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وزير خارجية وجتارة بروناي خالل لقائه مع تركي خالد املكراد الرئيس املكسيكي فيليبي كالديرون أنوخوسا خالل لقائه السفير سميح جوهر حيات

في زيارة تهدف لتعزيز العالقات بين البلدين 

وزير خارجية وتجارة بروناي يصل البالد غدًا
حيات قّدم أوراق اعتماده

كأول سفير مقيم في المكسيك

كواالملبورـ  كونا: يبدأ وزير خارجية وجتارة 
بروناي االمير محمد البلقية زيارة رسمية الى 
الكويت غدا )االحد( 23 اجلاري وتستمر ثالثة 
ايام بهدف تعزيز العالقات القائمة بني البلدين 

في كافة املجاالت.
وبهذه املناسبة قال القائم باالعمال باالنابة في 
سفارة الكويت لدى بروناي تركي خالد املكراد في 
اتصال هاتفي مع »كونا« امس ان الزيارة تأتي 
»تلبيـــة لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح«. واضاف 
»ان االمير محمد البلقية ســـيترأس وفدا يضم 
كبار املســـؤولني بوزارة اخلارجية وســـيرافقه 
خالل الزيارة حرمه االميرة حاجة زاريه وابنه 

االمير عمر علي«.
ولفت ايضا الى ان هذه الزيارة متثل »دليال على 
حرص القيادة في بروناي على تعميق عالقاتها مع 
حكومة وشعب الكويت اذ تأتي ضمن عدة زيارات 
قام بها عدد من كبار املســـؤولني وافراد االسرة 
املالكة في بروناي الى الكويت لتوثيق الروابط 

املشتركة التي جتمع البلدين الصديقني«.

وذكر املكراد ان الزيارة التي قام بها السلطان 
حســـن البلقية للكويت عام 2009 وما تالها من 
زيارة ولي عهد برونـــاي وكبير الوزراء االمير 
املهتدي باهلل مطلع اغســـطس املاضي واخيرا 
الزيارة املقررة لألمير محمد البلقية خالل الشهر 
اجلاري »تدل على اهميـــة الكويت في خريطة 

السياسة اخلارجية لدى حكومة بروناوي«.
وفي الســـياق ذاته قال املكراد »ان سفارتنا 
ملســـت اهتماما متزايدا من قبل املســـؤولني في 
بروناي باإلضافة الى حرصهم على فتح آفاق اوسع 
للتعاون مع الكويت واالستفادة من جتاربها الرائدة 
في كافة املجاالت في سبيل اجناح خطة بروناي 
الراميـــة الى تنويع مصـــادر الدخل القتصادها 

الوطني«.
وفي نهاية حديثه لـ »كونا« اعرب املكراد عن 
ثقتـــه في جناح الزيـــارة املرتقبة لألمير محمد 
وحتقيق اهدافها املرجوة متوقعا مستقبال زاهرا 
وواعدا للعالقات الثنائية في كافة املجاالت السيما 
االقتصادية والتجارية في ظل تشابه سياسات 

البلدين.

مكسيكو ســـيتي ـ كونا: قّدم سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة املكســـيكية ســـميح جوهر 
حيات أوراق اعتماده للرئيس املكسيكي فيليبي 
كالديرون أنوخوسا كأول سفير مقيم للكويت 

لدى املكسيك.
ونقل السفير حيات للرئيس املكسيكي خالل 
اللقاء حتيات صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ومتنياتهم للرئيس وللحكومة والشعب 
املكسيكي الصديق مبزيد من التقدم واالزدهار 

والرخاء.
وأكد السفير حيات خالل االحتفال الرسمي 
الذي أقيم في القصر الرئاسي الوطني في العاصمة 
املكسيكية على عمق العالقات الثنائية املتميزة 

بني الكويت واملكسيك في املجاالت كافة.
وشـــدد على ان الكويت لن تنسى املواقف 
املكسيكية املبدئية الداعمة للكويت في احملافل 
الدولية، مشيرا الى اهمية الزيارات األخيرة لكبار 
املســـؤولني في البلدين والتي أتاحت الفرصة 

لتعزيز احلوار السياسي والتبادل االقتصادي 
وفتحت كذلك أبواب االستثمارات.

من جهته، طلب الرئيس املكسيكي من السفير 
حيات نقل حتياته ومتنياته للقيادة السياسية 
العليا في البالد وعلى رأســـها صاحب السمو 
األمير، معربا عن سعادته البالغة باعتماد سفير 

مقيم وبافتتاح سفارة للكويت لدى املكسيك.
وثّمن عاليا تلك اخلطوة املهمة في العالقات 
البلدين الصديقني متطلعا  الديبلوماسية بني 
الى مرحلة مهمة في حتقيق األهداف السياسية 
واالقتصادية والتجارية واالستثمارية والثقافية 
التي يسعى اليها كبار املسؤولني في البلدين.

