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صاحب السمو التقى ولي العهد وملك إسبانيا وهنأ كمبوديا بالعيد الوطني

األمير استقبل وفدًا من الغرفة ووزراء الدفاع والمواصالت بدول »التعاون«

استقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس س���مو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بي����ان صباح امس رئيس غرف����ة جتارة وصناعة 
الكويت علي الغامن والنائ����ب األول للرئيس خالد الصقر 
والنائب الثان����ي للرئيس عبدالوهاب ال����وزان وعددا من 

أعضاء الغرفة.
واس����تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس وبحضور س����مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك ووزراء الدفاع بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك مبناسبة انعقاد اجتماع 

الدورة التاسعة ملجلس الدفاع املشترك في الكويت.
وحضر املقابلة األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية عبدالرحمن العطية.
استقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد وزراء املواصالت بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية وذلك مبناس����بة انعقاد اجتماعهم الرابع 

عشر في الكويت.
وحض����ر املقابلة نائب وزير ش����ؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح ووزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 

مجلس األمة د.محمد البصيري.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بدار س����لوى ظهر امس امللك خ����وان كارلوس ملك مملكة 

اسبانيا وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
هذا ومت تبادل االحاديث الودية التي عكست عمق العالقات 
بني البلدين والشعبني الصديقني وسبل تعزيزها في املجاالت 
كافة كما مت بحث عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك.

وقد حضر املقابلة سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد وكبار املسؤولني بالدولة.
واقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بدار 
سلوى ظهر امس مأدبة غداء على شرف امللك خوان كارلوس 

ملك مملكة اسبانيا وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وكان امللك خوان كارلوس ملك مملكة اس����بانيا والوفد 

املرافق وصل امس في زيارة خاصة للبالد.
وكان في استقباله على أرض املطار سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح ونائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح وكبار املسؤولني 

بالدولة.
وتشكلت بعثة الشرف املرافقة له من الديوان االميري 

برئاسة املستشار بالديوان االميري د.يوسف االبراهيم.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي����ة تهنئة الى امللك نوردوم س����يهاموني ملك مملكة 
كمبوديا الصديقة عبر فيها س����موه ع����ن خالص تهانيه 
مبناس����بة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

السفير محمد املجرن الرومي الشيخ د.محمد الصباح

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال د.بدر الشريعان

االمير خالد الفيصل مستقبال د. خالد املذكور والقنصل صالح الصقعبي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه علي الغامن وعبدالوهاب الوزان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزراء الدفاع بدول »التعاون« بحضور الشيخ جابر املبارك

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د.محمد البصيري ووزراء املواصالت بدول »التعاون« بحضور سمو ولي العهد

ولي العهد استقبل الشريعان

اس���تقبل س���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد بقصر بيان صباح امس د.بدر الشريعان وزير 
الكهرباء واملاء.

»الخارجية« دعت المسافرين
إلى االلتزام بقوانين الدول المضيفة

دعت وزارة اخلارجية املواطنني املسافرين في عطلة عيد األضحى الى 
االلتزام بقوانني الدول التي يرغبون في السفر إليها واحترام تلك القوانني 

ومراجعة السفارة عند الضرورة واحملافظة على جوازات سفرهم.
وش��دد بيان صادر عن اإلدارة القنصلي��ة بالوزارة على ضرورة ان 
يبلغ املس��افر أقرب مركز شرطة في حال فقدان جواز سفره إضافة الى 
االحتفاظ باألموال وتذاكر السفر في أماكن آمنة »ويفضل الشراء بواسطة 
البطاق��ات االئتمانية واالمتناع عن قبول اي خدمات يعرضها أش��خاص 
مشبوهون«. ودعا البيان املسافرين الى عدم استئجار الشقق والسيارات 
والدراجات النارية والبحرية »إال من شركات معروفة وقراءة العقد جيدا 
قبل التوقيع واحلرص على التأمني لعدم االستغالل واالبتزاز عند احلوادث 

وجتنب السرعة اثناء قيادة السيارات او الدراجات«.
وأوضح ان على املسافرين كذلك »االحتفاظ بالوصفات الطبية وفواتير 
األدوية ألخذها للكويت حتى ال يتم تأخيرهم من قبل سلطات املطار عند 

اشتباههم في هذه األدوية«.

