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األمير بحث مع الرئيس الجزائري التعاون الثنائي وتعزيز التضامن العربي
صاحب السمو وضع إكلياًل من الزهور على ضريح الشهداء في الجزائر

الكوي�ت والجزائ�ر وّقعت�ا 7 اتفاقي�ات ومذك�رات تفاهم لدع�م التع�اون الثنائي في جمي�ع المجاالت
صاحب السمو األمير يضع إكليال من الزهور على ضريح الشهداء استقبال بالورود لصاحب السمو األمير صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي وفي استقباله الرئيس اجلزائري

الشيخ صباح االحمد صباح امس 
الرئيس زي����ن العابدين بن علي 
التونس����ية  رئي����س اجلمهورية 
الشقيقة وذلك في مقر اقامة سموه 
بالعاصمة تون����س وقد مت تبادل 
االحاديث االخوية التي عكست عمق 
العالقات الطيبة التي جتمع البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وحض����ر اللق����اء نائب رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ مشعل 
املرافق  الرس����مي  االحمد والوفد 

لسموه.
وبعث صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى امللك خوان كارلوس ملك مملكة 
اسبانيا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا س����موه له 

موفور الصحة والعافية.
وبعث سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى امللك خوان كارلوس ملك 
مملكة اسبانيا الصديقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا س����موه له 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو الشيخ ناصر 
احملم����د رئيس مجل����س الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
 وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
اوبيانغ  الى اجلنرال تي����ودورو 
نغوميا مباسوغو رئيس جمهورية 
غينيا االستوائية الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا سموه 

له موفور الصحة والعافية.
وبعث سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى اجلنرال تيودورو اوبيانغ 
نغوميا مباسوغو رئيس جمهورية 
غينيا االستوائية الصديقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا س����موه له 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو الشيخ ناصر 
احملم����د رئيس مجل����س الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

وعن اجلانب اجلزائري وزير العدل 
حافظ األختام الطيب بلعيز.

7 � اتفاقي����ة تع����اون قانوني 
وقضائي في املواد املدنية والتجارية 
بني حكوم����ة الكوي����ت وحكومة 
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
الشعبية وقعها عن اجلانب الكويتي 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وعن اجلانب اجلزائري وزير العدل 

حافظ األختام الطيب بلعيز.
وعلى ش����رف صاحب السمو 
األمي����ر الش����يخ صب����اح األحمد 
والوفد الرس����مي املرافق لسموه 
أقام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
رئي����س اجلمهوري����ة اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
مأدبة غداء ظه����ر امس في قصر 
الشعب وذلك مبناسبة زيارة سموه 

الرسمية.
وق����ام صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد ظهر امس 
بزيارة الى مقام الشهيد في العاصمة 
اجلزائر حيث قام س����موه بوضع 
اكلي����ل من الزه����ور على ضريح 

الشهداء.

قام س����موه باس����تعراض حرس 
الش����رف كما مت اط����الق 21 طلقة 
ترحيبية ث����م قامت مجموعة من 
حرس الش����رف بامل����رور وحتية 
س����موه امام املنصة ث����م تفضل 
سموه مبصافحة كبار املسؤولني 
في احلكومة اجلزائرية بعدها قام 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس 
اجلمهورية اجلزائرية الش����عبية 
الشقيقة مبصافحة اعضاء الوفد 
الكويتي الرسمي املرافق لسموه.

الس����مو األمير  وكان صاحب 
الش����يخ صباح األحم����د والوفد 
الرسمي املرافق لسموه غادر صباح 
امس مطار قرطاج الدولي بعد زيارة 
رس����مية للجمهورية التونس����ية 

الشقيقة استغرقت يومني.
ه����ذا، وكان في وداع س����موه 
الرئيس زين  املط����ار  على ارض 
العابدين بن علي رئيس اجلمهورية 
التونسية الشقيقة والوزير االول 
الغنوش����ي ووالي تونس  محمد 
الفريجي وش����يخ مدينة  من����ذر 
ب����ن مامي وكبار  الباجي  تونس 
املسؤولني في حكومة اجلمهورية 
التونسية ورئيس واعضاء البعثات 

الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
وهي كما يلي:

1 � اتفاقي����ة تعاون في املجال 
الس����ياحي بني حكوم����ة الكويت 
وحكوم����ة اجلمهورية اجلزائرية 
الش����عبية وقعها  الدميوقراطية 
عن اجلانب الكويتي وزير املالية 
مصطفى الش����مالي وعن اجلانب 
اجلزائري وزير السياحة والصناعة 

التقليدية اسماعيل ميمون.
2 � اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكوم����ة اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية للتعاون 
في مجال النقل البحري التجاري 
واملوانئ وقعها عن اجلانب الكويتي 
وزير املالية مصطفى الشمالي وعن 
اجلانب اجلزائري وزير النقل عمار 

تو.
3 � مذك����رة تفاهم بني حكومة 
الكوي����ت وحكوم����ة اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
للتعاون في مجال االعتراف املتبادل 
البحري����ة للمالحني  للش����هادات 
العامل����ني في البح����ر وقعها عن 
اجلان����ب الكويتي وزي����ر املالية 
مصطفى الش����مالي وعن اجلانب 

الديبلوماسية العربية املعتمدة لدى 
تونس وسفيرنا لدى اجلمهورية 

التونسية فهد العوضي.
وبعث صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح االحم����د ببرقية 
ش����كر للرئيس زين العابدين بن 
علي رئيس اجلمهورية التونسية 
الشقيقة بعد انتهاء الزيارة الرسمية 
التي قام بها س����موه للجمهورية 
التونسية الشقيقة، اعرب فيها عن 
خالص الشكر والتقدير للحفاوة 
البالغ����ة وكرم الضياف����ة اللتني 
حظي بهما سموه والوفد املرافق 
العالقات  له واللذين عكسا عمق 
الطيبة والرواب����ط احلميمة بني 
البلدين والش����عبني الش����قيقني، 
معربا سموه عن بالغ سعادته بهذه 
الزيارة التي قام بها للبلد الشقيق 
وباللقاء االخوي مع الرئيس زين 
العابدين بن علي رئيس اجلمهورية 
التونس����ية الشقيقة متمنيا دوام 
الصحة والعافية له وللجمهورية 
التونسية الشقيقة وشعبها الكرمي 
املزيد من الرفعة واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة له.
واستقبل صاحب السمو األمير 

اجلزائري وزير النقل عمار تو.
4 � مذك����رة تفاهم بني حكومة 
الكوي����ت وحكوم����ة اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
للتعاون في املجال الصحي وقعها 
عن اجلانب الكويتي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصب����اح وعن 
اجلان����ب اجلزائري وزير الصحة 
والس����كان وإصالح املستشفيات 

جمال ولد عباس.
5 � اتفاقي����ة تع����اون قانوني 
وقضائي في املجال اجلزائي بني 
حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
وقعها عن اجلانب الكويتي نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وعن اجلانب اجلزائري وزير العدل 

حافظ األختام الطيب بلعيز.
6 � اتفاقية تسليم املجرمني بني 
حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
وقعها عن اجلانب الكويتي نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 

الس����مو األمير  وكان صاحب 
الش����يخ صباح االحم����د والوفد 
الرسمي املرافق لسموه وصل صباح 
امس الى مطار ه����واري بومدين 
الدولي في اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه على 
ارض املط����ار الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليق����ة رئي����س اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
الش����قيقة وعبدالقادر بن صالح 
رئيس مجلس االمة وعبدالعزيز 
زياري رئيس املجلس الش����عبي 
الوطني واحم����د اويحيى الوزير 
االول وعالم بسايح رئيس املجلس 
الدستوري وعدد من كبار املسؤولني 
في احلكومة اجلزائرية ورؤساء 
واعضاء البعثات الديبلوماس����ية 
العربية املعتمدة لدى اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
الشقيقة وسفيرنا لدى اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 

