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األمير استقبل المبارك والهارون ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس النائب األول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كما اس����تقبل س����موه بقصر 
بيان صب����اح امس وزير التجارة 
الهارون حيث  والصناعة احم����د 
قدم لسموه  رئيس مجلس ادارة 
مفوضي هيئة اسواق املال صالح 
الف����اح واالعضاء مهدي اجلزاف 
ود.يوسف العلي ود.نايف احلجرف 
اليوسف وذلك مبناسبة  وصالح 
تشكيل اول مجلس مفوضي هيئة 

اسواق املال.
املقابل����ة نائب وزير  وحضر 
ش����ؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
إلى ذلك، استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس مستشار رئيس 
جمهورية توغو اساو كوفي والوفد 

تونس في يونيو املاضي أسفرت 
عن توقي����ع 3 اتفاقيات للتعاون 
منها بروتوكول للتعاون في مجال 
جذب االستثمار األجنبي املباشر 
واتفاقية تعاون اداري في الشؤون 
اجلمركية ومذكرة تفاهم في مجال 
اقامة املعارض وهي اتفاقيات تصب 

بني البلدين.
العاقات في  وتوطدت ه����ذه 
الس����نوات االخيرة الس����يما بعد 
زيارة الرئيس بن علي الى الكويت 
ومش����اركته في اجتماعات القمة 
العربية االقتصادي����ة االولى في 

يناير من عام 2009.
وش����هدت العاق����ات تط����ورا 
التجاري  ملحوظا على املستوى 
بني البلدي����ن خال النصف األول 
م����ن العام احلالي رغ����م تأثيرات 
األزمة املالية واالقتصادية العاملية 
الى  التونسية  بتطور الصادرات 

الكويت.
وسجلت العاقات الثنائية التي 
تتأكد يوما بعد يوم على مدى 40 
التعاون  عاما تطورا في مجاالت 
االقتصادي والسياحي والتربوي 
والصح����ي والتقني والعلمي بني 

البلدين.
وعل����ى مس����توى العاق����ات 
البلدين والتي  ب����ني  االقتصادية 

كويتي����ة حكومية وبخاصة منها 
شركات في قطاع السياحة والقطاع 
املصرفي وقطاع اخلدمات والقطاعني 

العقاري والزراعي.
وتطرقت اجتماعات املسؤولني 
في البلدين خال الفترة املاضية 
بجدية ال����ى امكانية التعاون في 
مجال جذب االس����تثمار املباش����ر 
واالرتقاء بحجم املبادالت التجارية 
الثنائية واإلعفاءات اجلمركية ودعم 

املبادرة اخلاصة.
وساهمت تلك اللقاءات كذلك في 
فتح قنوات وآفاق واسعة تسهم 
في تعزيز العاقات التجارية بني 
البلدين وتسهيل عملية انسياب 
السلع وتطوير مساهمات القطاع 
اخلاص. ويس����تمر اجلانبان في 
عقد التظاه����رات الدورية واقامة 
اسابيع ثقافية وسياحية وجتارية 
في البلدين. ومن أشكال التعاون 
التقني والفني تعاقد وزارة التربية 
في الكويت هذا العام مع 132 مدرسا 

املرافق حيث س����لم سموه رسالة 
خطية من رئيس جمهورية توغو 
الصديقة فاور يناسينجبي تتعلق 
بالعاقات الثنائي����ة بني البلدين 
والش����عبني الصديقني والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
املقابل����ة نائب وزير  وحضر 
ش����ؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشار بالديوان االميري 

د.عبداهلل املعتوق.
من جه����ة اخ����رى، ينتظر ان 
تسجل زيارة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد الى تونس 
في وقت الحق من أكتوبر اجلاري 
الكويتية  دعما متجددا للعاقات 
� التونسية املتطورة على جميع 

املستويات.
وتأت����ي زيارة س����موه تلبية 
لدعوة من الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي لتكون تتويجا 
وجتسيدا لعمق العاقات الثنائية 

في دعم القطاع اخلاص في البلدين. 
وشهد حجم التبادل التجاري بني 
الكويت وتونس ارتفاعا ملحوظا 
في السنوات األخيرة لينتقل من 14 
مليون دوالر تقريبا في عام 2007 
الى نحو 100 ملي����ون دوالر عام 
2008. وتأتي الكويت في املرتبة ال� 
11 عربيا من حيث الشراكة التجارية 
مع تونس اذ مييل امليزان التجاري 
بني البلدين لصالح الكويت التي 
تصدر الى تونس النفط ومشتقاته 
في حني تس����تورد منها منتجات 