محمد الصباح غادر طهران بعد مشاركته في المؤتمر

الرومي: الكويت يمكنها تقديم الكثير من الخبرة
في المجاالت المالية واالقتصادية واالستثمارية لدول آسيا

التعاون اخلليج���ي في مجال 
التع���اون والتكامل االقتصادي 
وان الكويت بصفتها مركزا ماليا 
اقليميا تستطيع بإمكاناتها ان 
تق���دم الكثير م���ن اخلبرة في 
املجاالت املالية واالس���تثمارية 
واالقتصادية للعديد من الدول 

اآلسيوية.
كما عبر السفير الرومي عن 
شكره اليران على استضافتها 
للمنتدى معربا في الوقت نفسه 
عن س���عادة الكويت الستقبال 
القادم  ضيوفها في االجتم���اع 

عام 2011.
 بدوره، ثمن املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية االيرانية رامني 
مهمانبرس���ت مش���اركة دولة 
الكويت ممثل���ة بنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصباح في 
املنتدى التاسع حلوار التعاون 

اآلسيوي.
وقال مهمانبرست في تصريح 
ل� »كون���ا« على هامش املنتدى 
ان احلوار والتشاور والتنسيق 
الذي يتم في ه���ذا املنتدى مع 
مختلف الدول ميكن ان يوصل 
الى النتائج املرجوة منه معتبرا 
الكويت من ال���دول املؤثرة في 

املنطقة وآسيا.
ولفت الى العالقات التي تربط 
أمله  بالده بالكويت معربا عن 
في ان يستمر التعاون »اجليد« 
الطرفني للوصول  ب���ني  القائم 
الى مرحلة تبادل الزيارات على 
اعلى املستويات بشكل مستمر 
ومنتظ���م ووضع جدول اعمال 
املش���اريع االقتصادية الكبيرة 
التي تخدم  والقضايا املختلفة 

مصالح البلدين.

طهران � كون���ا: غادر نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
والوفد املرافق له طهران أمس 
بعد زيارة استمرت يومني شارك 
خاللها ف���ي االجتماع الوزاري 
التاس���ع ملنتدى حوار التعاون 

اآلسيوي.
وكان ف���ي وداعه على ارض 
مط���ار »مهرآب���اد« الدولي في 
طهران سفيرنا لدى إيران مجدي 

الظفيري وأعضاء السفارة.
وألقى الشيخ د.محمد الصباح 
خالل املؤمتر كلمة أكد فيها حرص 
الكويت على اس���تمرار احلوار 
الدول اآلسيوية  والتعاون بني 
الس���يما ضرورة التركيز على 
إبراز م���ا يجمع ويوحد وليس 
إظهار أوجه االختالف والفرقة 

واجلفوة والتباعد.
وأش���ار إلى التحديات التي 
التعاون  تواجهها دول ح���وار 
اآلسيوي وهو ما يتطلب منها 
إلى  تضافر اجلهود والس���عي 
التعامل مع تأثيراتها، مشيرا إلى 
ان هذه الدول واجهت اقتصاديا 
انهيار األسواق املالية وتداعياتها 
واحل���روب املتصلة بأس���عار 

الصرف.
واجتم���ع الش���يخ د.محمد 
الصب���اح م���ع وزراء خارجية 
أوزبكستان وبروناي وسريالنكا 
الوزاري  على هامش املؤمت���ر 
الذي تس���تضيفه  اآلس���يوي 
العاصمة اإليرانية )طهران( في 

الوقت احلاضر.
الش���يخ د.محمد  والتق���ى 
الصباح أيضا وزير االقتصاد في 
مملكة البوتان وانغ شوك وبحثا 
العالقات الثنائية والقضايا ذات 

على ان تتقدم وتتطور بفضل 
التعاون القائم بني دولها.

