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الحريري وصل إلى الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين

الشيخ علي اجلراح مرحبا برئيس وزراء لبنان

احلريري محييا الشيخ علي العبداهلل

سمو الشيخ ناصر احملمد مرحبا بالوفد املرافق للحريري خالل مأدبة العشاء

سمو الشيخ ناصر احملمد مرحبا بأحد أعضاء الوفد ويبدو د.بسام النعماني

.. ومصافحا الشيخة اعتماد اخلالد ويبدو وكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل

رئيس وزراء لبنان مصافحا الشيخ د.سالم اجلابر

احلريري مصافحا املستشار عبدالرحمن العتيقي وتبدو د.موضي احلمود

السفير األردني مصافحا احلريري ويبدو د.عبدالعزيز الفايز

الرئيس سعد احلريري مصافحا الشيخ د.محمد الصباح

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد في استقبال احلريري

الشيخ جابر املبارك مرحبا بالرئيس سعد احلريري على هامش مأدبة العشاء ويبدو الشيخ علي العبداهلل ومصطفى الشمالي

عبداألحد امباكي وديبورا جونز يصافحان سمو الشيخ ناصر احملمد والرئيس احلريري

الشيخ جابر املبارك مرحبا برئيس الوزراء اللبناني

وصل رئيس مجلس وزراء اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
سعد احلريري والوفد املرافق له الى البالد امس في زيارة رسمية 
تستغرق يومني. وكان في مقدمة مستقبليه على ارض مطار 
الكويت الدولي سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ 
جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان األميري 
الش����يخ علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار 
بديوان س����مو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي وعدد من 
الش����يوخ والوزراء واحملافظني وكبار قادة اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني وعميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية 
السنغال لدى الكويت وكبار املسؤولني بالدولة وديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.
هذا، وأقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في فندق راديس����ون بلو � ساس مساء أمس مأدبة عشاء على 
شرف الرئيس سعد احلريري والوفد املرافق مبناسبة زيارته 

للبالد. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في حديث مع الرئيس سعد احلريري بحضور الشيخ جابر املبارك والشيخ علي اجلراح

رئيس التشيك يصل الكويت اليوم

الكويت ترفض احتكار الوظائف 
العليا في األمم المتحدة

كونا: يصل الى البالد اليوم )األحد( فاتسالف كالوس رئيس 
جمهورية التشيك الصديقة والوفد الرسمي املرافق له في زيارة 
رسمية تس���تغرق ثالثة أيام يجري خاللها مباحثات رسمية مع 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

األمم املتح���دة � كونا: أكدت الكوي���ت دعمها لألمانة العامة لألمم 
املتحدة في مس���يرة إصالح املنظمة الدولية وأعربت عن القلق ازاء 
عدم توظيف رعايا 12 دولة منها الكويت في وظائف خاضعة للتوزيع 
اجلغرافي بالرغم من تقدمي مرشحني أكفاء وشددت على وجوب أال 
تظ���ل وظائف اإلدارة العليا في املنظمة حكرا على دول دون أخرى. 
جاء ذلك ف���ي كلمة بعثة الكويت الدائمة ل���دى األمم املتحدة ألقاها 
الس���كرتير األول عبداهلل تركي التركي أم���ام اللجنة املالية التابعة 
للجمعية العامة في دورتها اخلامسة والستني خالل مناقشتها بند إدارة 
املوارد البشرية امس االول. وقال التركي ان عدد الدول غير املمثلة 
برعاياها واخلاضعة للتوزيع اجلغرافي لدى األمانة العامة بلغت 12 
دولة ومن ضمنها الكويت. وأكد ان الكويت قدمت مرشحني من ذوي 
الكفاءة لاللتحاق بالعمل بالوظائف الشاغرة لدى املنظمة الدولية وفي 
مختلف املستويات الوظيفية إال أن جميع هذه احملاوالت لم يكتب لها 
النجاح. وش���دد أيضا على أهمية أال تظل وظائف املستويات العليا 
حكرا على دول دون أخرى وطالب بإتاحة الفرصة ملوظفني من الدول 

النامية للمشاركة في إدارة املنظمة على ذلك املستوى.

