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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل استقباله أرمني كيان

16 نقابة عمالية اجتمعت إلنصاف الحقوق الوظيفية

فزعة نقابية إلقرار كادر الطيران المدني

أسامة أبو السعود
أعلنت 16 نقابة دعمها وتأييدها للخطوات التي ستتخذها 
نقابة العاملني بالطيران املدني من اجل اقرار كادرها العادل 
محملني احلكومة ومجلس اخلدمة املدنية املسؤولية عن اي 

مواقف ستتخذها النقابة.
جاء ذلك خالل لقاء دعم وتأييد لنقابات عمال احتاد عمال 
وموظفي الكويت لنقابة الطيران املدني والذي عقد مس����اء 
امس االول مبقر االدارة العام����ة للطيران املدني حيث أكد 
رئيس االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن 
السميط ان ما يقوم به ديوان اخلدمة املدنية من تخبط في 
اتخاذ القرارات، يدل على انتهاء صالحية االخوة القائمني 
على إدارة هذه املؤسس����ة احليوية ف����ي البالد، مبينا أنهم 
يكيلون مبكيالني مختلفني للكوادر التي قدمت اليهم. وأوضح 
السميط أن كادر العاملني في الطيران املدني درس من قبل 
ديوان اخلدمة املدنية ورفع الى مجلس اخلدمة حيث متت 
املوافقة عليه وعرض على مجلس الوزراء ومت اعتماده ولكن 
عند اعتماده لم يستفد منه سوى مائة وثمانني موظف فقط 
من أصل ألفني موظف تقريبا، بحجة ان هناك خطأ حصل 
في احتس����اب هذا الكادر مع العلم بأن هذا الكادر ال يرقى 
إلى مستوى الطموح املطلوب. ودعا السميط نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د. محمد الصباح 
ال����ى التدخل والتحقق مع املتس����بب في هذا اخلطأ الذريع 

ومحاسبة املتسببني الذي ضروا 1800 اسرة كويتية.
من جانبه، حمل رئيس نقابة العاملني بوزارة التجارة 
والصناعة عجمي املتلقم سمو رئيس مجلس الوزراء املسؤولية 

عن عدم اقرار حقوق العاملني في الطيران املدني.
واعرب عن استغرابه الشديد من تصريح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية ورئيس مجلس اخلدمة 
املدنية الشيخ د. محمد الصباح الذي اكد خالله اقرار جميع 

كوادر العاملني في الدولة. 
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملني في ديوان اخلدمة 
املدنية انور الداهوم ان دور ديوان اخلدمة املدنية هو تسلم 
الطلبات من اجلهات وعرضها على مجلس اخلدمة املدنية 
لك����ن هذا ال يعفي الديوان من املس����ؤولية عن اقرار كوادر 

العاملني مبختلف اجلهات التي لم تقر بعد.
واشار الى ان الكويت تعتبر االقل اجورا ومزايا مقارنة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي. مشيرا الى ان بعض الدول 
اخلليجية اقرت زيادات ولم ميض على اخر زيادة ملوظفيها 
اكث����ر من عامني بينما نحن ف����ي الكويت ال تصرف لنا اي 
زيادة اال بعض االعتصامات واالضرابات. ووصف الداهوم 
احلكوم����ة احلالية انها ال تعرف س����وى لغة واحدة وهي 
»االضراب« وشلل املرافق العامة ولكننا نسعى جاهدين اال 
تص����ل بنا االمور الى هذا احلد ولكن احلكومة ترغمنا على 
ذلك. وناشد الداهوم د.الشيخ محمد الصباح بالقول: يابو 
صباح هناك تعطيل واضح جللسات مجلس اخلدمة املدنية 
ونحن نعلم اجلهود التي تقوم بها ولكن يفترض ان يقوم 
اعضاء املجلس باالجتماعات املتواصلة لبحث الكوادر بدعم 
منك ومن غير حضورك. وشدد الداهوم في ختام كلمته على 
ان الساحة ساخنة والكويت ال تتحمل كل هذه االضرابات 
ونحن ال نريد ان نشعل الساحة باضرابات عمالية، وعلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء اعطاء االوامر بحل قضية الكوادر 
واقرار الزيادات بأسرع وقت.مؤكدا ان قرار االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت حتت تصرف نقابة الطيران املدني 