وكان الســـفير حيات قّدم نسخة من أوراق 
اعتماده مطلع أكتوبر من العام املاضي لوزيرة 

اخلارجية املكسيكية باتريشيا اسبنوزا.
من جهتها، اعتبرت وزارة اخلارجية املكسيكية 
االحتفال الرســـمي املقام في القصر الرئاسي 
الوطني مبنزلة احلدث التاريخي الفريد، حيث 
اســـتقبل الرئيس املكسيكي 32 سفيرا لتقدمي 

أوراق اعتمادهم.

..ويصافح ضباط أحد املراكز البحرية وزير الداخلية خالل جولته البحرية

واصل وزير الداخلية الفريق 
الشـــيخ م.جابر اخلالد  الركن 
جوالته املفاجئة لقطاعات وزارة 
الداخلية في إطار اإلستراتيجية 
العامة لتحديث العمل بها وتطوير 
آلياته ودفع مسيرة العمل األمني 
قدما إلى األمام، حيث قام يرافقه 
كل من وكيـــل وزارة الداخلية 
املساعد لشـــؤون امن احلدود 
اللواء الشـــيخ محمد اليوسف 
ومدير عام اإلدارة العامة خلفر 
السواحل اللواء جاسم الفيلكاوي 
ومدير إدارة اإلعالم األمني الناطق 
الداخلية  الرسمي باسم وزارة 
العميد محمد الصبر ظهر امس، 
بجولة بحرية على منت احلوامة 
البرمائية، واطلع على إمكانيات 
احلوامة وقدرتها على االقتراب 
من الشواطئ والقيام بعمليات 

اإلنزال.
الوزير على أهمية  وشـــدد 

الـــوالء هلل والوطن ولصاحب 
الســـمو االمير الشـــيخ صباح 
الوالء  األحمد، موضحا أن هذا 
يترجم بالعمل املخلص واألمني 
مـــن اجل الوطن ومشـــيرا الى 
ضرورة تطبيـــق القانون على 
اجلميـــع مـــن دون متييـــز أو 

تفرقة.
وأضاف أن امن الوطن وسالمة 
مواطنيه يأتيان في املقدمة وعلى 
رأس األولويات ويتطلبان املزيد 
مـــن االنتبـــاه واليقظة لتصل 
املؤسســـة األمنيـــة إلى أقصى 
درجات اجلهوزيـــة ألداء املهام 

املنوطة بها.
ارتياحه  وأعرب اخلالد عن 
ملا شـــاهده واعتزازه بجهوزية 
رجـــال اإلدارة العامـــة خلفـــر 
السواحل، مؤكدا أن الوطن بأسره 
يفخـــر بشـــجاعتهم وكفاءتهم 

وتضحياتهم.

وزير الداخلية قام بجولة بحرية على متن الحوامة البرمائية
الخالد:أمن الوطن وسالمة مواطنيه على رأس أولويات المؤسسة األمنية

الشيخ أحمد احلمود خالل اللقاء مع الرئيس األميركي السابق جورج بوش األب السفير الشيخ سالم العبداهلل واملستشار أبو احلسن مع احلضور في اللقاء ممثل األمير الشيخ أحمد احلمود خالل لقائه الرئيس األميركي األسبق جورج بوش األب

الشيخ أحمد الحمود بحث مع الرئيس بوش األب مستقبل العالقات المتميزة بين البلدين

ممثل األمير: عاصفة الصحراء سجلت ذروة العالقات التاريخية بين الكويت وأميركا

تكساس )الواليات املتحدة( 
ـ كونا: اكد ممثل صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
املستشار في الديوان االميري 
الشيخ أحمد احلمود ان احد اهم 
العوامل لزيارته والية تكساس 
األميركية كممثل عن صاحب 
الســـمو األمير »هو تذكيركم 
بشـــجاعة الرئيس )األميركي 
االســـبق( جورج بوش االب 
ورؤيته قبل عشرين عاما عندما 
اعلن ان االحتالل الغاشم ضد 

بالدي لن يصمد«.

وقال الشيخ احمد احلمود 
في كلمـــة القاها خالل احتفال 
اســـتضاف فية جورج بوش 
االب في وقت متأخر من امس 
االول مبناسبة الذكرى العشرين 
لبدء العملية العسكرية لتحرير 
الكويت انـــه »من الواضح ان 
 هذا احد اكثر االجنازات البارزة
فـــي التاريخ وســـيتم تذكره 

لألبد«.
الشـــيخ احمد  واســـتعاد 
ذكريـــات حترير الكويت التي 
بدأت قبل عشرين عاما باطالق 

