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صاحب السمو األمير خالل لقائه حمود الرومي ود.عبداهلل العتيقي ود.جاسم مهلهل الياسني وأحمد الفالح

صاحب السمو األمير خالل لقائه رئيس برملان سنغافورة بحضورسمو ولي العهد و جاسم اخلرافي وعلي الراشد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال امللكة رانيا العبداهلل بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخة أمثال األحمد

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك ورئيس البرلمان في سنغافورة

األمير استقبل الملكة رانيا ووفداً من جمعية اإلصالح
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس 
النائب األول لرئي����س مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقص����ر بيان ظهر امس رئيس جمعية 
اإلصالح االجتماعي حم����ود الرومي وأعضاء 
اجلمعية مبناسبة حصول اجلمعية على شهادة 

تقديرية لدورها في التنمية املستدامة من مجلس 
وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في االجتماع الذي عقد 

في الكويت الشهر املاضي.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس وبحضور سمو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد امللكة رانيا 
العبداهلل حرم ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة والوفد املرافق لها مبناسبة زيارتها 
البالد. وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 
األميري الش����يخ علي اجل����راح ورئيس بعثة 
الشرف املرافقة ورئيس مركز العمل التطوعي 

الشيخة أمثال األحمد.
هذا وغ����ادرت البالد ظهر امس امللكة رانيا 

العب����داهلل والوفد املرافق لها وذلك بعد زيارة 
للبالد. وكان ف����ي وداعها عل����ى أرض املطار 
رئيس����ة بعثة الش����رف املرافقة رئيسة مركز 

العمل التطوعي الشيخة أمثال األحمد.
كما اس����تقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح امس وبحضور 
س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي ورئيس البرملان 
في جمهورية س����نغافورة عبداهلل تامورجي 

مبناسبة زيارته البالد.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح وأمني سر مجلس 
األمة ورئيس جلنة الصداقة البرملانية الكويتية 

� السنغافورية النائب علي الراشد.

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد والمبارك والشريعان
رئيس الوزراء التقى رئيس برلمان سنغافورة سموه التقى خالد الفليج

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.بدر الشريعان

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال عبداهلل تارموجي والوفد املرافق له

استقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
امس رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي، كما استقبل سموه 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 

الشيخ ناصر احملمد.

النائب  واستقبل س���موه 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر 

املبارك.
كما استقبل سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد بقصر 

بيان امس وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان.

كما استقبل سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد بقصر 
بيان امس املستشار بالديوان 

األميري خالد الفليج.

 استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 
قص����ر بيان أم����س رئيس برملان 
جمهوري����ة س����نغافورة عبداهلل 

تارموجي والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته للبالد. حضر املقابلة رئيس 
بعثة الشرف املرافقة عضو مجلس 
األمة النائب علي الراشد وسفيرنا 

لدى سنغافورة عبدالعزيز العدواني 
والوكيل املس����اعد بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.

مجلس األمن يرفع العقوبات المتبقية على العراق
ويدعوه إلى اإلسراع في الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت
بحر العلوم: القرار انتصار لمستقبل العراق وستتبعه جهود حثيثة من الحكومة الجديدة

مع استمرار دفع 5% من عائداته النفطية لتسديد التعويضات

بشرى الزين وكونا
قرر مجلس األمن الدولي أمس 
رفع القيود املتبقية على استيراد 
النووية  األسلحة والتكنولوجيا 
الس����لمية الى العراق وأن تستمر 
بغداد في دفع 5% من قيمة مبيعاتها 
م����ن تصدي����ر النف����ط لصندوق 
التعويضات مشددا على أنه اليزال 
لديها التزامات يج����ب الوفاء بها 

»سريعا« جتاه الكويت.
الرئيس األميركي  ودعا نائب 
ج����و بايدن الذي يتولى رئاس����ة 
املجلس حاليا في بيان قرأه نيابة 
الهيئ����ة األممية التي  عن أعضاء 
تضم 15 عضوا العراق الى »الوفاء 
بالتزاماته املتبقية سريعا مبوجب 
قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
التي اتخذت حتت الفصل السابع 
واملتعلق����ة بالوضع ب����ني العراق 

