
 3  محليات  الخميس  ٢٧  يناير  ٢٠١١   
 صاحب السمو التقى ولي العهد والمحمد وملحن ومؤلف النشيد الوطني ووزير الديوان الملكي بالبحرين ووزير خارجية اليمن

 األمير تسلم حفنة من تراب جزيرة قاروه من ذوي الشهداء: 
نستذكر تضحيات شهدائنا وما بذلوه لرفعة وطننا الغالي

 استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد.
  كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس ســــمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيس مجلس الوزراء.
  كما اســــتقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان صبــــاح امس الرائد ابراهيم 
عبداهللا االنصاري والنقيب حمد 
محمــــد الرميضني واملــــالزم اول 
محمد عدنان الراشد ذوي شهداء 
الوطن حيث اهدوا ســــموه حفنة 
من تــــراب جزيرة قــــاروه وذلك 
مبناسبة احتفاالت الكويت مبرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير وذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 

االمير مقاليد احلكم.
  وقد استذكر سموه تضحيات 
شهداء الوطن وما بذلوه من اجل 
رفعة الوطن الغالي، سائال املولى 
عز وجل ان يرحمهم وينزلهم منازل 
الشهداء ويعلي درجاتهم في جنات 
النعيم بفضله وكرمه وان يوفق 

اجلميع لكل ما يحبه ويرضاه.
  كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس الرائد طالل سليمان 
اجلريــــد حيث قدم لســــموه علم 
الكويت الذي قام بالتوقيع عليه 
جميع املشاركني في احتفالية مراسم 
رفع العلم والتي اقيمت في قصر 

بيان.
  هــــذا وأعــــرب عدد مــــن أبناء 

نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمــــد رئيس مجلــــس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
  وبعث صاحب الســــمو االمير 
الشــــيخ صباح االحمــــد ببرقية 
تهنئة الــــى كونتني برايس حاكم 
عام كومنولث استراليا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســــبة العيد الوطني لبالدها 
متمنيا لها موفور الصحة ودوام 

العافية.
  كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمــــد رئيس مجلــــس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
  كما بعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تعزية 
الى الرئيس دمييتري اناتوليفيتش 
مدڤيديڤ رئيس روسيا االحتادية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
االنفجار الذي وقع في مطار موسكو 
والذي اســــفر عن سقوط العديد 
مــــن الضحايا واملصابــــني راجيا 
ســــموه للمصابني سرعة الشفاء 

والعافية.
  مؤكدا سموه استنكار الكويت 
وادانتها لهذا العمل االرهابي الذي 
اســــتهدف ارواح االبرياء اآلمنني 
الــــذي يتنافى مع مبــــادئ القيم 

االنسانية.
  كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمــــد رئيس مجلــــس الوزراء 

ببرقيتي تعزية مماثلتني. 

شهداء القوة البحرية في اجليش 
عن اعتزازهــــم وفخرهم بتقدمي 
هدية تذكارية الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد أمس 
متمثلة في حفنة من تراب جزيرة 
قاروة وعلم الكويت الذي رفع على 
ارضها التي كانت أول ارض كويتية 

حتررت في ٢٥ يناير ١٩٩١.
  وأكدوا في تصريحات متفرقة لـ 
«كونا» في قصر بيان بعد تشرفهم 
بلقاء صاحب السمو األمير أمس ان 
«هذه الهدية الرمزية التي جاءت 
مبناسبة بدء االحتفاالت الوطنية 
مبرور ٥٠ عاما على االســــتقالل 
و٢٠ عاما علــــى التحرير وخمس 
ســــنوات على تولي سمو األمير 

مقاليد احلكــــم كبيرة في معناها 
ورمزيتها لدى جميع منتسبي القوة 
البحرية باجليش باعتبارها تخص 
جزيرة قاروه التي كانت أول ارض 
كويتية حررت من االحتالل الغاشم 

عام ١٩٩١».
  من جهته قــــال الرائد ابراهيم 
عبداهللا األنصاري من القوة البحرية 
في اجليش ان «منتســــبي القوة 
البحرية باجليش جميعا يشعرون 
بالفخر واالعتزاز باعتبارهم كانوا 
اول من رفع علم الكويت على ارض 
جزيرة قاروه احملررة، هذا العلم 
الذي يعتبر رمزا يشرف كل كويتي 