ونحن معهم في اي قرار يتخذونه.
من جانبه، شكر رئيس نقابة العاملني في االدارة العامة 
للطيران املدني رجب الرفاعي جميع النقابات التي تساند 
نقابة الطيران املدني. موجها عددا من االسئلة الى احلكومة 
وله����ا هل فعال احلكومة تدرس الكوادر؟ واين وصلت هذه 

الدراسة وهل القضية شخصية واال ملاذا لم يقر كادر الطيران 
املدني حتديدا حتى االن؟ وابدى الرفاعي استغرابه الشديد 
حينما يتم احلديث عن املزايا املالية للعاملني في الطيران 
املدني حيث تعلو االصوات احلكومية معلله ان هناك عجزا 

في امليزانية واحلسبة االرتوازية والبنك الدولي.
واش����ار الى ان هناك العديد من اجلهات التي اقرت لها 
زيادات مالية خيالية.مش����ددا على اننا حريصون على اال 
يقف الطيران املدن����ي وتتأثر حركة الطيران في البالد مع 
ان هناك تأييدا كامال من قبل املوظفني بخصوص االضراب 
واالعتصام للحصول على حقوقهم ولكننا في مرحلة ضبط 
النفس ولكنها لن تطول. اس����تغرب رئيس نقابة العاملني 
ف����ي الهيئة العامة للصناعة وليد املجني، التعس����ف الذي 
ميارسه ديوان اخلدمة املدنية على بعض مؤسسات الدولة 
الهامة كالطيران املدني الذي يعتبر ركيزة اساسية ال ميكن 
االستغناء عنها، مس����تنكرا في الوقت نفسه قيام الديوان 

باملوافقة على جداول الزيادات واعتمادها ثم الغائها.
وطالب املجني نقابة الطيران املدني بالتحرك بشكل جدي 
إلنصاف حقوق العاملني الذين حرموا من الكادر والزيادات 
املالية، والذين انتقصت حقوقهم وتدارك األمور والعمل على 

ارساء العدالة بني اجلميع. 
من جانبه، قال رئيس نقابة القانونيني حمد الوردان ان 
الهدف من اشهار النقابات الدفاع عن حقوق منتسبيها واملطالبة 
باملكتسبات املالية والوظيفية.مؤكدا ان نقابة القانونيني تدعم 
نقابة الطيران املدني في طلبها املش����روع في عدم التمييز 

بني موظفيها اذ ال يجوز التفرقة بني املتماثلني.
وطالب الوردان رئيس دي����وان مجلس اخلدمة املدنية 
بتطبيق القانون وعدم التمييز والتفرقة بني جميع موظفي 
الدولة ونظرائهم ممن يحملون نفس التخصصات ويعملون 

في تلك املهن.

في احتفال بالذكرى الـ 47 الستقالل كينيا

صفر: األمير مطلع على كل األحداث وأعطى تعليماته 
للوزراء بحضور الجلسات والتعاون مع المجلس بروح أخوية

بشرى الزين
وصف وزير البلدية ووزير األشغال د.فاضل صفر 

العالقات بني الكويت وكينيا باملتميزة.
واشار صفر في احلفل الذي أقيم في فندق كراون 
بالزا اول من امس مبناسبة مرور 47 عاما على استقالل 
كينيا الى موقف كينيا املشرف بوقوفها مع الكويت أثناء 
االحتالل العراقي، مضيفا: نتطلع ملزيد من التعاون، 
الفتا الى ان هناك وفودا من الكويت تقوم بزيارة كينيا 
سواء لألعمال اخليرية، أو لقضايا جتارية واقتصادية، 
خاصة ان كينيا من الدول املستقرة اقتصاديا، وسياسيا، 
موضحا ان االس����تثمار فيها آمن ومضمون، متمنيا 

توطيد العالقات أكثر بني البلدين.
ولفت الى انه كان هناك صدى طيب لكلمة صاحب 
السمو األمير وكأن كلمته صارت هي البيان اخلتامي 

للمؤمتر.
واضاف ان املوضوع الثان����ي الذي حتدث فيه صاحب 
السمو هو ما حدث على الساحة الكويتية في اآلونة األخيرة 
وأعط����ى تعليماته على جانبني، اجلانب األول التأكيد على 
الوحدة الوطنية وع����دم التهاون في تثبيت أركان التالقي 
والتآخي بني الشعب الكويتي، وأكد سموه ان اجلميع أمام 
القانون متس����اوون، وعلى اجلميع احترام القانون وعدم 
التجاوز سواء في الندوات أو أي أمر من األمور التي يعلن 

