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سموه التقى الرئيس األميركي السابق والوفد المرافق له

نائب األمير: نأمل المزيد من التطور في العالقات بين الكويت وأميركا

استقبل سمو نائب األمير 
وول���ي العهد الش���يخ نواف 
األحمد بقصر بي���ان صباح 
أم���س الرئيس جورج دبليو 
بوش رئيس الواليات املتحدة 
األميركي���ة الس���ابق والوفد 
املراف���ق له وذلك مبناس���بة 

زيارته للبالد.
وقد أشاد سموه بالعالقات 
التي تربط  املتميزة  الثنائية 
البلدين والشعبني الصديقني 
في كل املجاالت، متمنيا سموه 
لهذه العالقات الوطيدة مزيدا 
من التطور والنماء مبا يخدم 
املصالح املشتركة بني البلدين 

الصديقني.
حضر املقابلة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان واملستشار بديوان 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الشيخ د.سالم اجلابر ووكيل 
وزارة اخلارجية باإلنابة فيصل 

املشعان.
واس���تقبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قص���ر بيان أمس 
الرئي���س الس���ابق للواليات 
املتحدة األميركية جورج دبليو 
بوش والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان واملستشار بديوان 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الشيخ د.سالم اجلابر ووكيل 

وزارة اخلارجي���ة باإلناب���ة 
الس���فير فيص���ل املش���عان 
والوكيل املساعد بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

فهد جابر املبارك.
وكان الرئيس جورج دبليو 
بوش الرئيس السابق للواليات 
املتحدة األميركية وصل صباح 

أمس وذلك في زيارة للبالد.
وكان في اس���تقباله على 
أرض املطار نائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي 

اجلراح ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

د.سالم اجلابر.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اليوسف الصباح والشيخ أحمد اليوسف 
الصباح والشيخ صباح خالد اليوسف الصباح

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال كريستني أوكرانت

الشيخ علي اجلراح والشيخ د. سالم اجلابر في استقبال بوش لدى وصوله إلى البالدسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه جورج بوشسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مرحبا بالرئيس األميركي السابق جورج بوش

أكدت أن لقاء رئيس الوزراء لها كان مميزًا ألنه عميد الفرانكفونية في الكويت

أوكرانت: انطالق بث قناة »فرانس 24« عربياً على مدى 24 ساعة
بشرى الزين

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر بيان أمس وبحضور سفير 
اجلمهورية الفرنسية لدى الكويت جان رينيه جيان 
املديرة العامة للقناة التلفزيونية الفرنسية »فرانس 
24« كريستني أوكرانت والوفد املرافق لها مبناسبة 
زيارتها للبالد. وعقب اللقاء قالت كريستني أوكرانت 
ان اختيار الكويت لإلعالن عن انطالق بث إرسال 
القناة باللغة العربية على مدى 24 ساعة يهدف الى 
التأكيد على التواجد في عدة عواصم في العالم العربي 
مثل: دبي، الدار البيضاء، بيروت، عمان، القاهرة. 
واشارت أوكرانت في تصريح ل� »األنباء« الى ان اللقاء 
الذي خصها به سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد كان لقاء مميزا خاصة ان سموه يعد عميد 
الفرانكفونية في الكويت. وأضافت ان سمو رئيس 
الوزراء رحب بوجود قناة فرنسية تبث برامجها 
الى الدول العربية وتنقل الواقع العربي، متمنيا ان 
تضيف القناة مادة إعالمية جديدة متيزها عن باقي 

القنوات. وذكرت أوكرانت ان متديد بث القناة الى 
24 ساعة يعد تقدميا لعرض إعالمي موسع، الشيء 
الذي سيسمح للمشاهدين في الكويت ان التعرف 
على برامج القناة واكتساب معلومات عديدة خاصة 
الذين يكنون محبة لفرنسا ويداومون على زيارتها 
دائما ومعرفة الثقافة الفرنسية، الفتة الى ان القناة 
ستمنح مشاهديها خيارات املقارنة وحرية التعرف 

على مختلف اآلراء والتحليل والفهم.
وعن املجاالت التي ميكن ان تثير اهتمام اإلعالم 
الفرنسي على الساحة الكويتية أو اخلليجية بصفة 
عامة قالت أوكرانت ان ما يرتبط باملال واألعمال ُيعد 
أساسيا الى جانب التحوالت االجتماعية والوضع 
الذي تعيش���ه املرأة في الكويت، خاصة ان هناك 
4 نس���اء أعضاء في البرملان، وكذلك كل ما يحيط 
بتطور املرأة، مشيرة الى ان مناقشة هذه املواضيع 
من قبل قناة فرنس���ية باللغة العربية ومن طرف 
نقاد فرنسيني من شأنه إضافة شيء جديد ملا ميكن 

ان يقدمه برنامج على قناة عربية.

سموه تلقى اتصااًل من ولي العهد نائب حاكم رأس الخيمة

نائب األمير التقى المحمد والخالد وخالد اليوسف وأحمد اليوسف
استقبل س���مو نائب األمير وولي العهد الش���يخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس س���مو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء.
واس���تقبل س���مو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 

بقصر بيان صباح امس وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد.
واس���تقبل س���مو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس الشيخ خالد اليوسف الصباح والشيخ أحمد 

اليوسف الصباح والشيخ صباح خالد اليوسف الصباح.
وتلقى سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا ظهر امس من اخيه س���مو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
ولي العهد نائب حاكم امارة راس اخليمة في دولة االمارات العربية 
املتحدة الشقيقة اعرب فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته على 
فقيدي اسرة آل الصباح الكرام سائال املولى عز وجل ان يتغمدهما 

بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
من جانبه شكر سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد  
أخاه سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد نائب حاكم 
امارة راس اخليمة على هذه املشاعر االخوية الصادقة متمنيا سموه 

لدولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة كل التقدم واالزدهار.

سموه أولم على شرف ملك سوازيالند

رئيس الوزراء التقى الهيفي

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قص���ر بي���ان ام���س س���فيرنا لدى قطر الشقيقة علي سليمان 
الهيفي وذل���ك لتوديع���ه مبناس���ب���ة تس���ل���م مه���ام عمل��ه 

اجلدي���دة.
وأقام س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
اخليم���ة االميري���ة بقصر بيان مأدب���ة غداء على ش���رف امللك 
مس���واتي الثالث مل��ك مملك���ة سوازيالن���د الصديق��ة والوف��د 

املرافق ل��ه.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال السفير علي الهيفي


