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القاهرةـ  كونا: أكد مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول 
العربية السفير جمال الغنيم مجددا رفض الكويت 
للقرار الصادر عن القمة العربية االستثنائية التي 
عقدت في سرت مؤخرا واملتعلق بتطوير منظومة 

العمل العربي املشترك.
وقال السفير الغنيم خالل مداخلته في االجتماع 
التشــــاوري للمندوبني الدائمني باجلامعة العربية 
الــــذي عقد امس ان مشــــاركة الكويت في االجتماع 
التشــــاوري للمندوبني جاءت بعد تأكيدات األمانة 
العامة للكويت بأنه سيخصص فقط لبحث األسلوب 
اإلجرائي اخلاطئ الذي اتخــــذ بإصدار قرار خاص 
يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي املشترك في 
القمة العربية االســــتثنائية التي عقدت في ســــرت 

مؤخرا وال شيء غير ذلك.
واضاف »أود إعادة التأكيد على موقف الكويت من هذا القرار وأشير 
الى مذكرة املندوبية الى األمانة العامة للجامعة رقم 311 لعام 2010 بتاريخ 
10 اكتوبر والتي تؤكد عدم موافقة حكومة الكويت على القرار الصادر 
عن قمة سرت االســــتثنائية واملتعلق بتطوير منظومة العمل العربي 

وتعتبره غير نافذ ولن تلتزم به أو بأي نتائج تترتب عليه«.
وأكد رفض الكويت حضــــور أي اجتماع لوزراء اخلارجية العرب 
للنظر في آليات أو أساليب لتطبيق ما يطلق عليه بقرار تطوير منظومة 

العمل العربي املشترك »ألننا وكما أوضحنا نرفض 
هذا القرار كمــــا ترفضه العديد من الدول العربية.. 
أما اذا كانت الدعوة لالجتماع الوزاري ألهداف أخرى 
مثل بحث ما جرى من اجراءات قانونية خاطئة بحق 
ميثاق اجلامعة في قمة سرت فإنه ميكن النظر في 

الدعوة«.
وأوضح السفير الغنيم »ان الكويت ترى أن ما 
شاهدته قمة سرت االستثنائية يعد خلال كبيرا في 
آلية مناقشة قرارات مصيرية لتغيير ميثاق جامعة 

الدول العربية«.
وقال ان »فلســــفة قرار تطويــــر منظومة العمل 
العربي املشترك من املفترض أنها قائمة على أساس 
التطوير واالرتقاء بالعمل العربي لكن ما نشــــهده 
فــــي هذا القرار هو ليس تطوير العمل وامنا شــــق 
منظومة العمل العربي املشــــترك فإذا كان ذلك هو الواقع فاألجدى بنا 
البحث عن أســــس ومخارج أخرى لعملية التطوير بعيدا عن الصيغة 

التي طرحت فيها«.
واضاف انه »ميكن لألمانة العامة الرجوع الى خطابات القادة ومنهم 
خطاب صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي طالب بتقوية 
املؤسسات القائمة والتركيز على التعاون االقتصادي املشترك بدال مما 

هو مطروح في قرار تطوير العمل العربي املشترك«.

صاحب السمو األمير يتسلم تقارير ديوان احملاسبة من عبدالعزيز العدساني صاحب السمو األمير لدى استقباله السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مودعا رئيس الوزراء اللبناني سعد رفيق احلريري

توقيع اتفاقية بني الكويت وجمهورية التشيكصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل املباحثات مع الرئيس التشيكي فاتسالف كالوس بحضور سمو ولي العهد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري

صاحب السمو استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك والسفير السعودي والعدساني ورئيس التشيك

األمير بحث مع الحريري التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

بيان عاكوم ـ كونا
استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد.كما استقبل سموه 
بقصـــر بيان صباح امس رئيس 
مجلـــس األمة جاســـم الخرافي.
واســـتقبل ســـموه بقصر بيان 
صباح امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد.كما 
استقبل سموه بقصر بيان صباح 
امس النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

