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محمد الصباح تسلم أوراق اعتماد سفير ڤنزويال 

بعث صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحم���د ببرقية تعزية الى اخيه امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة 
عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور له باذن اهلل تعالى سمو الشيخ 
راشد بن عيس���ى بن سلمان آل خليفة، سائال 
املولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وان يلهم االسرة املالكة الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.
وكان الديوان امللكي البحريني قد نعى الشيخ 
راشد بن عيسى بن س���لمان آل خليفة شقيق 
عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن عيسى آل 

خليفة.
واوضح بي���ان الديوان امللكي ان الش���يخ 
راش���د بن عيس���ى انتقل الى جوار ربه امس، 

في املانيا.
وم���ن املقرر ان تقام الص���الة على جثمانه 

صباح اليوم في جامع الشيخ عيسى بن سلمان 
في منطقة الرفاع الغربي.

واعلن الديوان امللكي البحريني احلداد الرسمي 
وتنكيس االعالم ملدة اسبوع.

كوبنهاغن � كونا: قام مبعوث صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد املستشار بالديوان 
األمي���ري د.عادل الطبطبائي أم���س في العاصمة 
الدمناركية كوبنهاغن بتسليم رسالة من سموه الى 
امللكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدمنارك وذلك 
خالل لقاء مبعوث س���موه مع السكرتير اخلاص 
للملك���ة هينيج فودد تتضم���ن دعوتها حلضور 
االحتفاالت الوطنية الرس���مية للكويت بالذكرى 
اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين لعيد التحرير 
وذكرى مرور خمس س���نوات على تولي صاحب 
الس���مو األمير مقاليد احلكم والتي ستقام في 25 

و26 فبراير 2011.
وقد حضر اللقاء س���فيرنا لدى مملكة السويد 

واحملال لدى مملكة الدمنارك علي النخيالن.
وكان مبعوث صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد املستشار بالديوان األميري د.عادل 
الطبطبائي وصل إلى العاصمة الدمناركية كوبنهاغن 
لتسليم رس���الة من س���موه الى امللكة مارغريت 
الثانية ملكة مملكة الدمنارك تتضمن دعوة جاللتها 

حلضور االحتفاالت الوطنية الرس���مية للكويت 
بالذكرى اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين 
لعيد التحرير وذكرى مرور خمس س���نوات على 
تولي صاحب الس���مو األمير مقاليد احلكم والتي 

ستقام في 25 و26 فبراير 2011.
إلى ذلك، أبدت باكستان ترحيبا حارا مببعوث 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد د.عبد 
اهلل املعتوق الذي وصل الى هنا مساء امس األول 

لتسليم دعوة من سموه الى رئيس باكستان.
وقال مدير ش���ؤون الشرق األوس���ط بوزارة 
اخلارجية الباكستانية منظور احلق في تصريحات 
لوكالة األنب���اء الكويتية )كونا( »نرحب بضيفنا 
د.املعتوق في وطنه الثاني« مشيرا الى أن باكستان 

والكويت تتمتعان بعالقة ممتازة.
وأضاف »نحن نتقاسم الشعور بأفراح وأحزان 
الكويت« مضيفا »ونحن سعداء بأن الكويت حتتفل 
بذكرى مرور 50 عاما على اس���تقاللها ومرور 20 
عاما على التحرير ومرور خمسة أعوام على تولي 

صاحب السمو األمير مقاليد احلكم«.

تونس � كونا: ب���دأت أمس أعمال االجتماع 
التحضيري للدورة الثانية للجنة املش���تركة 
التونس���ية � الكويتية املقرر عقدها في ال� 20 
من الش���هر اجل���اري مبش���اركة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح.
وم���ن املنتظ���ر ان تس���فر اعم���ال اللجنة 
العليا املش���تركة عن التوقي���ع على مجموعة 
اتفاقيات ثنائية في مجاالت التعاون الزراعي 
والصحي والصناعي والثقافي والبحث العلمي 

والتربوي.
وأكد مدير إدارة الشؤون العربية واإلسالمية 
باخلارجية التونسية السفير علي القوتالي بهذه 
املناسبة اهمية استكشاف آفاق جديدة للتعاون 
التونسي � الكويتي توظيفا لالمكانيات املتاحة 

والطاقات املتوافرة في البلدين.
وش���دد على ضرورة احلرص على حس���ن 
استغالل تلك االمكانات الس���يما في املجاالت 

االقتصادية والتجارية واالستثمارية.
الكويتية  القوتالي ان االس���تثمارات  وقال 
بتونس من بني »أول وأهم وأجنح« االستثمارات 
األجنبية القائمة في بالده، مؤكدا ترحيب بالده 