زراعية وأجبان.
وتعد االستثمارات الكويتية في 
تونس التي انطلقت منذ عام 1976 
وشهدت توسعا متواصا منذ ذلك 
احلني مثاال ناجحا لاستثمارات 

العربية في الدول العربية.
وتشير اإلحصاءات الى جتاوز 
قيمة االس����تثمارات الكويتية في 
تونس 700 مليون دوالر من خال 
22 مش����روعا لش����ركات وجهات 

يحكمه����ا ما يزيد على 30 اتفاقية 
شهدت الس����نوات االخيرة فترات 
العاقات من  انتعاش مكنت تلك 
السير بخطى ثابتة نحو التميز.

وكانت اجتماعات الدورة الرابعة 
للجنة الفنية التجارية التونسية � 
الكويتية املشتركة التي عقدت في 

جديدا مع بحث تعاقدات مقبلة مع 
عاملني في املجال الصحي.

وعلى مستوى القطاع اخلاص 
يش����هد التع����اون الثنائي تطورا 
الفندقة  ف����ي مج����االت  ملحوظا 

والسياحة واجلوانب الهندسية.
ومن املنتظر ان يشكل اجتماع 
اللجنة املشتركة العليا بني البلدين 
واملقرر عقده في تونس في الربع 
األخير من الع����ام احلالي تعزيزا 
ألوجه التعاون القائمة بني الكويت 
وتونس. يذكر ان الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية قدم الى 
تونس منذ بداية نشاطه االقراضي 
في دول املغرب العربي 31 قرضا 
بلغ مجموع قيمتها 139.475 مليون 
دينار ساهمت في مساعدة جهود 
احلكومة التونس����ية في مجاالت 
التنمية املتعددة كالزراعة والري 
والصناعة والطاقة واملياه والصرف 
الصحي والنقل واملواصات وبنوك 

التنمية.

صاحب السمو تلقى رسالة خطية من رئيس توغو.. وزيارة سموه المرتقبة إلى تونس تسجل دعمًا متجددًا للعالقات المشتركة

سمو الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس جلنة الصداقة البرملانية الفرنسية فيليب ماريني سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير التجارة ورئيس وأعضاء هيئة أسواق املال

خالد اجلاراهلل مستقبال السفير الياباني

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مستقبال الشيخ عزام الصباح

صاحب السمو مستقبال أحمد الهارون وصالح الفالح ومهدي اجلزاف ود.يوسف العلي ود.نايف احلجرف وصالح اليوسفصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

سمو األمير يتلقى الرسالة اخلطية لرئيس توغو من أساو كوفي

ولي العهد: هيئة أسواق المال
إحدى الركائز األساسية لدعم االقتصاد

آل خليفة: البحرين ستواجه بحزم ما يمسّ أمنها 
املنامة � كونا: اكد القائد العام 
لقوة دفاع البحرين الفريق أول 
ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة امس ان باده »ستواجه 
وبكل حزم وتصميم من ميس 

استقرار وأمن البحرين«.
جاء ذل���ك خ���ال اجتماع 
س���فيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح مع الفريق 
أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين مبكتب األخير.
ونقل بيان صحافي لسفارتنا 
في البحرين عن القائد العام لقوة 
دفاع البحرين قوله »سنواجه 
وبكل حزم وتصميم من ميس 

استقرار وأمن البحرين«.
وذكر البيان انه جرى خال 
االجتماع بحث العاقات األخوية 
الشقيقني  البلدين  القائمة بني 
وما تتمتع به هذه العاقة من 
جذور تاريخية ممتدة أرس���ى 
القيادتان احلكيمتان  دعائمها 
للبلدي���ن كما مت اس���تعراض 

ع���دد م���ن املوضوع���ات ذات 
األهمية املشتركة وعلى رأسها 

املوضوعات األمنية.
من جهته قال سفيرنا خال 
اللق���اء ان »أمن دولة خليجية 
يساوي أمن دول اخلليج كلها ألن 
دول مجلس التعاون كالبنيان 

املرصوص«.
وأكد الش���يخ عزام أن دول 
اخلليج تنشد االستقرار والسام 
من أجل تلبية أهداف التنمية 
مشيدا مبا تسير به العاقات من 

منو مطرد وازدهار بفضل قيادة 
البلدين احلكيمتني مشيرا الى أن 
القيادة السياسية احلكيمة في 
البلدين الشقيقني تضع نصب 
التنمية املس���تدامة ملا  أعينها 
لها من حصاد مثمر ملس���تقبل 
الش���عبني الش���قيقني في ظل 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأخيه عاهل مملكة 
البحرين الشقيقة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظهما اهلل 

ورعاهما.

