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الديوان األميري ينعى الشيخ 
عبدالعزيز سالم علي المالك

نعى الديوان األميري املغفور له 
الش���يخ عبدالعزيز سالم علي املالك 
الصب���اح الذي توفي عن عمر يناهز 
)67 عاما( ووارى جثمانه الثرى بعد 

صالة عصر امس.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

محمد الصباح تلقى رسالة 
من نظيره األفغاني

تلق���ى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
رسالة خطية من وزير خارجية جمهورية 
افغانستان اإلس���المية د.زملاي رسول 
تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين 

وبحث سبل تطويرها.

العلي التقى السفير األسترالي
استقبل نائب رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ ثامر العلي امس سفير استراليا لدى 

الكويت غلني مايلز.
ومت خالل اللقاء استعراض وبحث العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وآخر التطورات 
واملستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.

الشيخ راضي احلبيب

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح والسفير خلف بوظهير والسفير سميح جوهر حيات والسفير علي الظفيري

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه وفد »ائتالف دولة القانون« بالعراق بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال عبدالعزيز العدساني ورؤساء دواوين احملاسبة واملراقبة اخلليجيني

ولي العهد استقبل المحمد والفهد والخالد

رئيس الوزراء استقبل العدساني 
ورؤساء دواوين المحاسبة الخليجيين

الحبيب: جابر الخالد ثروة وطنية 
وثورة أمنية في مواجهة الفتن

أمل الحمد: االتحاد األوروبي ومجلس التعاون 
يتمتعان بإمكانات للعب دور حيوي عالميًا

التمار يعيد القالف مراقباً لهيئة المعاقين
بشرى شعبان

علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة ان املدير 
العام للهيئة العامة لشؤون اإلعاقة د.جاسم التمار 
اصدر تعميما إداريا بإعادة املدير التنفيذي للمجلس 
األعلى لش���ؤون املعاقني سابقا جناة القالف إلى 
مراقب بالهيئة العامة لش���ؤون األشخاص ذوي 

اإلعاقة، وإعادة مراقب املجلس األعلى لش���ؤون 
املعاقني محمد املطيري إلى رئيس قسم في الهيئة. 
وأشارت املصادر إلى ان املدير العام شكل الفريق 
اخلاص بالش���ؤون التربوية برئاسته وعضوية 
كل من مراق���ب الهيئة عصام بن حيدر والباحث 

القانوني ياسر مصطفى.

بروكس����ل � كونا: قالت سفيرة مجلس التعاون 
اخلليجي لدى االحتاد االوروبي أمل احلمد ان دول 
االحتاد االوروبي ال� 27 ودول مجلس التعاون اخلليجي 
ال� 6 بحاجة الى تعميق احلوار فيما بينها لتوطيد 
أسس عالقة استراتيجية بني املنطقتني الرساء االمن 
والسالم الدوليني. وشددت احلمد في كلمتها امام وفد 
البرملان األوروبي للعالقات مع شبه اجلزيرة العربية 
على أن الكتلتني االقليميتني »تتمتعان بكافة االمكانات 
لتوحيد جهودهما ولعب دور هام بوصفهما شريكني 
استراتيجيني ملواجهة التحديات العاملية والدولية«. 
وأشارت الى التقدم في العالقات بني االحتاد األوروبي 
ودول مجل����س التعاون اخلليجي ب����دءا من توقيع 

اتفاق التعاون في عام 1988 الى اعتماد برنامج العمل 
املشترك خالل االجتماع الوزاري بني االحتاد األوروبي 
ودول مجلس التعاون اخلليجي في لوكسمبورغ في 
يونيو املاض����ي. وبينت احلمد أن »كل هذه اجلهود 
املش����تركة تؤكد بوضوح مصلحتنا املش����تركة في 
تعزيز عالقاتنا لدى تقاسم الهموم املشتركة« مضيفة 
أن الضرورة تقتضي »بذل املزيد على أرض الواقع 

لالرتقاء بالعالقة الى مستوى اعلى«. 
واوضحت ارفع ديبلوماسية خليجية في بروكسل 
أربعة مجاالت استراتيجية حاسمة لتطوير التعاون بني 
االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي وهي 

الطاقة واالستثمارات والتجارة واالمن االقليمي.

أسامة أبوالسعود
دعا الباحث الشرعي الشيخ راضي احلبيب نواب مجلس األمة 
الى اإلش���ادة بإجنازات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر 
اخلالد وقراراته األمنية. ووصف احلبيب في تصريح ل� »األنباء« 
امس وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بأنه »ثروة وطنية وثورة 
أمنية في مواجهة الفنت الطائفية والنعرات القبلية، وكل ذلك يأتي 
في إطار حتركاته اإلصالحي���ة الوقائية لتحقيق املصلحة العامة 

للحفاظ على وحدتنا الوطنية«.