عنها في وكاالت األنباء الكويتية.
وأضاف صفر ان صاحب الس����مو حريص ومطلع على 
كل األحداث وأعطى الوزراء التعليمات بحضور اجللسات 
والتعاون مع املجلس بروح أخوية، وقال: لقد حثنا صاحب 
السمو على إيضاح املعلومات واإلجابة عن أي سؤال يتبادر 
الى أذهان األعضاء ويتناولونه في كالمهم من أمور تخص 
وزاراتنا، والرد عليها الردود الشافية والوافية، وسنسير 

في اجتاه تنفيذ تعليمات صاحب السمو.
ورفض صفر التعليق بش����أن قضية اجلويهل، وحول 
الصمت احلكومي جتاه هذه القضية قال: »بالعكس احلكومة 
لم تصمت وقامت بإجراءاتها ضمن األطر القانونية، فاحلكومة 
ال تس����تطيع ان تتجاوز القان����ون أو تتخلف عن تطبيقه، 

فالقانون يجب تطبيقه على الوجه األكمل«.
وحول آخر املستجدات في محطة مشرف قال ان املقاول 
أعطى الوزارة وعدا بإجناز العمل في فبراير ونحن نتابع 

واألمور كلها تسير حسب اخلطة.
وحول محاس����بة من يقفون وراء الكارثة قال ان جميع 
القضايا متت احالتها الى جلان حتقيق، وكل ما نتج عن جلان 
التحقيق مت تطبيقه وحوسب اجلميع، ومت اتخاذ اجراءات 
في احملاكم ضد اجلهات األخرى. وعن تعسف هيئة الزراعة 
ضد الصيادين واملزارعني ومربي الثروة السمكية، قال صفر: 
ال يوجد اي تعسف فهيئة الزراعة والبلدية تطبقان القانون 
ونحن في بعض األحيان نعطي مهال وفترات ألي نشاط من 
هذه األنشطة لكي يصححوا أوضاعهم، لكن عندما تنتهي 

املهلة نطبق القانون.
أما عن الصيادين وخوفهم من نزول البحر بسبب تعسف 
الهيئة فقال: لقد أعطين����ا تعليماتنا، ويقومون بتنفيذها، 
والصيادون ميارسون نشاطهم والسمك موجود بالسوق.

أما عن األغذية الفاس����دة فقال صفر إن الغش التجاري 
موجود في كل مكان وزمان س����واء ف����ي األغذية والبلدية 
مسؤولة عن الكشف عنها أو املواد االستهالكية وهي مسؤولية 
وزارة التج����ارة والصناعة ولذلك ف����إن أي ضبطية نقوم 
بضبطها نعلن عنها بتعليمات من احلكومة بإبراز ما تقوم 
به أجهزة الدولة من أنشطة، ولذلك أبرزنا إعالميا ما نقوم 
به وتش����ددنا في فرض العقوبات واملخالفات، وكان لدينا 
عدد من اإلجراءات التي نقوم بها وقد خاطبنا وزارة التجارة 
لس����حب التراخيص وإحالة املتس����ببني في جلب األغذية 

الفاسدة الى النيابة.

واضاف: لقد تشرفت مبقابلة صاحب السمو األمير 
مع وزير التجارة وكالم صاحب الس����مو كان وساما 
على صدور العاملني في البلدية، حيث أعطانا الضوء 
األخضر والدعم كي نطب����ق القانون وال نتهاون في 
قضية األغذية الفاس����دة ونك����ون خط دفاع حلماية 

املستهلك الكويتي من هذه األطعمة.
أما عن احتمال أن يكون التشدد وضبطيات البلدية 
دافعا لتوجيه استجواب له كوزير فقال »مادمت أرضي 
ربي وضميري ومرتاحا وأطب����ق القانون والقيادة 
السياسية أعطتني الدعم واحلكومة كذلك، فأي شيء 
يأتي سأواجهه باألطر القانونية سواء كان مناقشة 
أو جلانا أو استجوابا فكل شيء في اإلطار القانوني 
ميكن مواجهته، مؤكدا انه مس����تعد ألي اس����تجواب 

