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ـ كونا: استقبل عضو  الشارقة 
املجلس االعلى حاكم الشارقة الشيخ 
د.ســـلطان بن محمد القاسمي في 
مكتبه امس القنصل العام للقنصلية 
العامة في دبي طارق احلمد مبناسبة 
تسلمه مهام عمله. وقال احلمد في 
تصريح لـ »كونا« عقب اللقاء انه 
تشرف هو ورئيس املكتب الثقافي 
في القنصلية العامة في دبي د.صالح 
الثقافي د.اسامة  ياســـن وامللحق 

اليوسف بلقاء حاكم الشارقة.
وبن احلمد ان حاكم الشـــارقة 
اشـــاد بالعالقات االخوية العميقة 
التي تربطه بصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد مبديا اعجابه 
بحكمة سمو االمير في ادارة االمور 
والوشائج الطيبة التي تربطه مع 
سموه. وقال ان حاكم الشارقة تطرق 
الوثيق  ارتباطه  الـــى  اللقاء  اثناء 
مع القيادة السياســـية في الكويت 

والعديد من الشخصيات الكويتية. 
واضاف ان حاكم الشارقة استذكر 
التي  اللقاء املساهمات  كذلك خالل 
قدمتها الكويت لشقيقتها االمارات 

للنهوض بالتعليم فيها.
واوضح احلمد ان حاكم الشارقة 
استذكر كذلك خالل اللقاء املساعدات 
التي كانت تقدمها الكويت الشقائها 
من الـــدول العربية دون اية ضجة 
اعالمية او اية منة. مشيرا الى انه 
مت خالل اللقاء احلديث عن الطلبة 
الكويتين الدارسن في امارة الشارقة 
واالهتمام الذي يوليه ســـموه الى 
التعليم في جامعات الشارقة ومدى 
النظـــم والقوانن  متتعها بأفضل 
االكادمييـــة املتبعة. واكد ان حاكم 
الشارقة ابدى كذلك اعجابه باملقتنيات 
العربية واالســـالمية التي يقتنيها 
وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 

ناصر صباح االحمد.

محامي فهد سالم العلي: ما زعمته قناة تلفزيونية
بأن الحادث بدافع السرقة تشويه للحقيقة

السعوديةلتعديل أنصبة األعضاء في موازنة الجامعة العربية

حاكم الشارقة التقى قنصلنا الجديد في دبي

أكد وكيل الشيخ فهد سالم العلي احملامي 
محمــــد أحمد طالب ان ما بثته احدى القنوات 
الفضائية حول حادثة إصابة الشيخ فهد سالم 
العلي في باريس وزعمها ان االعتداء كان بهدف 
السرقة عار متاما عن الصحة، وقال احملامي في 
بيان صحافي: بثت احدى القنوات التلفزيونية 
الكويتية مساء اخلميس املاضي خبرا عاجال 
عن حادثة تعرض الشــــيخ فهد سالم العلي 
حملاولة سرقة واعتداء على شخصه من قبل احد 
االشخاص في احد شوارع باريس، وقد تضمن 
هذا اخلبر املكذوب انه مت االتصال بعائلة الشيخ 
فهد وقد أخبرت القناة بان القصة تتلخص في 
أن الشيخ فهد كان في باريس وعندما أراد أحد 
االشخاص سرقة أموال الشيخ فهد حدث تشابك 
بااليدي بينهما، وقام على اثر ذلك الشــــخص 
بضرب الشيخ فهد على رأسه ونقل على اثر 

ذلك الى املستشفى.
وأضافت القناة انها تؤكد صحة هذه احلادثة 
وتكررها عدة مرات باذاعة هذا اخلبر وتصمم 
عليها، وان ما ورد بشأن تلك احلادثة في قنوات 
تلفزيونية أخرى غير صحيح، والصحيح ما 
بثته هي. وملا كان ذلك، وكان ما بثته هذه القناة 
عن حادثة االعتداء على الشيخ فهد في باريس 
من قبل أحد االشخاص بدافع السرقة هو خبر 
عار عن الصحة وليس له أساس صحيح من 
احلقيقة، فإننا نؤكد أن العناية االلهية شاءت 
انقاذ الشيخ فهد من االعتداء اآلثم الذي تعرض 
له من قبل أحد احلاقدين املأجورين حال تواجده 
بالقرب من مقر إقامته بفندق هيلتون بباريس، 
حيث تعرض الشيخ نتيجة لذلك االعتداء اآلثم 
بإصابات عدة اســــتدعت نقله الى املستشفى 
العسكري بباريس، وكان ذلك االعتداء مخططا 

له مسبقا لوجود  الشيخ مبؤمتر في باريس. 
يذكر ان املعتدي مخفي الوجه ويحمل سالحا 
ناريــــا، وان الباعث على اجلرمية غير معلوم 
حتى تاريخه، وجار التحقيق في الواقعة من 

قبل السلطات األمنية املختصة.
وملا كان ذلك، وكانت هذه القناة التلفزيونية 
قد حاولت الترويج واالدعاء بأن هذا االعتداء 
اآلثم كان هدفه السرقة بالرغم من ان التحقيقات 
مازالت مستمرة من قبل اجلهات األمنية وبعلم 
السلطات الكويتية، وان إذاعة وبث مثل هذه 
األخبار يؤثر على سير التحقيقات اجلارية بشأن 
القضية املذكورة أمام السلطات املختصة، فان 
ما بثته هذه القناة عن تلك احلادثة هو تشويه 
للحقائق عن حادثة االعتداء اآلثمة وتصوير 
الواقعة على أنها محاولة ســــرقة إلفراغ هذه 

اجلرمية النكراء من محتواها احلقيقي.