الشقيقة سعود فيصل الدويش.
واقيمت مراسم استقبال رسمية 
حيث بدا االستقبال الرسمي بعزف 
السالم الوطني لكال البلدين بعدها 

اجلزائر � كون����ا: قام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ظهر أمس بزيارة الى أخيه رئيس 
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
الش����عبية الش����قيقة عبدالعزيز 
بوتفليقة وذلك في مبنى رئاسة 
اجلمهورية في العاصمة اجلزائر 
يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني 
الش����يخ مش����عل األحمد والوفد 
الرس����مي املرافق مبناسبة زيارة 
سموه الرس����مية الى اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 

الشقيقة.
هذا وعقدت املباحثات الرسمية 
بني اجلانبني حيث ترأس اجلانب 
الس����مو األمير  الكويتي صاحب 
الشيخ صباح األحمد فيما ترأس 
رئي����س اجلمهوري����ة اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
عبدالعزي����ز بوتفليق����ة اجلانب 

اجلزائري.
العالقات  املباحثات  وتناولت 
األخوي����ة الطيب����ة ب����ني البلدين 
الش����قيقني وسبل توس����عة آفاق 
التعاون بني الكويت واجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
الش����قيقة وتعزيزها في املجاالت 
كافة وعلى أسس متينة ملا فيه خير 
وصالح الشعبني الشقيقني وتوسيع 
اطر التعاون املتنامي بني البلدين 
مبا يخدم مصاحلهما املش����تركة 
وجتسيدا للحرص املتواصل على 

تدعيم أواصر هذه العالقات.
كما نوقش����ت خالل املباحثات 
أهم القضايا ذات االهتمام املشترك 
ودعم القضايا العربية مبا يسهم 
في تعزيز التضامن العربي وآخر 
املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.
الس����مو  وبحض����ور صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد وأخيه 
رئي����س اجلمهوري����ة اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
عبدالعزي����ز بوتفليق����ة مت ظهر 
أمس في مبنى رئاسة اجلمهورية 
بالعاصم����ة اجلزائ����ر مراس����م 
التوقيع على اتفاقيات ثنائية بني 
الكوي����ت واجلمهورية اجلزائرية 

الدويش: زيارة األمير للجزائر 
»تاريخية« لتعزيز العالقات بين البلدين

وصف سفيرنا لدى الجزائر 
سعود الدويش زيارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد للجزائر ب� »التاريخية« 

و»المتميزة«.
الدوي��ش  الس��فير  وأك�د 
في تصريح خاص ل� »كونا« 
ان زي���ارة صاحب الس���مو 
األمي���ر س���تعزز العالق�ات 
البلدين في  الث�نائية بي���ن 
المجاالت وس���تكون  جميع 
منطلقا جديدا إلرساء تعاون 
البلدين  مث�مر ومتميز بين 
المس���تويات  على مختلف 

ال�سياس�ية واالقتصادية والثقافية.
واعتبر الدويش ان الزيارة تشكل نقلة في مستوى العالقات 
الث�نائي�ة ال�تي ت�رب�ط الش���ع�بين في الب�لدين الش�ق�يقين، 
مشددا على أنها تجسد مدى ترابط وعمق الع�القات المتميزة 
لصاحب السمو األمير بأخيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأكد ان الزيارة ستكون فرصة للت�شاور والحوار وتبادل 
وجهات النظر حول ابرز القضايا العربية واإلقل�يمية والدولية 
الراهنة ذات االهت�مام المش���ترك، متمنيا ان تشهد العالقات 
الثنائية مزيدا من التقدم واالزدهار وان تكون مثاال يحتذى 

به في العالقات الثنائية.
وجدد الدع�وة لرجال االعمال والمس���ت�ثمرين الكويتيين 
لالطالع على فرص االس���تثمار ف���ي الج�زائ����ر باعتبارها 
س���وقا خصبة وجاذبة لالس���تث��مارات وال�ت���ي تهم رجال 
االعمال والمستثمرين الكويتيين، مش��يدا بالن���تائج ال�تي 
تم�خضت عنها اجتماع�ات اللجن���ة الك�ويتية � ال�ج�زائرية 

الم�ش��تركة.
وأضاف ان الب�لدين ت�ربط��هما اتف�اقيات في مج�االت متنوعة 
وسيتم خالل هذه الزيارة التوقيع على عدد من االتفاقيات التي 

من ش�أنها دعم وتطوير الع��القات في جميع المجاالت.