وسيواجهه داخل األطر القانونية.
من جانبه، أكد الس����فير الكيني لدى البالد محمد 
ادن ماهات على عمق العالقة الكينية � الكويتية، مش����يرا 
ال����ى ان الكويت كانت من أوائل ال����دول التي أقامت عالقة 
ديبلوماس����ية مع بالده حيث انها افتتحت سفارتها هناك 

عام 1968 أي بعد 5 سنوات من استقالل كينيا.
وأض����اف ماهات ان املس����اعدات الكويتية � الكينية في 
املجال اإلنساني كثيرة ومتعددة على مستوى الدولة وعلى 

مستوى اجلمعيات اخليرية.
معربا عن شكره العميق وعن شكر بالده حكومة وشعبا 
للصندوق الكويتي وللمساعدات التي تقدمها الكويت لبلده 
خصوصا ما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية في استمرار 

مشاريع التنمية في كينيا.
وحول الفرص االستثمارية في بالده قال ماهات: لدينا 
فرص استثمارية واعدة، واملستثمرون العرب مازالوا يشكلون 
نسبة قليلة خاصة ان بعضهم ال يدرك الفرص املتاحة لدينا 
وبعضهم يخش����ى على اسثماراته بينما احلقوق محفوظة 
عندنا وهناك دور لألمير الوليد بن طالل الذي استثمر عندنا 
في مجال الفنادق وصناعة الس����ياحة، اضافة الى ان هناك 
استثمارات كويتية عبر شركة »زين« لالتصاالت التي دخلت 

بقوة الى كينيا لتقدم خدمات االتصاالت الهاتفية.
وكشف عن زيارة مرتقبة لوزير املالية الكيني النعقاد 
اجتماعات اللجنة الثنائية املشتركة، مشيرا الى انهاء جميع 

الترتيبات لهذا املوضوع.

  مادمت أرضي ربي وضميري وأطبق القانون والحكومة أعطتني الدعم س�أواجه أي اس�تجواب

السفير محمد ادن ماهاتد.فاضل صفر

األمير هنأ بوركينا فاسو بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس بليز كومبارو رئيس 
جمهورية بوركينا فاسو الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس وبحضور 
وزير املالية مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر االدارة احمللية في جمهورية 
ارمينيا الصديقة ارمني كيف���ور كيان والوفد 

املرافق له.
حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد والوكيل املساعد 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.

المحمد استقبل نائب رئيس الوزراء األرميني

السفير أشرف سليمان

بشرى الزين
أفريقيا  أكد س����فير جنوب 
لدى الكويت اش����رف سليمان 
عل����ى ق����وة العالق����ات الت����ي 
تربط بالده بالكويت، مش����يدا 
باجلهود التي يبذلها مسؤولو 
البلدين الصديقني في تطويرها 

واستمرارها.
واضاف سليمان خالل حفل 
الوداع الذي اقامه مساء اول من 
أمس في راديسون بلو مبناسبة 
انتهاء مهامه الديبلوماسية في 
الكوي����ت ان اجلنوب افريقيني 
يتذكرون دائما وبتقدير كبير 
موقف الكويت الثابت ضد نظام 
الفص����ل العنصري في جنوب 

افريقيا.
وذكر ان رئاسة الكويت للجنة 
األمم املتحدة لفرض العقوبات 
على نظ����ام التمييز العنصري 
كانت محل تقدير واهتمام بالغني، 
مش����يرا الى ان اجلميع يتذكر 

ع����ن امتنانه جله����ود الكويت 
النبيلة في املس����اهمة الكبيرة 
الدول  في اعادة اعمار وتنمية 

االفريقية والسيما السودان.
كما عبر عن فخره بان مثل 
بالده في الكويت مستذكرا انها 
كانت جتربة مثي����رة وحافلة 
باالحداث والت����ي وفرت بيئة 
للتواصل مع جميع مؤسسات 

املجتمع الكويتي.
وخت����م كلمته قائال:  مهمتنا 
كديبلوماسيني تعزيز وتطوير 
الثنائي����ة على كل  العالق����ات 
املستويات، مضيفا نحن كسفراء 
منيل ال����ى املبالغة في أهميتنا 
ونلعب دور قادتنا السياسيني، 
وانني ادلي بهذا وليس في بالي 
اي ح����ادث او قضي����ة معينة، 
ولكنني اق����ول جنحت في اداء 
مسؤوليتي كسفير وكان جناحا 
على وجه التحديد في تطوير 

وتعزيز عالقاتنا الثنائية.