الدائم باملستثمرين الكويتيني.
وأضاف ان التعاون الثنائي يشهد تطورات 
ملحوظة السيما على مستوى التعاون الفني، 

معربا عن الثقة بأن جو التناغم واالنس���جام 
الس���ائد سيس���اهم في إجناح دور اللجنة في 

بلورة تفاهم مشترك.
كم���ا أع���رب ع�����ن األم���ل ف�����ي التوصل 
إلى صيغ مقبولة لتحقيق مزيد من املكاس���ب 

الثنائية.
من جهت���ه اكد مدي���ر إدارة الوطن العربي 
باخلارجية الكويتية الس���فير جاسم املباركي 
متيز العالقات الثنائية ب�»الواقعية« وفق نهج 
كويتي متواصل يستند الى العزم والتصميم 

على االجناز بعيدا عن الشعارات.
وأشاد بالتعامل املؤسسي للجانب التونسي مع 
سياسات الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية السيما في مجال البنية التحتية معربا 

عن الفخر بهذه العالقة.
وأكد أهمية متابعة تنفيذ االتفاقيات والتفاهمات 
ووضع آليات تطوير لهذه االتفاقات والوصول 
بالعالقات الى مستوى »الشراكة االستراتيجية« 

السيما في املجال االقتصادي.
ومن املتوقع ان يصل الى تونس االحد املقبل 
نائب رئي���س مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ليرأس الوفد الكويتي 
في اعمال الدورة الثانية للجنة العليا التونسية 
� الكويتي���ة املش���تركة املق���رر عقدها االثنني 

املقبل.

وّقع الصندوق الكويت���ي للتنمية االقتصادية 
العربية اليوم اتفاقية ق���رض مع جمهورية بنني 
لتقدمي قرض بقيمة 3.7 ماليني دينار )12.6 مليون 
دوالر( لإلسهام في متويل مشروع حتسني شبكة 

طرق.
وقال الصندوق في بيان صحافي امس ان االتفاقية 
وقعت في مدينة كوتونو وتهدف الى حتسني طريق 
»اويداه � االدا« ووصلة »باهو وتوري« مبينا ان الهدف 
من املشروع دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ومكافحة الفقر في املناطق اجلنوبية الغربية من بنني 
من خالل حتسني ارتباطها بالعاصمة كوتونو ومناطق 

البالد االخرى في جميع االحوال اجلوية.

واضاف البيان ان حتسني البنى التحتية والطرق 
في تلك املنطقة سيس���اهم في تسهيل وتخفيض 
تكاليف نقل منتجاتها الزراعية وتس���هيل وصول 
سكانها لألسواق واخلدمات واالجتماعية اضافة الى 
اإلس���هام في تكامل شبكة الطرق الدولية لتسهيل 
حركة النق���ل الدولي العابر واحلد من االختناقات 

املرورية في املدخل الغربي ملدينة كوتونو.
وذكر البيان ان وزير العدل وزير املالية واالقتصاد 
باإلنابة غريغوار اكوثودجي وقع االتفاقية نيابة 
عن حكومة جمهورية بنني بينما وقعها نيابة عن 
الصندوق الكويت���ي للتنمية االقتصادية العربية 

نائب املدير العام للصندوق هشام الوقيان.

احتفل في ديوان عام وزارة اخلارجية اول من 
امس بقبول نسخة من أوراق اعتماد سفير جديد 
ل���دى البالد حيث اس���تقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
سفير جمهورية ڤنزويال لدى البالد عادل هوسي 

مصطفى.
كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح القائم باألعمال 
باألصالة لسفارة أفريقيا الوسطى مامادو بللو.

حضر مراسم االحتفالني وكيل وزارة اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل ومدير ادارة مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومدير ادارة املراسم 

السفير ضاري العجران.

الفقيد الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

هوشيار زيباري بان كي مون

د. عادل الطبطبائي يسلم هينيج فودد دعوة ملكة الدمنارك

وفد الكلية خالل الزيارة

الشيخ د. محمد الصباح خالل لقائه السفير عادل مصطفى

األمير عّزى ملك البحرين
بوفاة أخيه راشد بن عيسى بن سلمان

اللجنة الكويتية ـ التونسية تشهد توقيع 
مجموعة من االتفاقيات الثنائية 20 الجاري

الصندوق الكويتي قدم 3.7 ماليين دينار 
لبنين لتحسين شبكة الطرق

وفد من كلية مبارك العبداهلل 
للقيادة واألركان

زار الحرس الوطني
قام وفد من منتس���بي كلية مبارك العبداهلل للقيادة 
واألركان باجليش برئاسة العقيد ركن حبيب احلمدان 

