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..وسفير أوكرانيا

.. وسموه يتلقى اهداء احلكم الدولي السابق سعد كميل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والفريق غازي العمر

وسمو األمير يتسلم أوراق اعتماد سفير ڤنزويال .. وسفير جنوب أفريقيا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم أوراق السفير اجلزائري

صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء وباتبولد والخالد والعمر

األمير تسّلم أوراق اعتماد 5 سفراء

تلقى كتاب »25 سنة مع الصافرة« من سعد كميل

ولي العهد استقبل الخالد والعمر والميع والجاراهلل

السفير الڤيتنامي: لن ننسى أبدًا 
دعم الكويت  وتضامنها مع بالدنا

حت����ل في ال����� 10 من الش����هر 
اجلاري الذكرى ال� 35 لتأس����يس 
العالقات الديبلوماسية بني ڤيتنام 

االشتراكية والكويت.
ومبناسبة مرور 35 عاما على 
إقامة هذه العالقات قال الس����فير 
الكويت نغوين  ل����دى  الڤيتنامي 
ساو إن الكويت من الدول األولى 
في املنطقة الت����ي أقامت عالقات 
ديبلوماسية مع ڤيتنام وحتديدا 
بعد إعادة توحيدها حيث فتحت 
س����فارة لها في العاصمة هانوي 

وقنصليتها العامة في مدينة هوشي منه في العام 2007.
واضاف س����او: ان البلدين يتمتعان بعالقات طيبة جدا والش����عبني 
يتقاسمان الطموح من أجل السالم وكالهما ناضل لتحقيق هذه االهداف، 
مشيرا الى الدعم القوي الذي تلقاه الشعب الڤيتنامي والتضامن الكبير 
الذي مت توفيره م����ن الكويت معربا عن تقدير بالده لهذه املواقف التي 

لن تنسى ابدا.
وذكر ساو ان العالقات التقليدية بني البلدين التزال تتطور وتتعمق 
في مجاالت عديدة الفتا الى الزيارات التي يقوم بها كبار املسؤولني في كال 
البلدين منوها بالزيارة التي قام بها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى ڤيتنام في العام 2007 والتي قابلتها زيارة نظيره الڤيتنامي 
الى الكويت في العام 2009 حيث وضعتا عالمة بارزة في تاريخ عالقات 
الصداقة بني البلدين، مذكرا بأنه مت تنفيذ عدد من املش����روعات بنجاح 
بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية منذ العام 1979 وحتى اآلن، وتوفير 
نح����و 100 مليار دوالر بأقل فائ����دة لتطوير البنية التحتية في ڤيتنام، 

واملساعدة على حتسني حياة الناس في مناطق مختلفة لڤيتنام.
وحيث ان الكويت حتتفل بالذكرى اخلمس����ني لالستقالل والذكرى 
العش����رين للتحرير في فبراير املقبل اود ان انتهز هذه الفرصة لتهنئة 
الكويت وش����عبها وامتنى لهم مس����تقبال مزدهرا وهادئا حتت القيادة 
احلكيمة لصاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد، آمال في تعزيز 
عالقات الصداقة بني ڤيتنام والكويت خلدمة مصلحة البلدين والشعبني 

واملساهمة في السالم واالستقرار في املنطقة والعالم.

»الزراعة«: حظر األفعال المضرة بالنظافة 
والمزروعات في الحيازات الزراعية

 محمد راتب
أصدر رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس���مكية م.جاسم البدر قرارا بشأن حظر األفعال 
املضرة بالنظافة واملزروعات باحليازات الزراعية وذلك استنادا الى 
ما جاء بقانون احلجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والالئحة التنفيذية لهذا القانون في الكويت، وكذلك قانون 
نظام األسمدة ومحس���نات التربة الزراعية بدول املجلس والالئحة 
التنفيذية له بالكويت، فضال عن قانون »نظام« املبيدات بدول املجلس 

والالئحة التنفيذية له بالكويت. 

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

كما اس����تقبل سموه امس وبحضور س����مو ولي العهد 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس 
وزراء منغوليا سوختباتر باتبولد والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وقد حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر 
والشيخة شيخة العبداهلل.كما استقبل صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح امس وزير الداخلية 
الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد حيث قدم لسموه 
الفريق غازي العمر وذلك مبناس����بة تعيينه وكيال لوزارة 
الداخلية.من جه����ة أخرى، احتفل بقصر بيان صباح امس 
بتس����لم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أوراق 
اعتماد كل من السفير فولودميير تولكاتش سفيرا جلمهورية 
أوكرانيا والسفير خميسي عريف سفيرا للجمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الش����عبية الش����قيقة والسفير عادل هوسي 
مصطفى سفيرا جلمهورية ڤنزويال البوليفارية والسفير 
شيالغ فرانس سفيرا جلمهورية هنغاريا والسفير دالري 

فان سفيرا جلمهورية جنوب أفريقيا وذلك كسفراء لبالدهم 
لدى الكويت.وحضر مراسم االحتفال نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح ووكيل 
الديوان األميري ابراهيم الشطي، وأحمد الفهد مدير مكتب 
صاحب السمو األمير، واملستشار بالديوان األميري محمد 
أبواحلس����ن ورئيس املراسم والتشريفات األميرية الشيخ 
خالد العبداهلل ومدير ادارة املراسم بوزارة اخلارجية السفير 
ضاري العجران ونائب رئيس هيئة احلرس األميري اللواء 

ركن عيسى السميط.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحم���د بقصر بيان صب���اح امس وزير 
الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر 
اخلالد حيث قدم لس���موه الفريق غازي 

العمر وذلك مبناسبة تعيينه وكيال لوزارة 
الداخلية.

كما استقبل سموه عضو مجلس االمة 
النائب غامن امليع.

 � � حفظ���ه اهلل  واس���تقبل س���موه 
رئيس حترير الزميلة »السياسة« احمد 

اجلاراهلل.
كما اس���تقبل س���موه � حفظه اهلل � 

احلكم الدولي الس���ابق سعد كميل حيث 
اهدى سموه كتابا بعنوان »25 سنة مع 
الصافرة« وقد ش���كره سموه متمنيا له 

التوفيق والنجاح.

السفير نغوين ساو

رئيس الوزراء 
استقبل الخالد

عزام الصباح التقى الظهراني

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر بيان امس وزير الداخلية 
الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر 
اخلالد، حيث قدم لسموه الفريق 
العمر وذلك  غازي عبدالرحمن 
مبناسبة تعيينه وكيال لوزارة 

الداخلية.

التقى س���فيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح امس 
برئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني.

واشاد الظهراني في بيان بالعالقات التاريخية االخوية الوطيدة 
التي تربط بني البحرين والكويت والتي تش���هد تطورا مستمرا في 

مختلف االصعدة.
من جانبه، ثمن الشيخ عزام الصباح اجلهود الكبيرة للظهراني 
في تعزيز الصالت والروابط القوية التي جتمع البلدين الشقيقني، 
مؤكدا ان املسؤولية واملوضوعية هي من اساس املمارسة الرشيدة 

للدميوقراطية التي تخدم التنمية.