االس����تقبال الكبير الذي حظي 
الرئيس االس����بق للمؤمتر  به 
الوطني االفريقي ريغالند تامبو 
ل����دى زيارته الكويت في العام 

.1987
واعرب عن شكره للكويت 
اميرا وحكومة وشعبا لدعمها 
املستمر للقارة االفريقية، معبرا 

سليمان: نجحت في تجربتي الديبلوماسية 
بتعزيز العالقات الجنوب أفريقية � الكويتية

»المحاسبة« يستفسر من »الكهرباء« 
عن تنفيذ مشروع دون طرح مناقصة

الشمالي: المقبولون بصندوق المعسرين 
19603 بإجمالي مديونيات 217 مليون دينار

قال وزير املالية مصطفى الش���مالي ان عدد 
املقبولني في صندوق املعسرين بلغ 19603 بإجمالي 

مديونيات قدرها 217 مليون دينار.
وأوضح الشمالي في تصريح صحافي أدلى 
به عقب توقيع اتفاقية التعاون االقتصادي بني 
الكويت وأرمينيا امس ان ع���دد املقبولني وفق 
القانون القدمي بلغ 12412 معسرا في حني قبل وفق 
القانون اجلديد 7190 معسرا من أصل 15 ألف معسر 

تقدموا للصندوق ضمن القانون اجلديد.
وأكد ان مشروع صندوق املعسرين سيساهم 
بشكل كبير في حل مشكلة املعسرين والتخفيف 
من أعبائهم املالية مستدال مبا حققه هذا املشروع 

من نتائج ايجابي��ة في الفت��رة السابق��ة.
وفيم���ا يخص اتفاقية التع���اون االقتصادي 
بني الكوي���ت وأرمينيا أفاد الش���مالي بأن هذه 
االتفاقية س���تكون حجر أساس لعالقات مميزة 
تربط البلدي���ن في مجاالت عدة أهمها االقتصاد 

والتجارة واالستثمار، اضافة الى تعاون القطاع 
اخلاص في كال البلدين.

وشدد على أهمية تبادل الزيارات بني البلدين 
مبا يخدم بنود هذه االتفاقية ليتم تفعيلها بالشكل 
املطلوب، مش���يدا بتعاون اجلانب األرميني في 
هذا املجال وهو ما سيكون له آثار ايجابية على 

اقتصاد وشعب البلدين.
بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اإلدارة احمللية بجمهورية أرمينيا ارمني كيفوركيان 
ان العالقات الكويتية � األرمينية في تطور مستمر، 
معربا عن أمله في ان تزدهر هذه العالقات لتصل 

الى املستوى املأمول.
وأكد ان هذه االتفاقية تعد دفعة قوية لعالقات 
البلدين، الس���يما بعد ان يتم تش���كيل اللجنة 
االقتصادية املشتركة بني الكويت وأرمينيا والتي 
س���يكون أمامها عدة ملفات اقتصادية وجتارية 

واستثمارية لتبحثها.

دارين العلي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء ان الوزارة خاطبت إدارة الفتوى 
والتش���ريع إلبداء الرأي بخص���وص عقد توريد 
وتركيب 3 أجهزة بجهد 132 ك.ف كتوسعة حملطة 
قواط���ع اجلهد العالي في محطة الزور اجلنوبية 
للقوى الكهربائي���ة وتقطير املياه وهي بانتظار 
الرد لرفعه الى ديوان احملاس���بة بناء على طلب 

الديوان.
وكانت الوزارة قد وافقت على تكليف شركة 
توشيبا بتنفيذ املشروع بقيمة 4.168.000 دينار بعد 
ان وجدت عرضها مطابقا للمواصفات ومتطلبات 
الوزارة وأرسلت موافقتها هذه الى جلنة املناقصات 

املركزية.
وأعدت الوزارة وفق املصادر ردا مفصال أرسلته 
الى ديوان احملاس���بة بناء على كتاب وصلها من 
األخير بتاريخ األول من الشهر اجلاري تضمن 11 
استفسارا عن العقد املذكور أعاله وعملت الوزارة 
على ال���رد عليها وإرفاقه���ا بالكتب واملخاطبات 
والتقارير واملوافق���ات املطلوبة من قبل الديوان 

بهذا الشأن.