بزيارة ملعسكر الصمود باحلرس الوطني.
وكان في استقبالهم مدير مديرية العمليات واخلطط 
العقيد ركن خالد سعود عايد الذي رحب بهذه الزيارة، 
حيث مت عرض املهام والواجبات املناطة بقوات احلرس 
الوطني، كما مت تسليط الضوء على آلية التسليح وما 
وصل���ت اليه من تقنية حديث���ة، ومت التطرق للمحاور 
املتعلقة بالتدريب والتطوير للنهوض باملستوى ورفع 
وتنمية اخلبرات والكفاءات وكذلك نواحي التنسيق بني 

احلرس الوطني واجليش.
وفي ختام الزيارة أش���اد الوفد مبا ملسوه من قفزات 
كبيرة في منظومة التس���ليح والتط���ور الكبير في كل 
املجاالت التي جاءت ثمرة توجيهات سمو الشيخ سالم 
العل���ي رئيس احلرس الوطن���ي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مش���عل األحمد ومتابعة وكيل احلرس 
الوطن���ي اللواء ناصر الدعي نح���و النهوض واالرتقاء 
باحل���رس الوطني خلدمة الوطن العزيز في ظل قيادته 

احلكيمة.

كواالملبور � كونا: بحث سفيرنا لدى جهورية اندونيسيا ناصر 
العنزي مع وزير الدفاع االندونيسي بورنومو يوسغيانتور املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك خاصة في املجال الدفاعي والعسكري.
وقال السفير العنزي في تصريح ل� »كونا« امس ان الزيارة تأتي ضمن 
الزيارات التي يقوم بها مع كبار املسؤولني في احلكومة االندونيسية 

وذلك لبحث كل ما شأنه تنمية العالقات بني الطرفني.
وأكد أهمية تلك الزيارات في تفعيل العالقات الثنائية وتطويرها 
في جميع املجاالت املشتركة مضيفا انه قام بتوجيه دعوة الى الوزير 

االندونيسي لزيارة الكويت.
من جانبه ثمن الوزير االندونيسي يوسغيانتور زيارة السفير 
العنزي له مؤكدا أهمية التواصل والتشاور بني البلدين الصديقني.
وأش���ار الى زيارته الس���ابقة للكويت عندما كان وزيرا للطاقة 
واملوارد املعدنية والتي »حققت جناحات متعددة في توطيد أواصر 

التعاون بني البلدين«.

العنزي بحث مع وزير الدفاع اإلندونيسي
دعم التعاون الثنائي في جميع المجاالت

األمم املتح����دة � كون����ا: ح����ث 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان 
كي مون الليل����ة املاضية العراق 
على ترجم����ة تصريحاته الودية 
التي حتمل نوايا حس����نة بشأن 
قضايا املفقودين الكويتيني واعادة 
املمتلكات الكويتي����ة الى »نتائج 

ملموسة«.
واقت����رح بان ك����ي مون في 
تقرير قدم����ه الى مجلس األمن 
أن يشكل العراق جلنة وزارية 
مشتركة لقيادة وتنسيق اجلهود 
في البحث عن السجالت اخلاصة 
باملفقودين الكويتيني واملمتلكات 

الكويتية.
وقال في التقرير »أدعو العراق 
الى مواصلة عمله مع الكويت وفقا 
لروح الثقة وعملية بناء التعاون 
وترجمة تصريحات النوايا احلسنة 
الى نتائج ملموس����ة ما يقود الى 
تقدم كبير وواضح« على صعيد 

هذين امللفني.
وأوضح انه »سيكون من املفيد 
العراقية انش����اء هيئة  للحكومة 
رسمية في اقرب وقت ممكن لقيادة 
وتنسيق اجلهود في توضيح مصير 
الس����جالت الكويتية )االرشيف( 
وغيرها من املمتلكات وهذا ميكن 
أن يكون خطوة عملية أخرى تظهر 
عزم العراق عل����ى بناء الثقة مع 

الكويت«.
العام لألمم  وأعرب السكرتير 

متويل عمل مق����رر األمم املتحدة 
السامي لشؤون املفقودين الكويتيني 
وقضايا املمتلكات الكويتية غينادي 
تاراسوف حتى 31 يونيو 2011 »من 
أجل البناء على الزخم احلالي نحو 

اغالق امللفني«.
وأرفق بان كي مون مع التقرير 
رسالة وجهها له وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري تضمن 
سردا لتدابير رئيسية اتخذها العراق 
خالل الفترة 2009 - 2010 لتعزيز 
املفقودين  العثور على  احتماالت 
الكويتيني، كما اقترح زيباري في 
رسالته »وجود فريق كويتي فني 
دائم في العراق« من أجل »تعزيز 
التعاون املشترك وتسريع وتيرة 
استكمال املتطلبات إلغالق هذا امللف 