سواء كان مدنيا ام عسكريا».
النقيب حمد  قــــال    من جانبه 

محمد الرميضني من القوة البحرية 
ايضا ان «فكرة تقدمي هذه الهدية 
التذكارية الى صاحب السمو األمير 
جاءت ثمرة إلجماع ابناء الشهداء 
مــــن القوة البحريــــة في اجليش 
جميعا على نية إهداء سمو األمير 
شيئا مبناسبة بدء انطالقة األعياد 

الوطنية».
  بدوره اكد املــــالزم أول محمد 
عدنان الراشد ان امتزاج علم الكويت 
بالتراب الكويتي من شأنه إضفاء 
قيمة كبيرة ملناسبة بدء االحتفاالت 

باألعياد الوطنية.
  كما اســــتقبل صاحب السمو 
االميــــر الشــــيخ صبــــاح االحمد 
بقصر بيان صبــــاح امس ملحن 

النشيد الوطني الكويتي ابراهيم 
ناصــــر الصولة وماجد مشــــاري 
العدواني  العدواني جنل مشاري 
حيث منحهم سموه وسام الكويت 
لتلحني وتأليف النشــــيد الوطني 
وذلك مبناسبة احتفاالت الكويت 
مبرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ 
عاما على التحرير وذكرى مرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 

السمو االمير مقاليد احلكم.
  كما اســــتقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان ظهر امس وزير الديوان امللكي 
مبملكة البحرين الشقيقة الشيخ 
خالد بن احمد بن سلمان آل خليفة 
والوفــــد املرافق وذلك مبناســــبة 

املقابلة  زيارته للبالد. وحضــــر 
الشيخ حمد صباح االحمد ونائب 
وزير شــــؤون الديــــوان االميري 

الشيخ علي اجلراح.
  الى ذلك استقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
امــــس نائب رئيس  بيان صباح 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــــيخ د.محمد الصباح ووزير 
اليمنية  خارجيــــة اجلمهوريــــة 
د.ابــــو بكــــر القربي حيث ســــلم 
سموه رســــالة من الرئيس علي 
عبداهللا صالح رئيس اجلمهورية 
اليمنية الشقيقة تتعلق بالعالقات 
االخوية الطيبة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وآفاق تعزيز 

التعاون بينهما في املجاالت كافة 
والقضايا ذات االهتمام املشــــترك 
الساحتني  وآخر املستجدات على 

االقليمية والدولية.
  هذا وبعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس انيبال انطونيو كفاكو 
سيلفا رئيس جمهورية البرتغال 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة فوزه في االنتخابات 
لفترة رئاسية ثانية متمنيا سموه 
له كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحة والعافية وللعالقات الطيبة 
بــــني البلدين الصديقني املزيد من 

التطور والنماء.
  كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 

 صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد يتسلم حفنة من تراب جزيرة قاروه من الرائد بحري ابراهيم االنصاري والنقيب بحري 
 صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال ابراهيم الصولة وماجد مشاري العدوانيحمد الرميضني واملالزم اول محمد عدنان الراشد

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال السفير سعود الرومي والسفير وليد الكندري

 سموه استقبل سفيرينا لدى األرجنتين والفلبين وسفيري هنغاريا وجنوب أفريقيا

 اللجنة الكويتية ـ اليمنية عقدت اجتماعها الثاني 

 رئيس الوزراء تسلم رسالة من نظيره اليمني 

 محمد الصباح: دعمنا مستمر لليمن لتطوير مشاريع التنمية فيه

 استقبل ســــمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء في 
قصر بيــــان امس، كال على حدة، 
سفيرنا لدى جمهورية األرجنتني 
الصديقة سعود الرومي وسفيرنا 
الفلبني الصديقة  لدى جمهورية 
وليد الكندري. كما استقبل سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الــــوزراء فــــي قصر بيــــان امس 
وبحضور نائــــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وزير اخلارجية 
الشقيقة  اليمنية  في اجلمهورية 
د.أبوبكر القربي والوفد املرافق له. 
حيث سلم لسموه رسالة خطية 
مــــن رئيس مجلس الــــوزراء في 
اجلمهورية اليمنية د.علي محمد 
مجور تتناول العالقات الودية بني 
البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها 

في شتى املجاالت. حضر املقابلة 
املستشــــار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء د.إسماعيل الشطي 
واملستشــــار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء د.رشــــا الصباح 
ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الشــــيخة اعتماد اخلالد  الوزراء 
والوكيل املســــاعد بديوان سمو 
الشــــيخ  الوزراء  رئيس مجلس 
املبارك. كما اســــتقبل  فهد جابر 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء في قصر بيان امس 
كال على حدة ســــفير جمهورية 
هنغاريا الصديقــــة لدى الكويت 
فرنس تشيالغ وسفير جمهورية 
جنــــوب أفريقيــــا الصديقة لدى 
الكويت ديالري فان توندر مبناسبة 
توليهما منصبيهما اجلديدين لدى 

الكويت. 