جيان: تجربتي الديبلوماسية في الكويت جيدة
بشرى الزين

يغادر الكويت 15 اجلاري الس��فير الفرنسي جان رنيه جيان 
اثر انتهاء مهامه الديبلوماس��ية. وبهذه املناسبة أقام حفل وداع 
ف��ي مقر اقامته أعرب خالله عن ش��كره للكويت أميرا وحكومة 
وش��عبا للحفاوة التي لقيها فيها على مدى ثالث سنوات. وأشار 
جيان الى ان جتربته الديبلوماس��ية ف��ي الكويت � البلد اجلميل 
� كانت جيدة وس��اهم بجهوده في تطوير العالقات بني البلدين 
الصديقني على املس��تويني الرسمي والش��عبي، آمال ان تواصل 
الس��فيرة الفرنس��ية اجلديدة التي تخلفه هذا املسار خاصة ان 
لديه��ا معرف��ة جيدة باملنطقة، مش��يدا بالتعاون ال��ذي لقيه من 
عدد من املس��ؤولني واألصدقاء ف��ي الكويت. حضر احلفل عدد 
من الس��فراء وأعضاء السلك الديبلوماس��ي وأفراد من اجلالية 

الفرنسية املقيمة في الكويت.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء. كما استقبل سموه بقصر بيان امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، حيث قدم لس����موه سفيرنا لدى 
جمهورية أوزبكستان السفير خلف مجبل بوظهير 
وسفيرنا لدى جمهورية بنغالديش الشعبية السفير 
علي أحمد الظفيري وسفيرنا لدى الواليات املكسيكية 

املتحدة السفير سميح جوهر حيات، وذلك مبناسبة 
تسلمهم مناصبهم اجلديدة. واستقبل سموه بقصر 
بيان امس نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد. كما استقبل 
سموه عضو مجلس األمة النائب خالد العدوة. كما 
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 

بيان امس وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم����د  في قصر بيان ام����س نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح 
حيث قدم لسموه كال من خلف مجبل بوظهير سفيرنا 
لدى جمهورية اوزباكس����تان وعلي احمد الظفيري 
سفيرنا لدى جمهورية بنغالديش وسميح عيسى 
جوهر حيات سفيرنا لدى الواليات املكسيكية املتحدة 
مبناسبة تعيينهم في مناصبهم اجلديدة. كما استقبل 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد  في 
قصر بيان امس رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدساني يرافقه رؤساء دواوين احملاسبة واملراقبة 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وذلك 
مبناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع بالكويت. واستقبل 
س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ف����ي قصر بيان امس وفدا من ائتالف دولة القانون 
بجمهورية العراق الشقيقة وذلك مبناسبة زيارتهم 

للبالد. حضر املقابلة املستش����ار بالديوان االميري 
محمد ابواحلس����ن ومدير ادارة املتابعة والتنسيق 

بوزارة اخلارجية السفير خالد املغامس.
من جهة أخرى ينفرد برنامج »لقاء الراي« مبقابلة 
خاصة مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في حوار سياسي محلي شامل. وينقسم اللقاء إلى 
شقني منفصلني: األول حديث من أعالي اجلو اثناء 
تواجد س����موه في الطائرة حيث يتم التعرف أكثر 
على اجلانب اآلخر من شخصية الرئيس بعيدا عن 
املناصب واملهام الرسمية، واجلانب اآلخر من وحي 
مدينة نيويورك واألمم املتحدة ودور البعثة املمثلة 
للكويت في مهماتها الدولية. هذا باإلضافة إلى تقرير 
عن تفاصيل الرحلة والزيارة الى برمودا، املكسيك 
ونيويورك نتابعها في حلقة خاصة من »لقاء الراي« 
تقدمي عبداهلل بوفتني الليلة وكل خميس العاشرة 

مساء على شاشة تلفزيون »الراي«.

