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الشيخ د.محمد الصباح

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال مساعد وزير الدفاع األميركي بحضور الشيخ د. محمد الصباح والسفيرة االميريكة

الشيخ مبارك الدعيج لدى استقباله السفير محمد بحر العلوم

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل مباحثاته مع محمود عباس صاحب السمو األمير خالل لقائه فهد الرجعان ورؤساء أجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية بدول التعاون

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله املستشار راشد احلماد ووزراء العدل بدول التعاون بحضور سمو ولي العهد وعبدالرحمن العطية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله وزراء الداخلية بدول التعاون بحضور سمو ولي العهد والشيخ جابر اخلالد والشيخ علي اجلراح

استقبل رئيس مجلس االدارة 
واملدي���ر العام لوكال���ة األنباء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج امس سفيرنا لدى دولة 
منغوليا مبارك محمد السهيجان 
وسفير اجلمهورية العراقية لدى 
الكويت محمد بحر العلوم، كال 

على حدة.
وجرى خالل لقاء الس���فير 
السهيجان بحث الدور الذي تقوم 
به وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
البراز الوجه احلضاري للكويت 

ودعم سياستها اخلارجية.
الس���فير السهيجان  وثمن 
اجله���ود التي تبذله���ا »كونا« 
ملساندة الديبلوماسية الكويتية 
في اخلارج وحرصها الشديد على 
التعاون املتواصل مع سفارات 

الكويت.
واض���اف ان »كونا« تعتبر 
الركيزة االعالمية االساس���ية 
الت���ي تعمل جنبا الى جنب مع 
الديبلوماسية ملساندة املواقف 
الكويتية جتاه مختلف القضايا 

العاملية.
من جهته اكد الشيخ مبارك 
الدعيج ان وكالة األنباء الكويتية 

تطويرها.
العلوم  واشاد السفير بحر 
باجلهود التي تقوم بها »كونا« 
في تأكيد مكانة الكويت في العالم 
ودعم سياستها اخلارجية الرامية 
الى توطيد عالقات التعاون مع 
العالم مبا يحقق  مختلف دول 

مصالح الكويت وابنائها.
املقابلت���ن رئيس  حض���ر 
التحرير في وكالة األنباء الكويتية 

)كونا( راشد الرويشد.

ال تدخر جهدا من اجل مصلحة 
الكويت واعالء رايتها في احملافل 
الدولية كافة معربا عن شكره 
وتقدي���ره ملا تقدمه س���فارات 
الكويت في الدول املختلفة من 
دعم ملراسلي »كونا« في اخلارج 
مما له كبير االثر في تس���هيل 

عملهم واداء رسالتهم.
ومت خالل لقاء السفير بحر 
العلوم بح���ث العالقات املتينة 
ب���ن الكويت والعراق وس���بل 

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر بيان امس وبحضور نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
للش���ؤون القانوني���ة ووزي���ر 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
يرافقه وزراء العدل بدول مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
الثان���ي  مبناس���بة االجتم���اع 
العدل بدول  والعشرين لوزراء 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية واملقام في الكويت، حضر 
املالية مصطفى  املقابلة وزي���ر 

الشمالي.
كما اس���تقبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملم���د ف���ي قصر بي���ان امس 
وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رؤساء الوفود 
املش���اركة في االجتماع العاشر 
لرؤس���اء اجهزة التقاعد املدني 
والتأمين���ات االجتماعية بدول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية املقام في الكويت،  حضر 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وزراء 
الداخلية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية مبناس���بة انعقاد 
اجتماعهم ال� 29 في الكويت. وحضر 
املقابلة وزير الداخلية الشيخ جابر 

اخلالد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس وبحضور سمو ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
العدل  القانونية ووزير  للشؤون 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد ووزراء العدل 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة وذلك مبناس���بة انعقاد 
اجتماعهم الثاني والعش���رين في 

الكويت.
العام  املقابلتن األمن  وحضر 
ملجل���س التعاون ل���دول اخلليج 

العربية عبدالرحمن العطية.
هذا وأقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر امس مأدبة غداء على ش���رف 
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ووزراء العدل 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