المبارك.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر امس سفير المملكة العربية 
السعودية الشقيقة لدى الكويت 
د.عبدالعزيـــز الفايز.واســـتقبل 
صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
صباح األحمـــد بقصر بيان ظهر 
المحاســـبة  امس رئيس ديوان 
عبدالعزيز العدساني حيث رفع 
لسموه تقارير ديوان المحاسبة 
عن نتائج الفحـــص والمراجعة 
على تنفيذ الميزانيات والحسابات 
الختامية المالية للدولة عن السنة 
المالية 2010/2009.كما اســـتقبل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

على مختلف االصعدة.
وعقب المباحثات، تم توقيع 
اتفاقيتين ثنائيتين بين الكويت 

والتشيك هما كما يلي:
ـ بروتوكـــول بين حكومة   1
التشيك بشأن  الكويت وحكومة 
التـــي ادخلت على  التعديـــالت 
الكويت  االتفاقية بيـــن حكومة 
التشيكية للتشجيع  والحكومة 
والحماية المتبادلة لالستثمارات 
وقعها عـــن الكويت وكيل وزارة 
المالية المساعد للشؤون االدارية 
الربعيان وعن  والقانونية خالد 
التشـــيكية  حكومة الجمهورية 
الســـفير فوق العـــادة ومفوض 
الجمهورية التشيكية لدى الكويت 

مارتن فافرا.
2 ـ مذكرة تفاهم بشأن اقامة 
المشـــاورات الثنائية بين وزارة 
خارجية الكويت ووزارة خارجية 
الجمهورية التشيكية وقعها عن 
حكومـــة الكويت وكيـــل وزارة 
الخارجية خالـــد الجاراهلل وعن 
التشـــيكية  حكومة الجمهورية 
تومـــاش دوب نائـــب وزيـــر 

الخارجية.
هذا وأقام صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
مساء امس مأدبة عشاء على شرف 

الحريري غادر البالد بعد زيارة رسمية

رئيس الوزراء تسّلم تقارير ديوان المحاسبة

الغنيم: الكويت ترفض إقرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك

اســــتقبل ســــمو رئيس مجلــــس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدساني حيث سلم سموه نسخة 
من تقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص 
واملراجعــــة على تنفيذ ميزانيــــات الوزارات 
واالدارات احلكومية وحساباتها اخلتامية وكذلك 
اجلهات املستقلة واجلهات امللحقة للسنة املالية 

.2010/2009
كما اســــتقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر بيان امس رئيس 
مجلس الوزراء في اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
الرئيس سعد رفيق احلريري والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشــــيخ جابر املبارك 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ علي اجلراح ورئيس 
بعثة الشرف املرافقة املستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي ووزير 
املالية مصطفى الشــــمالي ووزيــــر التجارة 
والصناعة احمد الهارون ووكيل ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد 
وسفيرنا لدى اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
عبدالعال القناعي ومدير عام صندوق الكويت 
للتنمية االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر.

هذا وغادر رئيس مجلس الوزراء في اجلمهورية 
اللبنانية الشــــقيقة الرئيس سعد احلريري 
والوفد املرافق له البالد امس بعد زيارة رسمية 

استغرقت يومني.
وكان فــــي وداعه على ارض مطار الكويت 
الدولي ســــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمــــد والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االســــالمية املستشار راشد احلماد 

ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح ورئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار 
بديوان ســــمو رئيس مجلس الوزراء فيصل 
احلجي وعدد من الشيوخ 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.

السفير جمال الغنيم

توقيع اتفاقية لتشجيع االستثمارات ومذكرة تفاهم بين الكويت والتشيكمصادر: األمير أكد للحريري دعمه لما يقوم به بخصوص األوضاع في لبنان

األحمد بقصر بيان صباح امس 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصـــر المحمد 
يرافقه دولة الرئيس سعد الدين 
الحريري رئيس وزراء جمهورية 
لبنان الشـــقيقة والوفد المرافق 

وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
هذا وتم تبادل االحاديث الودية 
التي عكست عمق العالقات االخوية 
بين البلدين والشعبين الشقيقين 
وسبل تعزيزها في المجاالت كافة، 
كما تم بحث عدد من القضايا ذات 
االهتمام المشترك.وحضر المقابلة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائـــب وزير شـــؤون الديوان 
االميري الشيخ علي الجراح وعدد 

من كبار المسؤولين بالدولة.
وأكدت مصادر مسؤولة شاركت 
في االجتماع الذي جمع صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ورئيس الوزراء اللبناني ســـعد 
الحريري خالل زيارته الرسمية 
الى البالد والتي التقى خاللها أيضا 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر المحمد ورئيس مجلس األمة 
جاسم الخرافي ان صاحب السمو 
أكد للحريري دعمه له وما يقوم 

الرئيس فاتسالف كالوس رئيس 
جمهورية التشيك الصديقة والوفد 
الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وكان الرئيس فاتسالف كالوس 
رئيس جمهورية التشيك الصديقة 
قـــد وصل إلى البـــالد ظهر امس 
والوفد الرســـمي المرافق له في 
زيارة رســـمية للبالد تستغرق 

ثالثة ايام.
واســـتقبل الرئيس فاتسالف 
كالوس رئيس جمهورية التشيك 
الصديقة مساء امس رئيس مجلس 
األمة جاسم الخرافي وذلك بمقر 

اقامته بقصر بيان.
كما استقبل الرئيس فاتسالف 
كالوس رئيس جمهورية التشيك 
الصديقة مساء امس سمو رئيس 
مجلـــس الوزراء الشـــيخ ناصر 
المحمد وذلك بمقر إقامته بقصر 
بيان. وحضر المقابلتين رئيس 
بعثة الشرف المرافقة المستشار 
بالديوان األميري محمد أبو الحسن.
كما قامت حرم الرئيس فاتسالف 
كالوس رئيس جمهورية التشيك 
الصديقة ليفيا كالوسوفا مساء 
امس بزيـــارة الى متحف التراث 
الشـــعبي )بيت السدو( بمنطقة 

الشرق.

به بخصوص األوضاع السياسية 
التي تجري في لبنان، حيث شدد 
سموه على الرئيس الحريري ان 

األمور ال تسير إال بالحوار.
وأضافت المصادر ان الرئيس 
الحريري وضع ســـموه بصورة 
األوضاع في لبنـــان والمنطقة، 
مشيرة الى انه تم التطرق للوضع 
االقتصادي حيث شـــكر الرئيس 
الحريري سموه على الدعم الذي 
التنمية ووزارة  يقدمه صندوق 
المالية للبنان، مشـــيرة الى ان 
سموه بدوره أكد على مساعدته 

للبنان، كما تمت مناقشة موضوع 
الدعم في هذا  الطاقة وامكانيات 

المجال.
وأكدت المصادر ان المحادثات 
اتســـمت بالصراحة وعكســـت 
العالقـــات االخويـــة والتعاون 

والتشاور بين البلدين.
إلى ذلك، استقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان مساء امس الرئيس فاتسالف 
كالوس رئيس جمهورية التشيك 
الصديقة والوفد الرسمي المرافق 
له بحضور سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد وذلك بمناسبة زيارته 
الرسمية للبالد.

هذا وعقدت المباحثات الرسمية 
الجانب  تـــرأس  الجانبين،  بين 
الكويتـــي فيها صاحب الســـمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشـــيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
المحمد وكبار المسؤولين بالدولة، 
وعن الجانب التشيكي فاتسالف 
المســـؤولين في  كالوس وكبار 

حكومة التشيك.
وصرح نائب وزير شـــؤون 

الديوان االميري الشيخ علي الجراح 
بأن المباحثات تناولت العالقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين 
وســـبل تعزيزهـــا وتنميتها في 
المجاالت وتوسيع اطر  مختلف 
التعاون بين الجانبين بما يخدم 
مصالحهما المشتركة واهم القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
المباحثات جو ودي  وساد 
عكـــس روح الصداقـــة التـــي 
تتميز بها العالقة بين البلدين 
الصديقين ورغبتهما المشتركة 
في المزيد من التعاون والتنسيق 