سموه التقى محمد الصباح وسفراءنا الجدد في أوزبكستان وبنغالديش والمكسيك والعدوة

سموه يجري حواراً سياسياً شامالً مع »لقاء الراي« اليوم

األمير استقبل سفراءنا  في أوزبكستان وبنغالديش والمكسيك 
ووفد »ائتالف دولة القانون« بالعراق وسفيري فرنسا والجزائر

ماريني: فرنسا ملتزمة بأمن واستقرار الكويت

الروضان: األمير سيزور بعد حضوره قمة »سرت« تونس والجزائر وموريتانيا والمغرب
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
سيقوم بزيارة رسمية الى اجلماهيرية العربية الليبية 
الشعبية االشتراكية العظمى حلضور مؤمتر القمة العربية 
االستثنائية والقمة العربية االفريقية التي ستعقد في 
مدينة سرت الليبية خالل الفترة من التاسع الى احلادي 
عشر من شهر اكتوبر احلالي. واضاف الوزير الروضان 
في تصريح ل� »كونا« انه سيرافق صاحب السمو االمير 
وفد رس����مي يتكون من نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ووزير 
املالية مصطفى الشمالي واحمد فهد الفهد مدير مكتب 
صاحب السمو االمير واملستشار بالديوان االميري محمد 
ابواحلسن ورئيس املراسم والتشريفات االميرية الشيخ 
خالد العبداهلل ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
وسفيرنا لدى اجلماهيرية العربية الليبية االشتراكية 
العظم����ى مبارك العدواني ومندوب الكويت الدائم لدى 
جامعة الدول العربية الس����فير جمال الغنيم، والوكيل 
للشؤون االعالمية والثقافية بالديوان االميري يوسف 

الرومي، والوكيل للشؤون السياسية واالقتصادية بالديوان 
االميري الشيخ فواز سعود الناصر والوكيل لشؤون مركز 
املعلومات واحلاسب اآللي بالديوان االميري مازن عيسى 
العيسى ومدير ادارة الوطن العربي بوزارة اخلارجية 
السفير جاسم املباركي ومدير االدارة االقتصادية بوزارة 
اخلارجية السفير الشيخ علي اخلالد والوكيل املساعد 
للشؤون االعالمية والثقافية بالديوان االميري بدر علي 
الزعابي والوكيل املساعد لشؤون املراسم والتشريفات 
االميرية ماجد يوس����ف املاجد، والوزير املفوض بادارة 
مكتب نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية 
صالح س����الم اللوغاني، والوزير املفوض مدير االدارة 
القانونية بوزارة اخلارجية غامن صقر الغامن، ورئيس 
هيئة احلرس االميري باالنابة اللواء الركن عيسى احمد 
السميط. وذكر الوزير الروضان ان صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد سيقوم بعد انتهاء زيارة سموه 
الى ليبيا بزيارة رسمية لكل من اجلمهورية التونسية 
واجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية وجمهورية 
موريتاني����ا واململكة املغربية خالل الفترة من 11 الى 15 
أكتوبر اجلاري واضاف انه س����يرافق صاحب الس����مو 
االمير في زيارة سموه لهذه الدول العربية الشقيقة وفد 
رسمي يتكون من نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 

مش����عل االحمد ونائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير املالية مصطفى 
الشمالي، وأحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو 
االمير، واملستشار بالديوان االميري محمد ابواحلسن 
ورئيس املراس����م والتش����ريفات االميرية الشيخ خالد 
العبداهلل ووكيل وزارة اخلارجية خالد سليمان اجلاراهلل 
وسفيرنا لدى اململكة املغربية شمالن الرومي وسفيرنا 
لدى اجلمهورية التونسية فهد العوضي وسفيرنا لدى 
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الش����عبية سعود 
فيصل الدويش والوكيل للشؤون االعالمية والثقافية 
بالديوان االميري يوس����ف الرومي والوكيل للشؤون 
السياسية واالقتصادية بالديوان االميري الشيخ فواز 
سعود الناصر والوكيل لشؤون مركز املعلومات واحلاسب 
اآللي بالديوان االميري مازن عيسى العيسى ومدير ادارة 
الوطن العربي بوزارة اخلارجية السفير جاسم املباركي 
والوكيل املساعد للشؤون االعالمية والثقافية بالديوان 
االميري بدر الزعابي والوكيل املساعد لشؤون املراسم 
والتشريفات االميرية ماجد املاجد والوزير املفوض بادارة 
مكتب نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية 
صالح اللوغاني ورئيس هيئة احلرس االميري باالنابة 

اللواء الركن عيسى احمد السميط.

