
االثنين 13 ديسمبر 2010   3محليات
صاحب السمو استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك ووفدًا من النواب

اس����تقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد.كما استقبل سموه بقصر 

السيف صباح امس رئيس مجلس 
األمة جاسم الخرافي.

واستقبل س����موه بقصر السيف 
صباح امس س����مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس النائ����ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر المبارك.كما اس����تقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس����يف صباح امس رئيس 
مجلس األمة جاسم الخرافي يرافقه 

وفد من اعضاء مجلس األمة والذي قام 
بزيارة الى جمهورية تركيا الصديقة 

مؤخرا.
واس����تقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
ظهر امس س����فير المملكة المغربية 
الشقيقة لدى الكويت محمد بلعيش 
حيث سّلم سموه رسالة خطية من 
الملك محمد الس����ادس ملك المملكة 
المغربية الشقيقة تتعلق بالعالقات 
االخوية الطيبة التي تربط البلدين 
والشعبين الشقيقين والقضايا ذات 
االهتمام المشترك وآخر المستجدات 

على الساحتين االقليمية والدولية.
المقابلة نائ����ب وزير  وحض����ر 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي 

الجراح.
كما بعث صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس م����واي كيباكي رئيس 
جمهورية كينيا الصديقة عّبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة 
العي����د الوطني لب����الده، متمنيا له 
موفور الصح����ة ودوام العافية.كما 
بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر المحمد ببرقيتي تهنئة 
مماثلتين.وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى البروفيسور ألفا كوندي رئيس 
جمهورية غينيا الصديقة، عّبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة 
انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا 
له موف����ور الصحة والعافية ودوام 
التقدم واالزدهار للبلد الصديق.كما 
بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر المحمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتين.

صاحب السمو األمير مستقبال السفير املغربي

الشيخ أحمد احلمود اجلابر لدى وصوله إلى مسقط

الشيخ محمد اخلالد مستقبال صالح الفضالة والشيخ خالد مبارك العبداهلل 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال جاسم اخلرافي والنواب م.ناجي العبدالهادي وعلي الراشد وشعيب املويزري ومخلد العازمي وسالم النمالن

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الفريق أحمد الرجيبسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ علي اخلليفة

جانب من االجتماع

مبعوث األمير يسّلم دعوة للسلطان قابوس سموه التقى علي الخليفة والرجيب
لحضور االحتفاالت الوطنية ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و4 وزراء

الجاراهلل بحث مع السفير األفغاني 
التطورات اإلقليمية والدولية

جمال بداًل من حياتي 
في استشارية »التعاون«

صدر مرسوم أميري في 
الرسمية )الكويت  الجريدة 
الي���وم( يقض���ي بتعيين 
عبدالمحسن جمال عضوا في 
الهيئة االستشارية للمجلس 
األعلى لمجلس التعاون لدول 
الخلي���ج العربي���ة بدال من 

د.يعقوب حياتي.

صدور مرسوم تعيين حمد الدعيج
 سفيرًا للكويت في األردن

الدعيج بحث مع مسؤولي »نفط الكويت«
اس����تقبل وكيل وزارة آخر تطورات تسرب الغاز باألحمدي

الخ�ارجية خالد الجاراهلل 
افغانس����تان لدى  سفير 
الكويت د.اسد اهلل حنيف 

بلخي.
وقالت وزارة الخارجية 
في بي����ان ان اللقاء بحث 
عددا م����ن اوجه العالقات 

الثنائية بين البلدين.
ال����ى آخ����ر   اضاف����ة 
التطورات على الساحتين 

االقليمية والدولية.

صدر مرسوم اميري في 
الجريدة الرسمية »الكويت 
الي���وم« يقض���ي بتعيين 
الدعيج  د.حم���د صال���ح 
سفيرا لدول��ة الك��ويت لدى 
المملكة االردنية الهاشمية، 
الثانية  الم���ادة  وجاء في 

للمرسوم: 
على نائب رئيس مجلس 
الخارجية  الوزراء ووزير 
تنفيذ هذا المرسوم ويعمل 

به من تاريخ صدوره.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر الس����يف صباح امس رئيس مجلس األمة جاس����م 
اخلرافي.واستقبل سموه سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء.كما اس����تقبل سموه النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 

الس����يف صباح امس وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ووزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل سموه الشيخ علي اخلليفة واستقبل سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف امس وكيل 
وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب.إلى ذلك يشمل سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد برعايته املؤمتر السنوي 
الثامن ملنتدى التطوير الوظيفي اخلليجي الذي يقام حتت 
شعار »صناعة القوى العاملة املستدامة ملنظمات القرن الواحد 
والعشرين«.وقد أناب سموه محافظ حولي الفريق متقاعد 
عبداهلل الفارس حلضور حفل االفتتاح الس����اعة التاسعة 

صباح اليوم في قاعة سلوى بفندق املارينا.