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد  
بقصر بيان صباح امس النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سموه وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون حيث قدم لسموه رئيس مجلس ادارة هيئة 
اس����واق املال صالح الفاح واعضاء مجلس االدارة 
كا من د.مهدي اجلزاف ود.يوس����ف  العلي ونايف 
احلجرف وصالح اليوسف وذلك مبناسبة تشكيل 

أول مجلس مفوضني لهيئة اسواق املال.
وقد هنأهم سموه بهذه املناسبة، مؤكدا على اهمية 

هذه الهيئة التي تعتبر احد الركائز االساس����ية في 
دعم النشاط االقتصادي من خال تنظيم وتطوير 
سوق املال الكويتي لاسهام في حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري اقليمي ودولي، متمنيا لهم كل 

التوفيق والسداد خلدمة الوطن الغالي.
وقد حضر املقابلة الوكيل املس����اعد للش����ؤون 
االعامية بديوان س����مو ولي العهد الش����يخ مبارك 
احلمود والوكيل املساعد لشؤون املراسم والتشريفات 
بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح ومدير 

مكتب سمو ولي العهد د.فهد املصيريع.

استقبل المبارك والهارون والفالح وأعضاء الهيئة

القائد العام لقوة دفاع البحرين استقبل سفيرنا لدى المنامة

مجلس الوزراء: جهود علماء المسلمين لنبذ التعصب الطائفي
تعكس روح اإلسالم كدين يحضّ على المحبة والتآخي والتكافل

مريم بندق
ال����وزراء إصدار  أّجل مجلس 
مشاريع مراسيم بتعيني قياديني في 
بعض الوزارات إلى جلسة مقبلة. 
وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء«: 
س���يتم النظر في املوضوع في 

اجللسات املقبلة.
الوزراء قد عقد  وكان مجلس 
اجتماعه مساء أمس األول في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وق����ال وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع 
ان املجل����س رحب في مس����تهل 
اجتماعه بعودة صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد من 
االجازة اخلاصة التي قضاها سموه 
خارج الباد، سائا املولى عز وجل 
أن يدمي على سموه نعمة الصحة 
والعافية والعمر املديد وأن يحفظه 

سندا وذخرا للوطن واملواطنني.
واس����تمع املجلس الى ش����رح 
مفصل قدمه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر محمد ممثا 
لصاحب الس����مو األمي����ر لنتائج 
الزي����ارة الت����ي قام به����ا الى كل 
من الواليات املتح����دة الفيدرالية 
املكسيكية وذلك حلضور االحتفالية 
مبناس����بة ذكرى مرور 200 عام 
الدستور واالستقال  على اعان 
في جمهورية املكس����يك الصديقة 
وكذل����ك زيارته للواليات املتحدة 
األميركية ولقائه في واش����نطن 
مع نائب الرئي����س األميركي جو 
باي����دن وما مت خال����ه من بحث 
الثنائية  العاقات  س����بل تطوير 
البلدين الصديقني في جميع  بني 

املجاالت وامليادين.

تقريب وتعزيز التعاون السياسي 
واالقتصادي واالس����تثماري بني 

املجموعتني.
وقد عّبر املجلس عن ش����كره 
وتقديره للجهود الطيبة التي بذلها 
سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية في ه����ذه االجتماعات 
البناءة مع قادة الدول  واللقاءات 
الشقيقة والصديقة، مؤكدا أهميتها 
التعاون  ف����ي تعزي����ز عاق����ات 
القائمة مع ه����ذه الدول الصديقة 
ملا فيه حتقيق املصالح املشتركة. 
واستعرض مجلس الوزراء اجلهود 
املبذولة على الصعيد االس����امي 
ملواجه����ة مخططات اث����ارة الفنت 
والفرقة بني صفوف املسلمني وبث 
سموم التطرف والتعصب الطائفي 
البغيض. تلك اجلهود التي تعكس 
روح اسامنا احلنيف ورقيه كدين 
حضاري صالح لكل مكان وزمان 
عنوانه التسامح واالعتدال والدعوة 
باحلكمة واملوعظة احلسنة واحلض 
عل����ى احملبة والتآخ����ي والتكافل 
فيما يحقق خير األمة االسامية 