العجمي قدّم أوراق اعتماده سفيراً لدى هولندا
الهاي )هولندا( � كونا: قدم 
سفيرنا حفيظ محمد العجمي 
أوراق اعتماده سفيرا مفوضا 
فوق العادة ال���ى ملكة مملكة 

هولندا بياتريكس.
ونقل العجمي بحسب بيان 
الكويت في  صادر عن سفارة 
امللكة  الهاي خالل اس���تقبال 
بياتريكس له حتيات صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحم���د وس���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الى امللكة والشعب 

الهولندي الصديق.
ومت خ���الل اللق���اء بح���ث 
العالق���ات املميزة بني البلدين 
الصديقني وبحث السبل املمكنة 
لتعزي���ز ه���ذه العالقات على 
مختل���ف الصع���د وفي جميع 

املجاالت.
وأش���اد العجمي بالعالقات 
الثنائية الت���ي تربط البلدين 
الصديقني، مؤكدا حرص الكويت 
على تطويرها وتعزيزها وفتح 
آفاق أرحب للتعاون املشترك في 

السفير حفيظ العجمي لدى وصوله لتقدمي أوراق اعتماده 

السلمان: »الفتوى والتشريع« حصلت على 63 مليون دوالر 
تنفيذًا ألحكام قضائية نهائية لـ »توراس«

أعلن رئيس الفتوى والتش���ريع 
الشيخ املستشار محمد السلمان ان 
قس���م التحكيم والقضايا اخلارجية 
في ادارة الفتوى والتشريع متكن من 
حتصيل م���ا قيمته 63 مليون دوالر 
تنفيذا الحكام قضائية نهائية لصالح 
مجموعة »ت���وراس« اململوكة ملكتب 

االستثمار الكويتي في اسبانيا.
وقال الش���يخ محمد في تصريح 
صحاف���ي ان مبلغ »63 مليون دوالر 
اميركي يشمل أموااًل مدخرة في بنوك 
وعقارات محجوزة على ذمة دعاوى 
في احملاكم ومت بيعها تنفيذا الحكام 

قضائية نهائية استطاعت إدارة الفتوى والتشريع 
استصدارها ضد املدعى عليهم في الدعاوى التي مت 
رفعها في كل من بريطانيا واسبانيا وغيرهما من 
الدول والتي جتاوز مجموع قيمتها املليار دوالر«. 
واضاف ان ادارة الفتوى والتشريع تعمل اآلن على 
تنفيذ املرحلة النهائية للخطة التي سبق ان وضعتها 
الدارة القضايا واالجراءات القانونية املترتبة عن 
أزمة االس���تثمارات الكويتية في اس���بانيا والدول 

األوروبية املختلفة والتي تتركز 
اآلن عل���ى التنفيذ اجلبري على 
األموال احملج���وزة بعد االنتهاء 

من استشكاالت التنفيذ.
وح���ول  قضاي���ا مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية اكد 
الشيخ محمد السلمان انه طبقا 
إدارة  للتعاون والتنس���يق بني 
الفتوى والتش���ريع ومؤسس���ة 
الكويتية فإن  اخلطوط اجلوية 
اإلدارة تتول���ى متابع���ة قضايا 
الكويتية ضد  اخلطوط اجلوية 
اخلطوط اجلوي���ة العراقية في 
بريطانيا وكندا مما يتيح املج���ال لتنفيذ االحكام 
النهائية الصادرة لصاحلها ضد اخلطوط اجلوية 
العراقية. واضاف »ما قامت به اإلدارة من جهد هو 
جزء من كل ما يبذل���ه جميع اعضاء ادارة الفتوى 
والتش���ريع في مواقعهم املختلفة في اإلدارة حتى 
ينهضوا باملهام اجلسام امللقاة على عاتقهم بهدف 
احملافظة على املال العام وتق���دمي العون للجهات 

احلكومية في املجاالت القانونية املختلفة«.

ننتظر تنفيذ األحكام النهائية لصالح الخطوط الجوية الكويتية

الشيخ محمد السلمان

جميع املجاالت خدمة للمصالح 
املتبادلة.

وحمل���ت امللك���ة بياتريكس 
السفير العجمي حتياتها الى مقام 

صاحب الس���مو األمير والقيادة 
السياسية الكويتية. حضر مراسم 
تقدمي أوراق االعتماد أركان السفارة 

الكويتية في الهاي.