واض���اف في ه���ذا املؤمتر 
الصحافي الذي شارك فيه وزير 
اخلارجية االيراني منوچهر متكي 
التي ترأست بالده الدورة احلالية 
ملنتدى حوار التعاون اآلسيوي 
ونظيره الس���ريالنكي الرئيس 
السابق للمنتدى ان هذه القارة 
متث���ل حضارة وت���راث وقوة 
اقتصادية يجب ان تنسجم مع 
طموحات الدول اآلس���يوية في 

التعاون.
واوضح ان دولة الكويت اميانا 
منها بهذا التعاون قامت من خالل 
الصندوق الكويتي باملساهمة في 
بناء البنية االساس���ية لبعض 
الدول اآلسيوية الى جانب تقدمي 
املساعدة للدول اآلسيوية املنكوبة 

اثناء االزمات.
ورحب السفير الرومي بصفة 
الكويت الرئيس القادم للمنتدى 
ع���ام 2011 بعقد الدورة القادمة 
ملنتدى حوار التعاون اآلسيوي 
في الكويت مؤكدا اهتمام الكويت 
بهذا املنتدى والذي متثل برئاسة 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الكويت املشارك  الصباح لوفد 

في هذا املنتدى.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كان املنتدى سيؤدي الى اقامة 
احتاد بني دول آسيا قال السفير 
الرومي ان القارة اآلسيوية تشمل 
دوال نامية وبعضها فقيرة كما ان 
هناك مشاكل وازمات بني الدول 
تعرق���ل التنمي���ة وان االحتاد 

اآلسيوي سابق ألوانه.
واضاف انه ميكن لدول آسيا 
االستفادة من جتربة دول مجلس 

على التقدم والتطور واالزدهار 
بفضل التعاون بني دولها.

وق���ال الس���فير الرومي في 
مؤمتر صحافي بعد انتهاء الدورة 
التاسعة ملنتدى احلوار اآلسيوي 
في طه���ران ان الكويت ترى ان 
القارة اآلسيوية وما متثله من 
ثقل سياسي واقتصادي وكونها 
اكبر جتمع بشري في العالم قادرة 

االهتمام املشترك.
وحضر هذه اللقاءات سفيرنا 
لدى إيران مجدي الظفيري ومدير 
إدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية السفير 

الشيخ د.احمد ناصر احملمد.
اعتبر مدير ادارة آسيا بوزارة 
اخلارجية السفير محمد املجرن 
الرومي ان القارة اآلسيوية قادرة 

جدة � كونا: اس���تقبل امير 
منطقة مكة املكرمة االمير خالد 
الفيصل امس رئيس بعثة احلج 
الكويتية د.خالد املذكور والوفد 

املرافق له.
وقال د.املذكور في تص��ريح 
ل� »كونا« عقب اللقاء انه نقل الى 
االمير الفيصل حتيات صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
ن���واف االحمد وس���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
الدور  املذك���ور على  واثنى 
الكبير الذي يبذله امير منطقة 
مكة املكرمة في الترتيب واالعداد 
ملوس���م احلج وحرص���ه على 
تقدمي كل التس���هيالت لتمكني 
حجاج بيت اهلل احلرام من اداء 

الخالد استقبل سفيرنا
لدى نيجيريا والكاميرون

اس���تقبل رئيس جهاز األمن الوطني الش���يخ محمد 
اخلالد أمس في مكتبه سفيرنا لدى جمهوريتي نيجيريا 
والكاميرون س���عد العسعوسي وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
وأعرب الش���يخ محمد اخلالد عن متنياته للس���فير 
السنعوسي بالتوفيق والنجاح في عمله مبا يصب في 
مصلحة البالد وتعزيز وتوطيد العالقات الثنائية الكويتية 
� النيجيرية والكويتية � الكاميرونية، كما هنأه بتعيينه 

سفيرا محاال لدى جمهورية بنني الصديقة.

أمير مكة التقى المذكور:
تقديم كل التسهيالت لحجاج البيت الحرام

مئات االلوف اليها من مختلف 
انحاء العالم الداء فريضة احلج 
دليل عل���ى اهتمام���ه بحجاج 
الكويت، ناقال عنه اشادته وثناءه 
عل���ى وعي والت���زام احلمالت 

الكويتية.

مناسكهم بكل يسر وسهولة وفقا 
لتوجيهات حكومة خادم احلرمني 

الشريفني.
وق���ال ان االلتق���اء باالمير 
الذي  الوقت  الفيصل في ه���ذا 
تش���هد فيه مكة املكرمة توافد 