وتشكلت بعثة الشرف املرافقة 
الديوان األميري برئاس���ة  له من 
املستش���ار بالدي���وان األمي���ري 
د.عبداهلل املعت���وق. ويرافقه وفد 
رس���مي يض���م كال من أمير س���ر 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية ياسر عبد ربه والوزير 
والناطق الرس���مي باسم الرئاسة 
نبيل أبوردينة والوزير ومستشار 
 الرئيس للشؤون املالية مصطفى 
أبو الرب وعدد من كبار املسؤولن في 
السلطة الوطنية الفلسطينية. الى 
ذلك، استقبل الرئيس محمود عباس 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وذل���ك مبقر اقامت���ه بقصر بيان. 
وحضر املقابلة رئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشار بالديوان األميري 

د.عبداهلل املعتوق.
وقد اس���تقبل الرئيس محمود 
الوطنية  الس���لطة  عباس رئيس 
الفلسطينية أمس سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء، وذلك 

مبقر إقامته بقصر بيان.
من جهة أخرى، غادر البالد ظهر 
أمس الرئيس فاتس���الف كالوس 
رئيس جمهورية التشيك الصديقة 
والوفد الرسمي املرافق له بعد زيارة 
رسمية للبالد استغرقت ثالثة أيام 
أجرى خاللها مباحثات رسمية مع 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.

أرض املطار صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح وكبار املسؤولن بالدولة 
وكبار القادة في اجليش والشرطة 

واحلرس الوطني.

أقام صاحب  املباحثات  وعقب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
أمس مأدبة عشاء على شرف الرئيس 
محم���ود عباس رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية والوفد  الوطني���ة 

الرسمي املرافق.
وكان الرئيس محمود عباس قد 
وصل الى البالد ظهر امس والوفد 
الرسمي املرافق له في زيارة رسمية 
للبالد تستغرق يومن يجري خاللها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وكان على رأس مستقبليه على 

بأن املباحث���ات تناولت العالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها 
على جميع االصعدة وتوسيع اطر 
التعاون ب���ن اجلانبن مبا يخدم 
مصاحلهما املشتركة كما نوقشت 
اهم القضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املس���تجدات على الساحتن 

االقليمية والدولية.
املباحثات ج���و ودي  وس���اد 
عكس روح االخ���وة والتي تتميز 
بها العالقة والرغبة املشتركة في 
املزيد من التعاون والتنس���يق في 

جميع املجاالت.

املباحثات  هذا، وق���د عق���دت 
الرسمية بن اجلانبن ترأس اجلانب 
الكويتي فيها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وكبار املسؤولن بالدولة، وعن 
اجلانب الفلسطيني الرئيس محمود 
الوطنية  الس���لطة  عباس رئيس 
الفلسطينية وكبار املسؤولن في 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد صرح نائب وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ علي اجلراح 

األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سفير جمهورية 
ڤنزويال البوليفارية لدى الكويت 
الوي فرنانديز وذلك مبناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده.
إلى ذلك، استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان مس���اء امس الرئيس محمود 
الوطنية  الس���لطة  عباس رئيس 
الفلسطينية والوفد الرسمي املرافق 
له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.

العربية مبناسبة انعقاد اجتماعاتهم 
في الكويت.

واستقبل صاحب السمو بقصر 
بيان صباح أمس مدير عام املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية فهد 
التقاعد  الرجعان ورؤساء أجهزة 
املدن���ي والتأمين���ات االجتماعية 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية مبناسبة انعقاد اجتماعهم 
العاشر في الكويت. وحضر املقابالت 
نائب وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
كما اس���تقبل صاحب الس���مو 

صاحب السمو التقى ولي العهد والرجعان ورؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية في دول التعاون ووّدع رئيس التشيك

األمير استقبل الرئيس الفلسطيني ووزراء الداخلية والعدل الخليجيين 

محمد الصباح: نستنكر الهجوم اإلرهابي
على المصلين في الكنيسة بوسط بغداد

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.مح���مد الص���باح عن القلق من هذا املنحى 
اخلطي���ر الذي انته���جته فل������ول االرهاب في العراق 
مس���تهدفة ض���رب الس������لم االهلي من خالل الهجوم 
االرهابي على املصلن في كني���س���ة س���يدة النج��اة 
للس���ريان الكاثوليك في حي الكرادة بوسط العاصمة 

بغداد.
جاء ذلك في البرقية التي بعث بها الى وزير خارجية 
العراق هوشيار زيباري ضمنها استنكار الكويت وادانتها 
لهذه اجلرمية البشعة التي روعت االمنن وخلفت العشرات 
من الشهداء واملصابن ونقل خاللها صادق مشاعر التعازي 
واملواس���اة الهالي الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل 

للجرحى واملصابن.