 بشرى الزين
  أكد نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح على دعم الكويت 
املستمر لليمن وتطوير مشاريع التنمية في 

البلد الشقيق.
  وعرض الشيخ د.محمد الصباح في مؤمتر 
صحافي عقد على هامـــش اجتماع اللجنة 
املشـــتركة الكويتيـــة ـ اليمنية عصر امس 
فحوى الرسالة التي سّلمها وزير اخلارجية 
اليمني د.أبوبكر القربي الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد من أخيه الرئيس 
اليمني علي عبـــداهللا صالح تتضمن دعوة 
سموه لزيارة اليمن وتتعلق باجلهد الكويتي 
الذي بذل خالل القمـــة االقتصادية العربية 
في شرم الشيخ واملقبلة في اململكة العربية 
السعودية اضافة الى سبل التعاون لتفعيل 
ودعم التنمية في العالم العربي ودعم فكرة 
مؤمتـــر «أصدقاء اليمن» الذي ســـيعقد في 
اململكة العربية السعودية مارس املقبل، مؤكدا 
على مســـاعدة اليمن في مواجهة التحديات 
االقتصادية، نافيا ان يكون موضوع انضمام 

اليمن الى مجلس التعاون اخلليجي قد طرح 
ضمن مناقشات اجتماع اللجنة املشتركة.

  وقال الشيخ د.محمد الصباح وّقعنا عددا من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكوالت 
تشمل: اتفاقا لتنظيم اخلدمات اجلوية، اتفاق 
تعاون في مجـــال التعليم الفني والتدريب 
املهني، اتفاقية للتعاون في املجال الصحي، 
اتفاق التعاون اإلعالمي، مذكرة تفاهم في مجال 
األشـــغال العامة والطرق، مذكرة تفاهم في 
مجال تنمية الصادرات، بروتوكوال للتعاون 
الفني في مجال االستثمار، برنامجا تنفيذيا 
للتعاون في مجال التربية لألعوام ٢٠١١ـ  ٢٠١٢ 
ـ ٢٠١٣، ومحضـــر اجتماعات الدورة الثانية 

للجنة الكويتية ـ اليمنية املشتركة.
  من جهته، أشاد وزير اخلارجية اليمني 
د.أبوبكر القربي بالدعم الكويتي الالمحدود 
لبالده، واصفا االجتماع الثاني للجنة املشتركة 
بأنه يشكل انطالقة حقيقية للتعاون املثمر بني 
البلدين، آمال ان تترجم هذه االتفاقيات املوّقعة 

الى شراكة حقيقية بني البلدين الشقيقني.
  وأضـــاف د.القربي: نقـــّدر تقديرا عاليا 

املبادرة الكويتية للقمـــة االقتصادية التي 
متّثل تطورا ونقلة نوعية في تعزيز العمل 

العربي املشترك.
  كمـــا تطـــّرق د.القربي الـــى التحديات 
االقتصادية التي تواجه الدول العربية، مشيرا 
الى انـــه رمبا أهملنا هذا العمل في عالقاتنا 
العربية ـ العربية من االســـتثمارات وتدفق 
رؤوس األموال وتنّقل العمالة العربية بني 

البلدان العربية.
  معربا عن أمله في ان ترى القمة االقتصادية 
التي ستعقد في اململكة العربية السعودية 
مزيدا من التعاون والشراكة خاصة في مجال 

التطوير االقتصادي والتنموي.
  ودعا د.القربي الى اعادة النظر في أسلوب 
التعامل في اجلامعة العربية التي تسعى الى 
اصالح أدائهـــا في مواجهة التحديات والتي 
على القادة العرب ان يجدوا حلوال لها، مشيرا 
الى ضرورة ايجاد هذا االصالح دون احداث 
شرخ في العالقات العربية ـ العربية، وربط 
املصالح بني الدول العربية اقتصاديا وحتسني 

الوضع املعيشي والتربوي ملواطنيها. 

