طفرة نوعية عززتها الزيارات املتبادلة سواء 
على مستوى القطاعات احلكومية او القطاع اخلاص ورجال االعمال 
اثمرت عن اتفاقيات تعاون عدة ومشاريع لالستثمار املشترك وفتحت 
افقا واسعا لالرتقاء بالعالقات السيما بعد اجتماعات اللجنة الكويتية 
� املغربية التي ستس����تضيفها الكويت العام احلالي. واعرب الذويخ 
عن تقديره وامتنانه للمملكة املغربية ملكا وحكومة وش����عبا مشيدا 
بروح التعاون التي ابداها كل املسؤولني املغاربة مع سفارة الكويت في 
الرباط خالل الفترة التي حتمل فيها مسؤولية التمثيل الديبلوماسي 

للكويت لدى اململكة املغربية.

رئيس الوزراء شارك في احتفاالت المكسيك
بمرور 200 عام على إعالن الدستور واالستقالل

ممثل صاحب السمو زار القصر الوطني والمتحف الوطني لألنثروبولوجيا والتاريخ

سمو رئيس الوزراء خالل جولة في املتحف الوطني

الشيخ د.محمد الصباح مشاركا في احلفل

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل مشاركته في احتفاالت املكسيك

سمو رئيس الوزراء خالل مشاركته في احلفل

مكسيكو سيتي � كونا: حضر ممثل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد أمس األول 
بقصر قلعة »تشابولتيك« في العاصمة مكسيكو 
س���يتي االحتفال الذي أقام���ه رئيس الواليات 
الفيدرالية املكسيكية املتحدة فيليب كالديرون 

مبناسبة ذكرى مرور 200 عام على إعالن الدستور 
واالستقالل بحضور أكثر من 400 رئيس دولة 

ورؤساء حكومات.
وألقى الرئيس كالديرون كلمة ترحيب باحلضور 
عبر فيها عن تقديره والشعب املكسيكي ملشاركتهم 
االحتفال مبرور 200 عام على إعالن الدس���تور 

واالستقالل، معددا نضال الشعب املكسيكي من 
اجل نيل استقالله واإلجماع على وضع دستور 

ينظم احلياة السياسية في املكسيك.
وكان ممثل صاحب السمو األمير قد زار والوفد 
الرس���مي املرافق القصر الوطني، حيث كان في 
اس���تقبالهم حرم رئيس الوالي���ات الفيدرالية 

املكس���يكية املتحدة مارغريتا زاف���اال ووزيرة 
اخلارجية باتريسيا اسييتوزا.

وعرض خالل الزيارة فيلم وثائقي عن تاريخ 
املكسيك خالل 200 عام كما جال سموه والوفد 
املرافق في أرجاء املتحف الوطني لألنثروبولوجيا 

والتاريخ.

الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير يعقوب السند

استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر 
بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
واستقبل س���مو نائب االمير وولي العهد وزير املالية مصطفى 

الشمالي.
كما استقبل س���موه رئيس اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان 

علي البغلي وامني سر اجلمعية عامر التميمي.
واش���اد س���موه بالقائمني عل���ى اجلمعية وبدورها االنس���اني 
النبيل وما تقوم به من اس���هامات انسانية بناءة من خالل القنوات 
القانونية والدستورية باالضافة الى احترام هذه القوانني واحلريات 
االساس���ية خلدمة جميع اطياف املجتمع الكويت���ي واملقيمني على 

ارض الكويت.
واس���تقبل س���مو نائب االمير وولي العهد اعضاء مجلس االمة 

النائب خالد السلطان والنائب عادل الصرعاوي.
كما اس���تقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر بيان صب���اح امس رئيس حترير جريدة »الوطن« الش���يخ 

خليفة علي اخلليفة.