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، كما استقبل سموه 
بقصر بيان صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 
واس����تقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر امس وبحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد رئيس ديوان 
احملاس����بة عبدالعزيز العدساني 
يرافقه رؤساء الوفود املشاركة في 
االجتماع التاسع لرؤساء دواوين 
احملاسبة واملراقبة ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والذي عقد 
بالكويت مؤخرا. وحضر املقابلة 
نائب وزير شؤون الديوان االميري 

الشيخ علي اجلراح.
كما اس����تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس سفير اجلمهورية 
الفرنسية لدى الكويت جان رينيه 
جيان وذلك مبناسبة انتهاء فترة 
عمله سفيرا لبالده. كما استقبل 
س����موه بقصر بيان صباح امس 
س����فير اجلمهوري����ة اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
لدى الكويت السيد حلسن تهامي 
وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله 
املقابلتني  سفيرا لبالده. وحضر 
نائب وزير شؤون الديوان االميري 
الش����يخ علي اجلراح. واستقبل 

بشرى الزين
في حدي����ث لم يغف����ل أيا من 
القضايا التي تش����غل السياس����ة 
الدولية والدول احملورية في املنطقة 
وما يرتبط سياس����يا واقتصاديا 
وثقافيا بالدور الفرنسي فيها، تطرق 
رئيس اللجنة املالية البرملانية في 
مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس 
جلنة الصداقة البرملانية الفرنسية 
السيناتور فيليب  ودول اخلليج 
ماريني الى اهتمام فرنسا الكبير مبا 
يحدث في املنطقة حيث تراقب عن 
كثب السياسة اخلارجية والداخلية 

للكويت.
وأضاف مارين����ي، في مؤمتر 
صحافي اقامه مساء اول من امس في 
مقر السفير الفرنسي املغادر جان 
رنيه جيان، ان بالده على دراية مبا 
يعيه قادة دول املنطقة من االخطار 
احملدقة، مؤكدا التزام بالده وعدد 
من الدول االخرى بأمن واستقرار 
الكويت الذي اعتبره عامال مهما في 
هذا االطار، مشيرا الى ان املشاورات 
الديبلوماسية دائمة بني البلدين، 
مذكرا بالزيارة اخلاطفة التي قام 
بها الرئيس نيكوال ساركوزي الى 
الكويت والتي انعكست نتائجها 
على العالقات الفرنسية � الكويتية 

حيث حددت اهدافا طموحة.
ولف����ت ماريني في حديثه الى 
انه م����ن اجل فهم الع����راق يجب 
االستماع الى االصدقاء الكويتيني، 
مضيفا ان العالقات الفرنس����ية � 
السعودية الودية متتد طبيعيا من 
الكويت ايضا وان املشكلة  خالل 
النووي  التي يش����كلها احلل����ف 
االيراني ميكن االستفادة بشأنها 

� الفلسطيني، مذكرا بقول الرئيس 
نيك����وال س����اركوزي ان اوروب����ا 
وفرنسا يجب ان تشاركا في مسار 
الس����الم وحل الص����راع العربي � 

االسرائيلي.
وفيما يتصل بارتياح فرنسا 
للدور السوري في املرحلة احلالية، 
قال ان الصح����ف اللبنانية تقوم 
يوميا بنشر االس����باب احملتملة 
للخروج م����ن االزمة، وفرنس����ا 
تعمل وتساهم الى جانب سورية 
واململكة العربية الس����عودية في 
حلحلة االوضاع وتهدئتها، خاصة 
بعد تش����كيل احلكومة، نافيا ان 
تكون بالده متحيزة لطرف على 
حس����اب آخ����ر. وح����ول التحرك 
امللموس لفرنسا في قضايا الشرق 
االوسط، اوضح ان بالده هي التي 
دفعت بتحريك ملف اجلوالن بني 

من املعلومات التي لدى االصدقاء 
في الكويت، مؤكدا تقاسم فرنسا 
والكوي����ت الرؤى ف����ي عدة امور 

وقضايا.
وحدد ماريني مواقف فرنسا 
جتاه قضايا العراق في قدرة شعبها 
على حتقيق وحدة وطنية حقيقية، 
مجددا دعوة بالده ايران لاللتزام 

وتنفيذ القرارات الدولية.
وفيم����ا ثم����ن جه����ود االدارة 
االميركي����ة في حلحل����ة عدد من 
الش����رق االوس����ط،  القضايا في 
اوضح موقف بالده قائال: نطلب 
من اصدقائنا االميركيني االستماع 
الينا وسنساعدهم في هذه االمور 
فهم ال يستطيعون حلها مبفردهم 
ولدينا شعور بأنهم ال يستفيدون 
من كم املعلومات والتحاليل لدى 
احللفاء إلنهاء الصراع االسرائيلي 

االسرائيليني والسوريني وليس 
املبعوث االميركي جورج ميتشل، 
مشيرا الى ان الرئيس باراك اوباما 
في وضع ال يحسد عليه وضغوطه 
ضعيفة حيال االسرائيليني حلل 
القضية الفلسطينية حال نهائيا، 
الفتا الى ان لألميركيني مصاحلهم 
ورؤاهم وللفرنسيني كذلك، مؤكدا 
ان بالده معنية بكل قضايا املنطقة 
الظروف  ومواقفها تتغير حسب 