 قـــال مديـــر عـــام املعهد 
وزارة  فـــي  الديبلوماســـي 
السفير عبدالعزيز  اخلارجية 
ان نتائـــج اختبار  الشـــارخ 
املتقدمـــني للعمـــل بالوزارة 
ســـيتم االعالن عنهـــا صباح 
اليوم اخلميس عبـــر املوقع 
االلكتروني للوزارة على شبكة 

االنترنت.
  واضاف السفير الشارخ في 
تصريح لــــ «كونا» انه ميكن 
للمتقدم للعمـــل بالوزارة ان 
يعـــرف نتيجته بعد ان يقوم 
بادخال رقم بطاقته املدنية في 

املكان املخصص لذلك على املوقع املشار اليه اعاله.
  واشار الى ان الوزارة ستقوم في وقت الحق بدعوة من حصلوا 

على درجة (٦٠) وما فوق حلضور املقابلة الشخصية.
  وأعرب الشارخ في ختام تصريحه عن متنياته بالتوفيق جلميع 

من اجتازوا االختبار التحريري بنجاح. 

 صنعـــاءـ  كونا: تســـلم الرئيس اليمني علـــي عبداهللا صالح 
امس أوراق اعتماد السفير فهد امليع كسفير ومفوض فوق العادة 

للكويت لدى اليمن.
  ونقل السفير امليع خالل مراسم تقدمي اوراق اعتماده بصنعاء 
حتيات صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد الى الرئيس 
اليمني ومتنياته له مبوفور الصحة والســـعادة وللشعب اليمني 

دوام التقدم واالزدهار.
  وأكد الرئيس اليمني حرص اجلهات املعنية في بالده على تقدمي 
جميع التسهيالت الالزمة إلجناح مهام السفير ما من شأنه تعزيز 

العالقات بني بلده والكويت في جميع املجاالت.
  وفي ختام اللقاء حّمل الرئيس اليمني السفير فهد امليع حتياته 

الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
 

 استدعاء من حصلوا على ٦٠ درجة فما فوق للمقابلة الشخصية

 الشارخ: نتائج اختبارات المتقدمين 
للعمل في «الخارجية» تعلن اليوم

 الميع قّدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى اليمن

 السفير عبدالعزيز الشارخ
 الشيخ د.محمد الصباح يقدّم درع األعياد الوطنية للدكتور أبوبكر القربي  الشيخ د.محمد الصباح يتسلّم لوحة تذكارية من وزير اخلارجية اليمني

 محمد الصباح: نطالب طهران 
بتطمينات حول برنامجها النووي

  وحول قلق الكويت من املفاعل النووي اإليراني بوشهر قال 
الشيخ د.محمد الصباح إن هذا املوضوع يناقش في إطار الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، مضيفا: نطالب اجلانب االيراني بتقدمي 

تطمينات بسالمة وكفاءة وفعالية برنامجها النووي. 

 من لم يكن لوجوده ضرورة 
  في لبنان فليعد إلى الكويت

  أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح عن أمله في ان يتمكن اللبنانيون من تشكيل حكومة تعكس 
تطلعات الشعب اللبناني، الفتا الى ان هناك عقالء في لبنان ونحن 
نراهن على حكمتهم. وحول وجود أي تخوفات بشأن املواطنني 
الكويتيني املوجودين في لبنان جراء حالة العنف في لبنان قال 
الشــــيخ د.محمد الصباح: «في خضم احلرب األهلية اللبنانية لم 
يتعرض أي كويتي ألذى، الفتا الى ان هناك احتياطات نقوم بها»، 
مضيفا «نطالب الكويتيني هناك بأن يأخذوا احليطة واحلذر ومن 

لم يكن وجوده ضروريا في لبنان فليعد إلى الكويت». 

 أعياد وطنية وحكمة يمنية
  قّدم نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح درعا تذكارية لوزير اخلارجية اليمني د.أبوبكر القربي 
قائال «هذا أول مجّسم يقّدم كدرع ُيعّبر عن احتفال الكويت بالعيد 
الـ ٥٠ لالستقالل والعيد الـ ٢٠ للتحرير والذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مسند اإلمارة». من 
جهته، ســـّلم د.القربي لوحة لصورة شيخ ميني، فرد الشيخ 

د.محمد الصباح مازحا: «هذه احلكمة اليمنية»
 

 مشعل األحمد استقبل وزير الديوان الملكي البحريني

 الشيخ مشعل األحمد مستقبال الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة 

 استقبل نائب احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان ظهر أمس وزير الديوان امللكي 
مبملكة البحرين الشقيقة الشيخ خالد بن احمد 

بن سلمان آل خليفة والوفد املرافق وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد. وحضر املقابلة نائب وزير شؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.