سموه التقى رئيس وزراء ليسوتو

رئيس الوزراء التقى الفهد والغانم
وأعضاء مجلس إدارة »الغرفة«

شــــؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشــــار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء د.اسماعيل 
الشــــطي ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
الشــــيوخ والوزراء  مــــن  وعدد 
واحملافظــــن وكبار قادة اجليش 
الوطني  والشــــرطة واحلــــرس 
وعميد السلك الديبلوماسي سفير 
جمهورية السنغال لدى الكويت 
وكبار املسؤولن بالدولة وديوان 
الوزراء  ســــمو رئيس مجلــــس 

وسفيرا البلدين.

الداء دوره االمنائــــي االجتماعي 
واالقتصادي املأمول فيه.

هذا ووصل رئيس وزراء مملكة 
ليسوتو بكاليثا بتول موسيسيلي 
والوفــــد املرافق له الى البالد في 
زيارة رسمية تستغرق عدة ايام 
بدعوة من ســــمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وكان في مقدمة مستقبليه على 
أرض مطار الكويت الدولي سمو 
الشــــيخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصبــــاح ونائب رئيس 

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر الســـيف امس وبحضور 
الوزراء  نائب رئيس مجلـــس 
للشـــؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد رئيس مجلس إدارة 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
علـــي الغامن واعضـــاء مجلس 
اإلدارة كل من: عبدالوهاب الوزان 
ـ النائب الثاني للرئيس، عبداهلل 
احلميضـــي ـ امـــن الصندوق 
الفخري، اسامة النصفـ  عضو 
املكتب، عصـــام البحر ـ عضو 
املكتب، وليـــد الدبوس ـ نائب 
أمن الصنـــدوق الفخري، انس 
الصالح ـ عضو مجلس االدارة، 
فهد اجلوعـــان ـ عضو مجلس 
االدارة، ربـــاح الربـــاح ـ املدير 

العام.
اللقاء فــــي اطار  وجاء هــــذا 
مشــــاورات الغرفة املستمرة مع 
احلكومــــة لالطــــالع علــــى آخر 
املســــتجدات مبختلــــف القضايا 
التي تهم القطاع اخلاص لتحويل 
الكويت ملركز مالي وجتاري اقليمي 
املتعلقة  في املنطقة والقضايــــا 
التشاور  التنمية، وكذلك  بخطة 
في التطورات اخلاصة مبشروع 
احلكومــــة املقدم ملجلــــس األمة 
بتعديل قانــــون الغرفة احلالي، 
والذي اكــــدت فيه احلكومة على 
دعمهــــا للقطاع اخلاص الكويتي 

سمو نائب األمير مستقبال الشيخ أحمد الفهد

سمو نائب األمير مستقبال روضان الروضان ود.محمد البصيري

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

سمو نائب األمير خالل لقائه رئيس وزراء مملكة ليسوتو

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه الشيخ أحمد الفهد وعلي الغامن وأعضاء مجلس إدارة الغرفة

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس وزراء ليسوتو

سموه التقى رئيس وزراء مملكة ليسوتو

نائب األمير استقبل الخرافي والمحمد و6 وزراء

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
واســـتقبل ســـمو نائب األمير وولي العهد بقصر 
السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشـــؤون التنمية ووزير 

الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد.

كما اســـتقبل ســـمو نائـــب األمير وولـــي العهد 
وزير الداخلية الشـــــيخ جابر اخلالد ووزير الدولة 
لشـــؤون مجلس الوزراء روضـــان الروضان ووزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 

البصيري.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر الســـيف صباح امس 
وزير التجارة والصناعة ووزير اإلعالم باإلنابة احمد 

الهارون.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء وبرفقته 
رئيس وزراء مملكة ليسوتو بكاليثا بتول موسيسيلي، 

وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
حضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح واملستشار بديوان 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشـــرف 
د.اسماعيل الشطي والوكيل املساعد لشؤون املراسم 
والتشـــريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
صباح السالم ومدير مكتب ســـمو ولي العهد د.فهد 

املصيريع وسفيرا البلدين الصديقن.

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: طلبــــت اململكة العربية 
الســــعودية من جامعة الدول العربية إفادتها 
باملوعد املقرر لعقد اجتماع اللجنة املشــــكلة 
العادة توزيع نسب مساهمات الدول األعضاء 

في موازنة األمانة العامة للجامعة العربية.
وقالت املندوبــــة الدائمة للمملكة العربية 

السعودية لدى اجلامعة في مذكرة بعثتها لألمانة 
العامــــة »نود إفادتنا مبوعد عقد اجتماع هذه 
اللجنة التي تقرر تشكيلها بالقرار رقم 7285 
الصادر عن الدورة 134 ملجلس جامعة الدول 
العربية على املســــتوى الوزاري بشأن إعادة 
النظر في أنصبة الدول األعضاء ومساهماتها 

في أنصبة األمانة العامة للجامعة«.
يذكر أن اللجنة مت تشكيلها برئاسة رئيس 
االداريــــة واملالية  الدائمة للشــــؤون  اللجنة 
باجلامعة وعضوية كل من مصر، السعودية، 
قطر، اجلزائر، الكويت، سورية،  لبنان، اليمن، 

السودان، واجلماهيرية الليبية.

الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي مستقبال القنصل طارق احلمد