وقد جاء في مطالبات واستفسارات الديوان، 
اضافة الى رأي الفتوى والتشريع كتاب التكليف 
للشركة املوجه الى جلنة املناقصات وصورة عن 
عقد املشروع املزمع توقيعه واالستفسار ملاذا لم 
يتم طرح األعمال موضوع العقد في منافسة بني 
الش���ركات املخصصة واألس���اليب التي أدت الى 
التوقيع املباشر، باالضافة الى طلب بيان شهادة 
استفتاء نس���بة العمالة الوطنية للشركة املزمع 
التعاقد معها اي وكالء توش���يبا ش���ركة الغامن، 
باالضافة الى كتاب يتضمن موافقة الشركة على 
القيام بالعمل وعرض األسعار املقدمة وعروض 
الشركة للقيام بالعمل، باالضافة الى التقرير الفني 

لدراسة العرض.
وبررت الوزارة بناء على هذه االستفسارات عدم 
قيامها بطرح املناقصة ألنها رأت ان املطلوب في 
املشروع يعتبر من صميم عمل املصنع الرئيسي 
وهو توش���يبا وباعتباره ميلك املعدات الكاملة 
لربط القواطع القدمية باجلديدة ولديه املخططات 
التصميمية ملعدات محطة القواطع احلالية، وكذلك 
اخلبرة الفنية والقدرة الالزمة لتنفيذ املش���روع 

بالسرعة املمكنة.

دعوات إلسبانيا واليونان وروسيا وأستراليا لحضور االحتفاالت
كانكون � املكسيك � كونا: اجتمع ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في 
مدينة كانكون املكسيكية مع وزير االقتصاد 
املكسيكي برونو فيراري. وجرى خالل اللقاء 
الذي حضره سفيرنا لدى الواليات املتحدة 
املكسيكية س����ميح جوهر حيات واعضاء 
الوفد الرسمي املرافق بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها في 

شتى املجاالت.
الى ذلك وصل مبعوث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد املستشار في 
الديوان االميري محمد س����يد الرفاعي الى 
مدريد في زيارة تستمر يومني ينقل خاللها 

رس����الة من صاحب السمو األمير الى ملك 
اسبانيا خوان كارلوس.

وقال املستشار الرفاعي في تصريح ل� 
»كونا« لدى وصوله انه يقوم بهذه الزيارة 
متثيال لصاحب الس����مو لدعوة اس����بانيا 
حلض����ور االحتفاالت الوطنية الرس����مية 
للكويت بالذكرى ال� 50 لالستقالل والذكرى 
ال����� 20 ليوم التحرير وذكرى مرور خمس 
س����نوات على تولي صاحب السمو األمير 
مقالي����د احلكم والتي س����تقام في 25 و26 

فبراير املقبل.
كما قام مبعوث صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد املستشار بالديوان 
االميري الش����يخ فهد السعد في العاصمة 

اليونانية اثينا بتسليم رسالة من سموه 
الى الرئيس كابولوس بابابوليس رئيس 
جمهورية اليونان تتضمن دعوته حلضور 
االحتفاالت الوطنية الرسمية للكويت بالذكرى 
اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين لعيد 
التحرير وذكرى مرور خمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم 
والتي ستقام في 25 و26 فبراير 2011. كما 
وجه صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد دعوة الى الرئيس الروسي دمييتري 
الكويت واملش����اركة في  مدڤيديڤ لزيارة 

احتفاالتها الوطنية.
وقال سفيرنا لدى روسيا ناصر املزين 
في تصريح ل����� »كونا« انه قام بتس����ليم 

دع����وة موجهة من صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد الى الرئيس مدڤيديڤ 
تتضمن دعوته لزيارة الكويت للمشاركة 
في احتفاالتها الوطنية الرسمية بالذكرى 
اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين لعيد 
التحرير وذكرى مرور خمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم 

والتي ستقام في شهر فبراير 2011.
كما قام مبعوث صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد املستشار بالديوان 
االميري خالد الفلي����ج امس في العاصمة 
االسترالية كانبيرا بتسليم رسالة من سموه 
الى حاكم عام استراليا كونتني برايس تتضمن 

دعوتها حلضور االحتفاالت الوطنية.

حمد الوردان وليد املجني رجب الرفاعي أنور الداهوم عبدالرحمن السميط