والبشرية جمعاء.
وقد أكد مجلس الوزراء ثقته في 
وعي املسلمني وادراكهم حملاوالت 
ال����دس والفتنة والنيل من وحدة 
املسلمني وتاحمهم. وفي هذا الصدد 
أشاد املجلس باجلهود الطيبة التي 
يبذلها علماء املسلمني في كل مكان 
لوأد الفتنة وشق الصف، مشيدا 
بفتوى املرش����د األعل����ى للثورة 
اإلسامية في ايران آية اهلل علي 
خامئني بتحرمي االساءة الى السيدة 
عائش����ة رضي اهلل عنها أو النيل 
من الرموز االسامية ألهل السنة 

واجلماعة.

اخلارجية الصيني يانغ جي شي 
� وذلك ملناقشة القضايا االقليمية 
بني دول املجلس وجمهورية الصني 
الصديقة. وكذلك أطلع املجلس على 
نتائج االجتماعات الوزارية للجنة 
التعاون  »الترويكا« دول مجلس 
لدول اخلليج العربية مع مجموعة 
»ريو«. كما شرح للمجلس كذلك 
االستعدادات لاجتماع التحضيري 
للقمة التي ستعقدها املجموعتان 
العربية واألميركية اجلنوبية في 
جمهورية بيرو العام املقبل من أجل 

الكويت وتلك الدول.
من جانب آخر استمع املجلس 
ال����ى ش����رح قدمه نائ����ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح لنتائج 
االجتماعات م����ع وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية م����ع نظرائهم في رابطة 
دول جنوب شرق آسيا )آسيان( 
وكذلك اجتماع »الترويكا« وزراء 
التعاون  اخلارجية لدول مجلس 
لدول اخللي����ج العربية مع وزير 

كما شرح للمجلس كذلك نتائج 
العامة لألمم  اجتماعات اجلمعية 
املتحدة »االجتماع رفيع املستوى 
لقمة مراجع����ة األهداف االمنائية 
لأللفية« وأعمال الدورة اخلامسة 
والس����تني للجمعية العامة لألمم 
املتح����دة. كما أطلع املجلس كذلك 
الزي����ارات واللقاءات  على نتائج 
البن����اءة التي مت����ت على هامش 
املؤمتر مع ق����ادة الدول الصديقة 
والش����قيق��ة والت��ي اس����تهدفت 
حتقيق املصال��ح املش����تركة بني 

أّجل النظر في تعيين قياديين في بعض الوزارات.. وأشاد بفتوى خامنئي بتحريم اإلساءة إلى السيدة عائشة رضي اهلل عنها

الجاراهلل تسلم أوراق اعتماد
سفيري إندونيسيا واليابان 

رئيس الوزراء استقبل مجلس هيئة المال وماريني
استقبل س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بيان امس وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون، حيث قدم لسموه رئيس 
مجلس إدارة هيئة اس��واق املال صالح الفالح واالعضاء 
د.مهدي اجلزاف ود.يوسف العلي ونايف احلجرف وصالح 
اليوسف وذلك مبناسبة تش��كيل اول مجلس مفوضني 

لهيئة اسواق املال.
كما استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد في قصر بيان 
امس عضو مجلس الشيوخ ورئيس جلنة الصداقة البرملانية 
الفرنسية فيلب ماريني والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 
للبالد. كما اس��تقبل سموه مستش��ار رئيس جمهورية 
توغو اليساو كوفي مبناسبة زيارته للبالد. حضر املقابلة 

املستشار بالديوان االميري د.عبداهلل املعتوق.

تس���لم وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل نسخا عن 
أوراق اعتماد س���فيري اندونيسيا واليابان واستقبل سفير 

املكسيك.
وتس���لم اجلاراهلل نس���خة عن اوراق اعتماد فير ادماهر 
س���فيرا جلمهورية اندونيسيا لدى الكويت بحضور كل من 
مدير ادارة مكتب الوكيل السفير فيصل املشعان ومدير ادارة 

املراسم ضاري العجران.
كذلك قدم ياسويوشي كوميزو نسخة من اوراق اعتماده 
كسفير لليابان لدى الكويت. واستقبل اجلاراهلل ارتورو تريخو 
سفير املكسيك احملال من الرياض، حيث تناول اللقاء في جانب 
منه العاقات الثنائية وسبل تطويرها وآخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.


