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دان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصباح 
الذي  الهج���وم االنتح���اري 
استهدف حافلة للشرطة في 

مدينة اسطنبول التركية.
جاء ذلك في برقية بعث بها 
الى  الشيخ د.محمد الصباح 
نظيره وزير اخلارجية التركي 

د.احمد داوود اوغلو.
الش���يخ د.محمد  وأعرب 
الصب���اح ف���ي برقيت���ه عن 

رفض الكويت واس���تنكارها »هذه اجلرمية 
اإلرهابية« ومتنياته بالشفاء العاجل للجرحى 
واملصابني وان يعم السالم واألمان جميع املدن 

التركية. الى ذلك، تلقى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ د.محمد  اخلارجية 
الصباح امس رسالة خطية من 
وزير خارجية جمهورية مصر 
العربية احمد ابوالغيط تتعلق 
بآخر التطورات السياس���ية 
عل���ى الس���احتني اإلقليمية 
والدولي���ة والقضاي���ا محل 

االهتمام املشترك.
كما تلقى الشيخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من وزير 
الدولة ووزير اخلارجية في جمهورية السنغال 
ماديكي نيانغ تتعلق بالعالقات الثنائية بني 

البلدين وبحث سبل تطويرها.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيز

صاحب السمو األمير متسلما أوراق اعتماد سفير جامايكاصاحب السمو األمير يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الفرنسيةصاحب السمو يتسلم أوراق اعتماد سفير اليابان

صاحب السمو األمير خالل لقائه السفير االندونيسيصاحب السمو األمير مصافحا السفير االفغاني اجلديد

صاحب السمو استقبل محافظ البنك المركزي وصفر والعطية ووزراء العمل بـ»دول التعاون«

األمير تلقى دعوة لزيارة بوتان وتسّلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية 
ووزراء العم���ل بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
وذلك مبناسبة انعقاد الدورة 
27 ملجلس وزراء العمل بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية واملنعقد حاليا بالكويت. 
وحضر املقابلتني نائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
بقص���ر  واحتف���ل  ه���ذا 
بي���ان امس بتس���لم صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحم���د أوراق اعتماد كل من 
الس���فير فيري ادمهار سفيرا 
جلمهورية اندونيسيا والسفير 
ياسويوش���ي كوميزو سفيرا 
لليابان والسفيرة ندى احدب 
يافي سفيرا جلمهورية فرنسا 

والسفير اسد اهلل محمد حنيف 
سفيرا جلمهورية افغانستان 
االس���المية والس���فير اودلي 
روديق���س س���فيرا جلامايكا 
وذلك كس���فراء لبالدهم لدى 

الكويت.
وحضر مراس���م االحتفال 
نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ  ووزي���ر اخلارجية 
د.محمد الصباح ونائب وزير 

شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجل���راح ووكيل الديوان 
االميري ابراهيم الشطي وأحمد 
الفه���د مدير مكت���ب صاحب 
السمو األمير، ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ 
خالد العب���داهلل ومدير ادارة 
املراس���م ب���وزارة اخلارجية 
السفير ضاري العجران ورئيس 
اللواء  هيئة احلرس األميري 

ركن طالل املسلم.
هذا وبعث صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى ديلما روسيف 
� رئيس���ة جمهورية البرازيل 
الصديق���ة عبر فيها س���موه 
عن خالص تهانيه مبناس���بة 
فوزها في االنتخابات الرئاسية 
البرازيل  كرئيس جلمهورية 
الصديقة متمنيا س���موه لها 

موفور الصحة والعافية ودوام 
التوفيق والسداد.

العهد  كما بعث سمو ولي 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
الش���يخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
كما بعث صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
ببرقي���ة تهنئ���ة ال���ى اخيه 

اس���تقبل صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر أمس محافظ 
البنك املركزي الش���يخ سالم 

العبدالعزيز.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس 
امللكي  املجلس االستش���اري 
ململكة بوتان ليونو شينكوب 
دورج���ي واعض���اء املجلس 
االستشاري امللكي حيث سلم 
سموه رسالة خطية من ملك 
مملكة بوتان جيغمي خيسار 
وانغتش���وك تتعلق بس���بل 
التع���اون بني  توس���عة اطر 
البلدين الصديقني في مختلف 
املجاالت مبا يخدم مصاحلهما 
املشتركة كما تضمنت دعوة 
س���موه، لزيارة مملكة بوتان 
الصديقة. واعرب سموه عن 

سعادته بتلبية الدعوة.
كما استقبل سموه بقصر 
بيان صباح امس وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة ووزي���ر الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل باالنابة 
د.فاضل صف���ر واالمني العام 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
عبر فيه���ا عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمني���ا له موف���ور الصحة 
وللجمهوري���ة  والعافي���ة 
اجلزائري���ة الدميوقراطي���ة 
التقدم  الشعبية الشقيقة كل 