والقادة والقضايا.
كما حتدث املسؤول الفرنسي عن 
السياسة الداخلية الكويتية، مؤكدا 
ان بالده تراقب باهتمام وبش����كل 
متميز املشهد الدميوقراطي الكويتي 
فيما يتصل بالتعددية والنشاط 
البرملاني اللذين وصفهما بالنادرين 
في العالم العربي، مشيرا الى ان 
النموذج الكويتي يستحق االهتمام، 

الفتا الى ان العالقات البرملانية في 
تطور مستمر وتوجته عدة زيارات 
متبادلة بني برملانيي البلدين، مبديا 
اعجاب����ه بال����دور البرملاني الذي 
يضطلع به االعضاء والنساء في 

مجلس االمة بكل حرية.
العالق����ات  وعل����ى صعي����د 
انها متبادلة  االقتصادية، اوضح 
وفقا لشراكة على املدى الطويل، 
خاصة في املجال الصناعي وكل ما 

يتعلق بالتطوير املستدام.
وكان مارين����ي حت����دث ف����ي 
البداية ع����ن الزيارة التي قام بها 
الى الكويت برفقة عضو مجلس 
الفرنسي مونيك بابون  الشيوخ 
وجان بيار فوركاد التي تهدف الى 
احملافظة عل����ى عالقات التواصل 
املنطق����ة ونظرائهم من  مع دول 

البرملانيني فيها.

ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح حيث قدم لسموه السفير 
خلف مجبل بوظهير سفيرا للكويت 
لدى جمهورية اوزبكستان والسفير 
علي احمد الظفيري سفيرا للكويت 
لدى جمهورية بنغالديش الشعبية 
والسفير س����ميح عيسى جوهر 
حياة سفيرا للكويت لدى الواليات 
املكسيكية املتحدة حيث أدوا اليمني 
أمام سموه مبناسبة  الدستورية 
تسلمهم مناصبهم اجلديدة. وقد 
حضر مراسم أداء القسم نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح ومدير مكتب صاحب السمو 

الش����يخ  الس����مو األمير  صاحب 
صباح األحمد بقصر بيان صباح 
العهد  أمس وبحضور سمو ولي 
الشيخ نواف األحمد وفدا من ائتالف 
دولة القانون باجلمهورية العراقية 
الشقيقة وذلك مبناسبة زيارتهم 
للبالد. وحضر املقابلة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح ونائب 
وزير ش����ؤون الدي����وان األميري 
الش����يخ علي اجلراح. واستقبل 
الش����يخ  الس����مو األمير  صاحب 
صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أمس نائب رئيس مجلس الوزراء 

الفهد ورئيس  األمير احمد فه����د 
املراس����م والتش����ريفات االميرية 
الشيخ خالد العبداهلل ومدير إدارة 
املراسم بوزارة اخلارجية السفير 

ضاري العجران.
هذا ويبدأ صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في وقت الحق 
من الشهر اجلاري زيارة رسمية 
للجزائ����ر وذلك في اط����ار جولة 
في عدد م����ن دول املغرب العربي 
يجري خاللها مباحثات مع الرئيس 

اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
املباحث����ات ح����ول  وتترك����ز 
العالقات بني البلدين الش����قيقني 

وسبل تطويرها في املجاالت كافة 
إضافة الى القضايا املتصلة بآخر 
السياسية في املنطقة  التطورات 
واجلهود الرامية الى تعزيز األمن 
واالستقرار فيها. وتتسم العالقات 
التاريخية  � اجلزائرية  الكويتية 
بالتآزر والتعاون وقد جتلى ذلك 
من خالل دعم الش����عب الكويتي 
وقيادته للش����عب اجلزائري ابان 
الت����ي قامت  الث����ورة اجلزائرية 
في نوفمبر عام 1954 واس����تمرت 
العالق����ات االخوي����ة الطيبة بني 
البلدين وتوط����دت بصورة اكبر 

بعد االستقالل.

صاحب السمو التقى ولي العهد ورئيس الوزراء والعدساني ورؤساء دواوين المحاسبة الخليجيين

رئيس اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الشيوخ الفرنسي أكد أن بالده تراقب باهتمام السياسة الخارجية والداخلية فيها

السفير الفرنسي والسيناتور فيليب ماريني وعضوا مجلس الشيوخ جان بيار فوركاد 
)سعد الهنداوي( ومونيك بابون 