الخالد بحث مع الفضالة سبل حّل 
قضية المقيمين بصورة غير قانونية

وزراء الشؤون العرب يناقشون
تعزيز العمل االجتماعي العربي المشترك

القاهرة � كونا: بدأت اجتماعات 
الدورة ال� 30 ملجلس وزراء الشؤون  
العرب امس برئاسة  االجتماعية 
وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة 
والتضامن املغربي نزهة الصفتي.
ويرأس الوف����د الكويتي الى هذه 
االجتماعات وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري.

وقام الوزراء قبل بدء أعمال الدورة 
ال� 30 بإطالق التقرير العربي الثالث 
حول األه����داف التنموية لأللفية 
لعام 2010 وأثر األزمات االقتصادية 
العاملية عل����ى حتقيقها بحضور 

املديري����ن االقليمي����ن ملنظمات 
ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة 
وهم أعضاء مجموعة العمل املعنية 
مبتابعة تنفيذ األهداف التنموية 

لأللفية في املنطقة العربية.
العامة  وأوضح����ت األمين����ة 
املساعدة للش����ؤون االجتماعية 
باجلامعة العربية د.سيما بحوث 
في بيان صحافي ان هذا التقرير 
يأتي في سياق توجه جامعة الدول 
العربية ومنظومة األمم املتحدة في 
التقارير املشتركة  اعداد واصدار 

اخلاصة باملنطقة العربية.

وأك����دت ان أهمية هذا التقرير 
تتمثل في كونه يستعرض التقدم 
الذي أحرزته املنطقة العربية باجتاه 
حتقيق األهداف التنموية لأللفية 
بعد 10 سنوات على اعالن األلفية 
وقبل خمس سنوات من التاريخ 
احملدد لالنتهاء من تنفيذها.واشارت 
بحوث الى أن����ه في ضوء ما ورد 
بالتقرير من حتليالت وبيانات في 
اطار تنفيذ أهداف األلفية تضمن 
التقرير عددا من التوصيات لتنفيذ 
غايات وأهداف األلفية مبا ميكن من 

تنفيذها بحلول عام 2015.

اتحاد »فانا« يدعو إلى تطوير قدرات اإلعالميين 
والتعاون مع وكاالت األنباء العالمية

بيروت � كونا: أكدت اجلمعية 
ال����� 38 الحتاد وكاالت  العمومية 
األنباء العربية )فانا( امس دعمها 
لتأهيل احملررين في وكاالت االنباء 
بهدف تطوير قدراتهم من خالل اقامة 
الدورات التدريبية وورش العمل 
املتخصصة.جاء ذل����ك في البيان 
اخلتامي للجمعية العمومية الحتاد 
)فانا( الذي انعقد على مدى يومن 
بحضور رئيس مجلس االدارة املدير 
العام لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
ونائب رئيس احتاد وكاالت االنباء 
العربية )فانا( الشيخ مبارك الدعيج.
وأكد البيان اهمية »تنظيم املزيد 

من الدورات والورش التدريبية في 
معه����د التدريب االعالمي التابع ل� 
)فانا( في مجاالت التصوير وكيفية 
كتابة اخبار االنتخابات قبل وبعد 
العملية االنتخابية وكتابة التقارير 
االخبارية« ف����ي مختلف املجاالت 
مش����ددا على ض����رورة احليادية 
والش����فافية التي يجب ان تعتمد 
في كتابة االخبار.ورحبت اجلمعية 
العمومية بعقد املؤمتر الدولي الرابع 
لوكاالت االنباء في السعودية عام 
2013 داعية جميع وكاالت االنباء 
العربية الى املساهمة في اجناح هذا 
املؤمتر وتقدمي اقتراحاتها واوراق 