التقى سفيرنا لدى منغوليا

الدعيج بحث مع السفير العراقي
دعم التعاون الثنائي في مختلف المجاالت

سموه التقى وزراء العدل الخليجيين والمشاركين في اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات بدول »التعاون«

رئيس الوزراء استقبل مساعد وزير الدفاع األميركي

املالية مصطفى  املقابلة وزي���ر 
الش���مالي ومدير عام املؤسسة 
العامة للتأمين���ات االجتماعية 
فهد الرجعان ومدير مكتب املدير 
العام للمؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية عبداملجيد يوسف.
كما اس���تقبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملم���د امس وبحض���ور نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
مساعد وزير الدفاع في الواليات 
املتح���دة األميركي���ة الصديقة 
الكسندر فيرشبو والوفد املرافق 
له مبناسبة زيارته للبالد، حضر 
الوكيل املساعد بديوان  املقابلة 

س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الشيخ فهد املبارك.

وبحث النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك مع مساعد 
وزير الدفاع األميركي الكسندر 
فيرشبو اوجه التعاون في شتى 
املجاالت الس���يما املتعلق منها 

باجلانب العسكري.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ 
جابر املبارك لفيرش���بو والوفد 
املرافق له حيث مت خالل اللقاء 
تناول األحاديث الودية ومناقشة 
املواضيع ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتن 

اإلقليمية والدولية.

الحربي: مشروعات بأكثر من 4 مليارات دوالر 
ستطرح في مؤتمر المانحين لشرق السودان

اخلرطوم � كونا: أعلن سفيرنا لدى اخلرطوم د.سليمان 
احلربي امس عن اكتمال دراسات اجلدوى النهائية ملشروعات 
تنموية واستثمارية بأكثر من أربعة مليارات دوالر ستطرح 
أمام املؤمتر الدولي للمانحن واملستثمرين في شرق السودان 

الذي ستستضيفه الكويت.
وكشف السفير د.احلربي عن دعوة 166 دولة ومنظمة 
اقليمية ودولية بجانب صناديق سيادية وجمعيات للمشاركة 
في هذا املؤمتر الذي يقام برعاية صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد في األول والثاني من شهر ديسمبر 

املقبل.
وأك���د د.احلربي في حوار مع »كونا« حول املؤمتر انه 
ج���رى االنتهاء من كل املش���روعات املؤهلة لطرحها على 

املؤمتر، موضحا انها تش���مل 177 مش���روعا في مجاالت 
تنموية بقيمة 2.251 مليار دوالر تقريبا واستثمارية بقيمة 

1.998 مليار دوالر.
وأوضح انه مت تقسيم املشروعات بشقيها على واليات 
شرق السودان الثالث وهي »القضارف« و»كسال« و»البحر 

االحمر«.
وبل���غ نصيب »القضارف« 39 مش���روعا تنمويا و13 
مش���روعا اس���تثماريا بقيمة 1.133 مليار دوالر مقابل 48 
مشروعا تنمويا و8 مش���روعات استثمارية بقيمة 1.570 
مليار في »كس���ال« و41 مش���روعا تنمويا و7 مشروعات 

استثمارية بقيمة 1.275 مليار في »البحر االحمر«.
وأضاف الس���فير احلربي ان هناك أيضا 12 مش���روعا 

ملناطق التداخل احلدودي، مش���يرا الى أنها مش���روعات 
تنموية فقط بقيمة 47.9 مليون دوالر بجانب مشروعات 
مشتركة بن الواليات بقيمة 198.68 مليون دوالر وتشمل 
تسعة مشاريع متعلقة مبجاالت الالجئن وحماية البيئة 
ودرء الكوارث ومشاريع الس���الم ونزع األلغام ومتويل 

مشاريع صغيرة وشبكة معلومات.
وأوضح ان املش���روعات التنموية التي ستطرح على 
املانحن واملمولن في املؤمتر تش���مل عدة قطاعات منها 
التعليم واملياه والصرف الصحي والصحة والزراعة والثروة 
احليوانية والكهرباء والطاق���ة والتعليم العالي والطرق 
والبنى التحتية فيما تتضمن املشاريع االستثمارية قطاعات 

الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات والتصدير.