أكد أنها نقلة في مستوى العالقات

السفير سعود الدويش

وزير المالية الجزائري: ندعو المستثمرين 
الكويتيين الستغالل امتيازات السوق الجزائري

وزير اإلعالم التونسي: نتطلع لتعاون
وثيق لوسائل اإلعالم في البلدين

اجلزائر � كونا: ش���دد وزير املالية اجلزائري 
كرمي جودي على ان زيارة صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد الى اجلزائر ستكون »خطوة 
عمالقة« في العالقات اجلزائري���ة � الكويتية في 

شتى املجاالت.
واكد جودي في تصري���ح خاص ل� »كونا« ان 
الزيارة ستعطي نفسا جديدا للعالقات اجلزائرية 
� الكويتي���ة واالرتقاء بها الى مس���توى العالقات 

السياسية التي تدعمها قيادتا البلدين.
واضاف ان العالقات اجلزائرية � الكويتية متميزة 
وتشهد تطورا كبيرا في عدة مجاالت بالنظر الى 

ارادة البلدين في تعزيز التعاون املشترك.
وأوضح جودي ان انعقاد الدورة السادسة للجنة 
اجلزائرية � الكويتية املشتركة بالكويت في مايو 
املاضي أعطى دفعة قوية للعالقات االقتصادية بني 

البلدين، مضيفا أن امللف���ات التي بحثها الطرفان 
خالل الدورة تكتسي أهمية بالغة.

وأوضح وزير املالية اجلزائري أن تلك الدورة 
كانت ايجابية النها اعط���ت دفعة قوية للعالقات 
االقتصادية بني اجلزائر والكويت وحافزا لتوطيد 
التعاون والتنسيق املستمر بني البلدين في شتى 

املسائل التنموية واالقتصادية والتجارية.
ودع���ا وزير املالي���ة اجلزائري املس���تثمرين 
الكويتيني الى اس���تغالل االمتيازات التي يوفرها 
السوق اجلزائري خصوصا خالل السنوات اخلمس 
القادمة حيث تعمل احلكومة اجلزائرية على اجناز 
العديد من املشاريع الكبرى في قطاع البتروكيماويات 
والزراعة واحلديد والصلب والطاقة والس���ياحة 
اضافة الى اخلدمات املالية التي حتتاج الى اخلبرة 

والتجربة والكفاءات العالية.

تون���س � كونا: اكد وزير االتص���ال )االعالم( 
التونسي اسامة الرمضاني ان وسائل االعالم في 
تونس والكويت مدعوة بكل تأكيد الى توثيق عرى 

التعاون فيما بينها.
وقال الوزير الرمضاني في تصريح ل� »كونا« 
ان هذا اجلهد ميكن ان يتركز على تكثيف الزيارات 
وتبادل اخلبرات والتجارب وزيادة التعريف مبا 
حققه البلدان من مكاس���ب واجنازات يفتخر بها 

الشعبان الشقيقان.
واضاف بالقول »نتطلع الى ان يضطلع االعالم 

مبختلف وسائله بدور اكبر في التعريف بتجربة 
بلدينا« مبختلف ابعادها وتس���ليط االضواء على 
ما قطعته تونس والكويت في ظل قيادتي البلدين 
من خطوات متقدمة على دروب التنمية السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في مناخ احلرية 

والدميوقراطية واالمن واالستقرار.
واعرب الوزير التونس���ي ع���ن ترحيب بالده 
مبواصلة وتعزيز اجلهود واملبادرات في هذا املجال 
داعيا منتسبي قطاع االعالم الكويتي الى االطالع 

على جتارب بالده ومقارباتها ومميزاتها.
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