والرقي واالزدهار.
العهد  كما بعث سمو ولي 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
الش���يخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 
مماثلتني. وبعث صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى لويز اكنيثا 
الك ت���اك � حاكم عام انتيغوا 
وبرب���ودا الصديقة عبر فيها 
س���موه عن خال���ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها 
متمنيا لها موفور الصحة ودوام 

العافية.
العهد  كما بعث سمو ولي 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
الش���يخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

الشيخ د.محمد الصباح

الرئيس محمود عباس

اليوم  الب���الد  ال���ى  يصل 
الرئيس محمود عباس رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية 
والوفد الرسمي املرافق له في 
زيارة رسمية تستغرق يومني 
يجري خاللها مباحثات رسمية 
مع صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

الرئيس الفلسطيني 
يصل اليوم

تلقى رسالتين من نظيريه في مصر والسنغال

محمد الصباح أدان الهجوم االنتحاري
على حافلة للشرطة في أسطنبول

أبوالحسن أولم على شرفه

رئيس التشيك زار األبراج والمركز العلمي
قام الرئيس فاتسالف كالوس، رئيس 
جمهورية التشيك الصديقة، والوفد الرسمي 
املرافق لفخامته ظه��ر امس بزيارة الى 

ابراج الكويت.
كما قام والوفد الرسمي املرافق ظهر 
أمس بزي��ارة الى املرك��ز العلمي التابع 
ملؤسس��ة الكويت للتقدم العلمي، حيث 
اطلع على ه��ذا الصرح احلضاري الذي 
يحمل رس��الة واضحة تهدف الى نشر 
املعرفة وتنمية الوع��ي بأهمية احملافظة 

على البيئة.
وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة 
املركز العلمي العض��و املنتدب م.مجبل 

املطوع.
وقد رافقه خالل الزيارتني رئيس بعثة 
الشرف املرافقة املستشار بالديوان األميري 

محمد أبواحلسن.
هذا، وعلى شرف الرئيس فاتسالف 
كالوس، رئيس جمهورية التشيك الصديقة، 
والوفد الرسمي املرافق له اقام رئيس بعثة 
الشرف املرافقة املستشار بالديوان األميري 
محمد ابواحلس��ن ظهر امس مأدبة غداء 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
إلى ذلك، قال وكيل وزارة املالية باإلنابة 
خالد الربيع��ان ان البروتوكول الذي مت 
توقيعه ام��س األول بني حكومة الكويت 
وحكومة اجلمهورية التش��يكية بش��أن 
التعديالت التي ادخلت على االتفاقية بني 
حكومت��ي البلدين للتش��جيع واحلماية 
املتبادلة لالستثمارات يهدف الى تسهيل 
تواج��د االس��تثمارات وتعزيز العالقات 
االقتصادية وتيسير حركة تدفق رؤوس 

االموال بني كلتا الدولتني.
واضاف الربيعان الذي يشغل منصب 
وكيل وزارة املالية املس��اعد للش��ؤون 
االدارية والقانونية ل� »كونا« ان اهم املواد 
واالحكام التي شملها البروتوكول تتعلق 
بالطرق والوسائل التي ميكن من خاللها 
جذب االستثمارات والسماح للمستثمر 
التصاريح ملزاولة  الكويتي باس��تخراج 
االنشطة التجارية وتشجيع تواجدها في 

كال البلدين.
وافاد بأن البروتوكول يتعلق بكيفية 
معاملة تلك االستثمارات وطرق حمايتها 

من العدي��د من االجراءات التي ميكن ان 
تكون عرضة له��ا كنزع امللكية والتأمني 
واملصادرة كما يتعلق بكيفية حل املنازعات 
التي تنش��أ بني الدولة واملستثمر وكذلك 
املنازعات التي تنشأ بني الدولتني خصوصا 
ما يتعلق بش��أن تفسير أحكام االتفاقية 
وذلك من خالل بعض الهيئات واملنظمات 

التحكيمية الدولية.
يذكر أنه مت توقيع اتفاقيتني ثنائيتني بني 
دولة الكويت وجمهورية التشيك الصديقة 
في قصر بيان بحضور صاحب الس��مو 
األمير الشيخ صباح االحمد وفخامة الرئيس 
فاتسالف كالوس، رئيس جمهورية التشيك 
الصديقة، وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
ووق��ع االتفاقي��ة عن حكوم��ة دولة 
الكويت خالد جاسم الربيعان وكيل وزارة 
املالية باإلنابة وع��ن حكومة اجلمهورية 
التشيكية مارتن فافرا سفير فوق العادة 
مفوض للجمهورية التشيكية لدى دولة 

الكويت.