عمليـــة »عاصفـــة الصحراء« 
انها »سجلت  العسكرية قائال 
التاريخية بني  ذروة العالقات 
دولتينا وهي عالقة دامت ألكثر 
من ستني عاما وجرى اختبارها 
بشـــكل جوهري عندما غزت 
الكويت  قوات صدام حســـني 

واحتلتها«.
وشدد على انه »حتت قيادة 
الرئيس بوش سعت الواليات 
املتحدة إلضفاء الشرعية على 
التحالف الدولي عبر العمل من 
خالل االمم املتحدة ولم تسلك 

الواليات املتحدة الطريق السهل 
عبر العمل وحدها دون غطاء 

قانوني دولي«.
الرئيـــس األميركي   وكان 
الســـابق جورج بـــوش األب 
استقبل ممثل صاحب السمو 
األمير املستشـــار في الديوان 
األميري الشيخ أحمد احلمود 
مبناسبة الذكرى الـ 20 على بدء 
العمليات العســـكرية لتحرير 
العراقي  الكويت من االحتالل 

الغاشم.
وقال الشيخ احمد احلمود 

في تصريـــح خاص لـ »كونا« 
وتلفزيون الكويت »ان اللقاء مع 
بوش األب كان يبعث احملبة من 
بوش الى صاحب السمو األمير 
وشعب الكويت وحكومة الكويت 
واملناسبة التي نحن متواجدون 
فيها اآلن هي مرور 20 عاما على 

حرب حترير الكويت«.
وأضـــاف »وكان كل فريق 
العمل لدى الرئيس بوش األب 
متواجدا وجلســـنا وتباحثنا 
في الكويت ومستقبل الكويت 
والعالقات املتميزة بني الواليات 

املتحدة والكويت«.
وتابع »ونقلت له مرة اخرى 
حتيات صاحب السمو األمير 
ومتنياته للرئيس بوش األب 
وحرمه بالصحة وطول العمر 
وطلبنا منه اذا كان يستطيع ان 
يحضر احتفاالت الكويت الشهر 
املقبل بناء على دعوة مسبقة 
كانت قد أرســـلت له وحملها 
املستشـــار محمد ابواحلسن 
الشهر املاضي وبلغني ان ابلغ 
حتياته لصاحب السمو األمير 
وانه ســـينظر في هذه الدعوة 

وان أمكن ان يلبيها«.
اللقاء املستشـــار  حضـــر 
فـــي الديوان األميـــري محمد 
أبواحلســـن وســـفيرنا لدى 
الواليات املتحدة الشيخ سالم 
العام  العبـــداهلل والقنصـــل 
في مدينـــة )لوس اجنيليس( 
اليحيى وامللحق  عبداللطيف 
العسكري في واشنطن عادل 
السعيد واملستشار في سفارتنا 

جاسم البديوي.
ويعتزم بـــوش األب دعوة 
اعضاء فريق السياسة اخلارجية 

البارزين حلضور االحتفاالت 
ممن شـــاركوا فـــي العمليات 
العســـكرية لقـــوات التحالف 
الدولية بقيادة الواليات املتحدة 
وهم نائبـــا الرئيس األميركي 
األسبقان ريتشـــارد تشيني 
ودان كويل ووزيرا اخلارجية 
األسبقان جيمس بيكر وكولن 
باول ورئيس األركان املشتركة 
األســـبق اجلنـــرال برينـــت 
سكاوكروف وقائد قوات املشاة 
البحرية اجلنرال املتقاعد والتر 

بومير.

الشيخ علي العبداهلل لدى استقباله السفير اجلزائري عريف خميسي

جانب من املتبرعني

العبداهلل استقبل السفير الجزائري

»الكهرباء« استضافت بنك الدم

اســـتقبل محافظ مبارك الكبير الشـــيخ علي العبداهلل مبكتبه 
باحملافظة سفير اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية عريف 
عريسي في زيارة ودية مبناسبة توليه العمل بالكويت حيث تبادل 
اجلانبـــان االحاديث الودية وطرح العديد من االحداث التي متر بها 
املنطقة العربية والشرق األوسط وأهمية الترابط العربي للتصدي 
العداء األمة، واعرب الســـفير عريف خميسي عن سعادته بالتواجد 
بالكويت العزيزة ولقائه املميز  مع احملافظ وانه تطرق في حديثه 

مع الشيخ علي العبداهلل الى العالقات الثنائية بني البلدين.

استضافت وزارة الكهرباء واملاء يوم الثالثاء املاضي بنك الدم املركزي 
بهدف اتاحة الفرصة جلميع املوظفني واملراجعني للتبرع بالدم.

وتأتي هذه املشــــاركة اميانا من الوزارة بأهمية التعاون بني جميع 
مؤسسات البالد واســــتجابة لنداءات احلملة االنســــانية الهادفة التي 
يتواصــــل بها البنك لتعويض ما يعانيه من نقص شــــديد في مخزون 

بعض فصائل الدم.