والكويت«.
ورح����ب مجلس األم����ن أيضا 
بالتق����دم الذي أحرزت����ه حكومتا 
البلدي����ن من أجل ح����ل القضايا 
العالقة وش����جع عل����ى مزيد من 
التعاون بينهم����ا. ومازال العراق 
يتع����ني علي����ه دف����ع تعويضات 
لضحايا الغزو الذي شنه النظام 
البائد بقيادة صدام حس����ني على 
الكويت في أغسطس 1990 واملوافقة 
على صيان����ة العالمات احلدودية 
بني البلدي����ن وإحصاء املفقودين 
الكويتيني ورعاي����ا الدول الثالثة 
التي س����رقتها  املمتلكات  وإعادة 
القوات العراقية أثناء الغزو. وقال 
املجلس أيضا انه يرحب »بإعادة 
ادماج العراق في املنطقة ويشجع 
العراق وجميع دول املنطقة على 
تعميق وتوسيع عالقاتها وإجراء 
الشراكة  العالقات بروح من  هذه 
والتعاون«. وشدد املجلس من جديد 
العراق وسيادته  على اس����تقالل 
ووحدته وسالمة أراضيه وأهمية 
اس����تقرار العراق وحتقيق األمن 
لشعبه واملنطقة واملجتمع الدولي. 
كما أكد املجلس مجددا أن أي عمل 
إرهابي ال ميكن أن يعكس املسار 
نحو السالم والدميوقراطية وإعادة 

االعمار في العراق. 
واعتمد املجلس أيضا 3 مشاريع 
قرارات مبوجب الفصل الس����ابع. 

التي  الثالث����ة  الق����رارات  وتتيح 
إلغاء قرارات  أقرها مجلس األمن 
اعتمدت مبوجب الفصل السابع من 
الذي يسمح  ميثاق األمم املتحدة 
أو  ف����رض عقوبات  الى  باللجوء 
اس����تخدام القوة. ووافق املجلس 
مبوجب الق����رار األول على متديد 
عمل »صندوق تنمية العراق« حتى 
30 يوني����و 2011 بدال من وقفه في 
وقت الحق من هذا الشهر كما كان 
مقررا في بداية األم����ر بعدما أكد 
العراق أنه لن يطلب أي متديدات 

أخرى لعمل الصندوق.
العراقية  وكان����ت احلكوم����ة 
حرصت عل����ى ضمان متديد عمل 
الصندوق عاما والذي أنشئ عام 
2003 بعد سقوط صدام حسني بهدف 
حماية اإليرادات من مبيعات النفط 
والغاز الطبيعي في العراق. كما قرر 
مجلس األمن أنه رغم أن عائدات 
الطبيعي  النفط والغاز  صادرات 
بالع����راق لن ت����ودع في صندوق 
تنمية العراق بعد يونيو 2011 إال 
أنه سيستمر توجيه 5% منها الى 
صندوق التعويضات لضحايا غزو 
الكويت. ووافق املجلس مبوجب 
القيود  الثاني عل����ى إنهاء  القرار 
املتعلقة بأس����لحة الدمار الشامل 
والصواريخ وإنتاج الطاقة النووية 
املدني����ة التي فرضت على العراق 
مبوجب القرار 687 لعام 1991. ومن 
أجل تهدئة مخاوف الصني وحملها 
على التصويت لصالح القرار حث 
مجلس األمن العراق على التصديق 
على البروتوكول اإلضافي التفاق 

الضمانات الشاملة »في أقرب وقت 
ممكن«. وقرر املجلس استعراض 
التقدم الذي يح����رزه العراق مرة 
واحدة في العام نحو االلتزام بذلك 
والوفاء بالتزاماته مبوجب اتفاقية 

األسلحة الكيميائية.
وفيما اعتمد املجلس القرارين 
السابقني باإلجماع امتنعت فرنسا 
عن التصويت على مشروع القرار 
الثالث الذي يدعو السكرتير العام 
الى »اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 
لوقف جميع األنشطة املتبقية« من 
برنامج النفط مقابل الغذاء، مشيرا 
إلى أن جمي����ع خطابات االعتماد 
مبطالبات غير مسددة ألغيت وفقا 
لشروطها. وفوض املجلس أيضا 
الس����كرتير العام بإنشاء حساب 
خاص لضمان االحتفاظ مببلغ 20 
مليون دوالر من عائدات النفط حتى 
ديسمبر 2016 لتغطية نفقات األمم 
املتحدة ذات الصلة بإنهاء األنشطة 
املتبقية للبرنامج مبا في ذلك متويل 
أنشطة مكتب منسق األمم املتحدة 
السامي لشؤون املفقودين الكويتيني 

وقضايا املمتلكات الكويتية.
كذلك طل����ب مجلس األمن من 
العام ضمان االحتفاظ  السكرتير 
بنحو 131 ملي����ون دوالر من أجل 
متويل عمل األمم املتحدة وممثليها 
ووكالئها واملتعاقدين املستقلني ملدة 
ست سنوات فيما يتعلق بجميع 
األنشطة ذات الصلة بالبرنامج منذ 

إنشائه. 
وفي تعلق له على القرار قال 
السفير العراقي لدى الكويت محمد 
حسني بحر العلوم: إنه انتصار 
ملستقبل العراق الفتا إلى أن رفع 
العقوبات اخلاصة بالنفط مقابل 
الغذاء ونزع األسلحة ستتبعه 
جه���ود حثيث���ة م���ن احلكومة 
العراقية اجلديدة وبدعم من كل 
دول العالم لكي ال يبقى شيء في 
وجه مستقبل العراق التنموي.