وانهاء معاناة أسر املفقودين«.
وأوضح ان جلنة وزارية تضم 
مس����ؤولني م����ن وزارات حقوق 
االنسان والدفاع والداخلية واالمن 
الوطني أسس����ت به����دف متابعة 
التي  وحتليل جمي����ع املعلومات 
وردت بشأن املواطنني الكويتيني 
املفقودين مشيرا الى أن أعضاءها 
زاروا سجن الكاظمية من أجل عقد 
مقابالت مع عدد من ضباط األمن 
الس����ابقني هناك اال أنه لم يتسن 

احلصول على معلومات مفيدة.
ويدرك العراق أنه ال يستطيع 
اخلروج م����ن حتت طائلة الفصل 
الس����ابع من ميثاق االمم املتحدة 

دون حل هذين امللفني.
بدوره أكد وزير اخلارجية العراقي 
هوشيار زيباري أن الكويت أكدت أنها 

ال تطمع في أموال العراقيني.
وقال زيباري، في حديث لصحيفة 
»احلياة« اللندنية في عددها الصادر 
أمس، إن »أعلى سلطات الكويت أكدت 
للسلطات العراقية أنهم ليسوا طامعني 
في األموال العراقية«، في إشارة منه 
إلى اقتطاع 5% من العائدات النفطية 
العراقية لتعويض الكويت عن غزوه 

قبل عشرين عاما.
وقال زيباري: »هذا إجراء دولي 
والعراق والكويت س���يحركانه في 
مجلس األمن بعد االنتهاء من إقرار 

القرار 833«.
واعتبر زيباري أن قرارات مجلس 
األمن بش���أن العراق يوم األربعاء 
املاضي »تاريخية.. وانتصار سياسي 

وديبلوماسي«.
وأشار إلى وجود ضغوط على 
احلكومة العراقية ورمبا أيضا على 
الكويت حل���ل القضايا العالقة بني 
الدولتني. وقال إن القرار 833 املتعلق 
بأمن وسالمة وسيادة وحدود الكويت 
»سيكون من أولى أولويات احلكومة 
العراقية اجلدي���دة«. وفيما يتعلق 
بتش���كيل احلكوم���ة العراقية، أكد 
وزير اخلارجية العراقي هوش���يار 
زيباري اس���تمراره في منصبه في 
احلكومة اجلديدة التي بات اإلعالن 

عن تشكيلها وشيكا.

العراقي����ة قالت انه كان بحوزتها 
بعض املعدات التابعة للكويت.

ورح����ب بتأكي����دات قطعه����ا 
مسؤولون عراقيون كبار له بشأن 
»االلتزام بالتنفيذ املبكر والكامل 
جلمي����ع التزامات الع����راق جتاه 
الكوي����ت مبوجب الق����رارات ذات 
الصلة التي اتخذتها مجلس األمن 

الدولي حتت الفصل السابع«.
وأضاف السكرتير العام لألمم 
املتحدة »انني اتطلع الى حل في 
اقرب وقت ممكن جلميع القضايا 
العالقة التي اس����تمرت على مدى 

20 عاما«.
وأوصى بان كي مون مجلس 
األمن بأن يدرج التقرير على جدول 
اليوم  أعمال مناقش����ات جلسته 
)ام����س( بجانب مناقش����ة متديد 

املتحدة عن أمله أن ميثل تشكيل 
احلكومة العراقية اجلديد فرصة 
للمضي قدما في تعزيز التعاون بني 
الكويت والعراق مرحبا باحلفريات 
اجلارية في منطقة الرمادي غرب 
العراق للبحث عن رفات املفقودين 

الكويتيني.
وأضاف ان املهمة االستكشافية 
املق����ررة في مدين����ة )الناصرية( 
جنوب غ����رب العراق »س����تمثل 
خط����وات عملية من ه����ذا القبيل 
ينبغي أن تتبعها تدابير أوس����ع 

نطاقا«.
وأشار بان كي مون الى اعالن 
نشر بصحيفة )الصباح( احلكومية 
العراقية يطل����ب معلومات حول 
السجالت واملمتلكات الكويتية القى 
ردا من وزارة الصناعة واملعادن 

زيباري: الكويت أكدت أنها ال تطمع في أموال العراقيين

كي مون: على العراق ترجمة تصريحات النوايا الحسنة 
تجاه الكويت إلى نتائج ملموسة

مبعوث األمير سّلم دعوة لملكة الدنمارك لحضور االحتفاالت