عملها للمجل����س الدولي لوكاالت 
االنباء الذي س����يعقد في الرياض 
مطلع العام املقبل.وش����دد البيان 
اخلتامي على اهمية بناء عالقات 
متينة مع وكاالت االنباء العاملية 
وتع����اون وكاالت االنباء العربية 
م����ع املنظمة اآلس����يوية لوكاالت 
االنباء )اوانا( واالحتاد االوروبي 
ل����وكاالت االنباء واملش����اركة في 
اجتماعات اللجنة الدائمة لإلعالم 
العربي ومجلس وزراء االعالم العرب 
واللجان التي تشكل بهدف املساهمة 
الفعالة في تطوير العملية االعالمية 

العربية.

استقبل رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد الرئيس التنفي����ذي للجهاز املركزي ملعاجلة 
اوضاع املقيمن بصورة غير قانونية صالح الفضالة 

وامن عام اجلهاز الشيخ خالد مبارك العبداهلل.
ومت خالل اللقاء االستماع الراء وافكار الشيخ محمد 
اخلالد حول قضية املقيمن بصورة غير شرعية وأفضل 
السبل حللها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب السمو 
األمير.كما مت بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بن 

جهاز االمن الوطني واجلهاز املركزي ملعاجلة اوضاع 
املقيمن بصورة غير قانونية.

واستقبل الشيخ محمد اخلالد في وقت الحق من 
صباح امس سفير اململكة املتحدة فرانك بيكر حيث 
مت خالل اللقاء استعراض وبحث العالقات الثنائية 
ب����ن البلدين الصديقن اضافة ال����ى آخر التطورات 
واملس����تجدات على الس����احتن االقليمية والدولية 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.

� كونا: وصل مبعوث  مسقط 
الش����يخ  الس����مو األمير  صاحب 
صباح االحمد املستشار في الديوان 
األميري الش����يخ أحم����د احلمود 
اجلابر الى مسقط لتسليم رسالة 
من س����موه الى العاه����ل العماني 
السلطان قابوس بن سعيد تتضمن 
دعوته حلضور االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت بالذكرى اخلمسن 
لالستقالل والذكرى العشرين لعيد 
التحرير وذكرى مرور 5 سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقالي����د احلكم والتي تقام في 25 

و26 فبراير 2011.
كم����ا وصل مبع����وث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
املستشار بالديوان االميري خالد 
الفليج امس الى اليابان في زيارة 
تس����تمر يومن لتس����ليم دعوة 
من س����موه الى امبراطور اليابان 
اكيهيتو حلضور احتفاالت الكويت 

الوطنية.
الدع����وة حضور  وتتضم����ن 
احتفاالت الكوي����ت بذكرى مرور 
50 عاما على االس����تقالل وذكرى 

مرور 20 عاما على التحرير ومرور 
5 سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم املقرر تنظيمها 

يومي 25 و26 فبراير املقبل.

استقبل محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
مبكتبه بديوان عام احملافظة م.سامي الرشيد رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب بشركة نفط الكويت 
وخالد اخلميس نائب رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب للشؤون االدارية واملالية بشركة نفط الكويت 
وهاشم هاش����م نائب العضو املنتدب لشرق وجنوب 
الكويت وم.اسماعيل احمد رئيس فريق عمل وصيانة 

املباني باالحمدي.
مت خالل اللقاء اطالع احملافظ على آخر املستجدات 

والتطورات واالجراءات التي متت بشأن تسرب الغاز 
مبنطقة االحمدي وتقرير اخلبير االميركي الذي حضر 
مؤخرا لبحث مشكلة التس����رب والذي اثنى على أمت 
من اجراءات من قبل الش����ركة وفريق عمل التس����رب 
ومدى درجة االستعداد للوصول الى احلل االمثل لهذه 
املشكلة التي سببت القلق للكثير في منطقة االحمدي، 
كذلك مت اط����الع احملافظ على اخلطوات الالحقة التي 
من املتوقع عملها في الفترة املقبلة باتخاذ االجراءات 

الالزمة لتلك الفترة.

خالد الجاراهلل

د.حمد الدعيج

عبدالمحسن جمال

األمير تسّلم رسالة من العاهل المغربي حول 
المستجدات اإلقليمية والدولية والعالقات بين البلدين