من جهته قال السفير الروسي 
ألكسندر كينشاك: ال ميكن إلغاء 
جميع العقوبات في جلسة واحدة 
موضحا أن العراق مطالب بتنفيذ 
الدولية عندها  إلتزاماته  جميع 

ستنتهي العقوبات.

»الزراعة«: مشروع إلدارة الموارد الطبيعية
 في شبه الجزيرة العربية 

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انتهاءها من 
اعداد مشروع لنقل التقنيات بهدف حتسني مستوى املعيشة وادارة املوارد 
الطبيعية في شبه اجلزيرة العربية. وقالت الهيئة في بيان صحافي امس 
ان اعداد املش����روع مت اثر عدة جتارب بينها تعزيز نظام انتاج اصناف 
لعلف محلي باستخدام كفاءة مياه املزارع بغرض انتاج اصناف جديدة 

كنبات اللبيد واجريت التجربة في املناطق الزراعية بالكويت.

اكد فريق الغوص انه استطاع تكوين شبكة من العالقات واالتصاالت 
والشراكة تضم أكثر من 50 منظمة بيئية دولية من أجل اجناز أعمال 
بيئية متوافقة من حيث االهداف والغايات. وقال رئيس الفريق وليد 
الفاض����ل ل� »كونا« امس ان مفاهي����م التطوع وحب البيئة واحملافظة 
عليها هي قيم راقية ينش����دها العالم أجمع في كل مكان كما انها تعد 

احدى السمات احلضارية للمجتمعات. 

استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( الش����يخ مبارك الدعيج مبكتبه أم����س رئيس اجلهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية، صالح يوسف الفضالة 
وأمني عام اجلهاز الشيخ خالد مبارك العبداهلل. ومت خالل اللقاء تبادل 
وجهات النظر حول العديد من القضايا املهمة على كل الصعد السيما 
على الصعيد احمللي. وثمن الفضالة والشيخ خالد مبارك العبداهلل الدور 
االعالمي املميز الذي تقوم به »كونا« في مساندة ودعم العمل في اجلهات 
احلكومية مبا يصب في النهاية في خدمة الوطن. واعربا عن شكرهما 
ل� »كونا« على دورها االعالمي املميز ونقلها احلقائق واملعلومات بكل 

مصداقية وموضوعية عبر خدماتها االعالمية املتطورة.
من جانبه اكد الشيخ مبارك الدعيج حرص »كونا« على اهمية تعزيز 
التعاون االعالمي مع مختلف املؤسسات احلكومية ومساندتها في كل 
مشاريعها معربا عن استعداد الوكالة لتقدمي كل الدعم للجهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غي����ر قانونية لتحقيق اهدافه التي 
انشئ من اجلها. حضر اللقاء نائب املدير العام لوكالة األنباء الكويتية 

)كونا( نبيل الياسني ورئيس حترير »كونا« راشد الرويشد.

فريق الغوص: استطعنا تكوين شراكة 
وشبكة اتصاالت مع 50 منظمة بيئية دولية

الدعيج: »كونا« مستعدة لتقديم كل الدعم 
للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع »البدون« لتحقيق أهدافه

محمد الصباح تلقى رسالتين من نظيره المصري 
ووزيرة العالقات الدولية في جنوب أفريقيا

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رس����الة خطية من وزير خارجية جمهورية مصر العربية 
أحمد أبوالغيط تتعلق بآخر التطورات السياس����ية على الساحتني 
االقليمية والدولية والقضايا محل االهتمام املشترك. من جهة اخرى 
تلقى الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من وزيرة العالقات الدولية 
والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا مايتي نكوانا ماشباني تتعلق 

بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها.

الجاراهلل بحث مع النعماني
 العالقات بين الكويت ولبنان

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل أمس سفير 
اجلمهورية اللبنانية بسام النعماني.

وق���د تناول اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية بني 
البلدين اضافة الى تطورات الوضع في لبنان.

السفير محمد حسني بحر العلوم


