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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير خارجية االردن

األمير استقبل وزير خارجية األردن
استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر أمس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما اس���تقبل س���موه بقصر 
بيان ظه��ر أمس س���مو الش���يخ 
ناصر احملم���د رئي��س مجل��س 

ال�وزراء.
كما اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان ظهر امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزير خارجية 
اململكة االردنية الهاشمية الشقيقة 
ناصر سامي جودة وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.
املقابل���ة نائب وزير  وحضر 
ش���ؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.

صاحب السمو التقى ولي العهد ورئيس الوزراء

مشعل األحمد أشاد بجهود فريق إعداد
النشرة الهندسية لمديرية إدارة المشاريع

استقبل نائب رئيس احلرس 
الوطني الش���يخ مشعل االحمد 
فريق عمل اعداد النشرة الهندسية 
ملديرية ادارة املشاريع بحضور 
وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
التجهيز والعقود  الدعي وقائد 
والشؤون الهندسية في احلرس 

العميد مشعل محمد.
ادارة  وقام مدي���ر مديري���ة 
املش���اريع العقيد م.خالد البدر 
بتق���دمي فريق العمل املكون من 
رئي���س الفري���ق النقيب محمد 
عبدالرضا والنقيب طالل الشطي، 
حيث اه���دى رئيس الفريق الى 
الشيخ مشعل االحمد العدد االول 

من النشرة.
واشاد الشيخ مشعل االحمد 
مبوضوعات النشرة وجهود فريق 
العمل، كما اشاد مببادرة مديرية 
ادارة املش���اريع من خالل طرح 
النشرة الهندس���ية، مشيرا الى 
اهمية االس���تمرار في اصدارها، 
حيث انها توضح مهام وواجبات 

مديرية ادارة املشاريع.

واكد ح���رص قيادة احلرس 
الوطني املتمثلة بس���مو رئيس 
احلرس الوطني الش���يخ سالم 
العلي على تبني مثل هذه االعمال 

التي تعكس ثمار جهود دؤوبة 
بذلها احل���رس الوطني ومازال 

يبذلها.
يذكر ان النش���رة الهندسية 

تقوم عل���ى اهداف ع���دة وهي 
تس���ليط الض���وء عل���ى مهام 
وواجبات منتسبي مديرية ادارة 
املشاريع اضافة الى استغراض 

اهم املش���روعات املس���تقبلية، 
كما تهتم بتقدمي جانب من دور 
الضباط املهندس���ن منتس���بي 

احلرس الوطني.

الشيخ مشعل األحمد يتسلم العدد األول من النشرة من فريق عمل إعدادها

فهد الرجعان

أشاد بالعالقات التي تربط البلدين

عبداللهيان: إيران تنتظر زيارة صاحب السمو
لدعم العالقات الثنائية على جميع المستويات

الرجعان هنأ صاحب السمو بمرور 5 سنوات 
على  تولي سموه مقاليد الحكم

الصندوق الكويتي يقدم مليوني  دوالر 
لزيادة إنتاج الغذاء في المالديف

أعلن الصن���دوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عن توقيعه اتفاقية مع حكومة جمهورية 
املالديف مببلغ مليون���ي دوالر أميركي من موارد 
صندوق احلياة الكرمية في الدول االسالمية وذلك 

للمساهمة في زيادة انتاج الغذاء في املالديف.
وقال الصندوق في بيان صحافي امس ان قيمة 
االتفاقية )التي وقعها لصن���دوق في مدينة مالي 
املالديفية بصفته مديرا لصندوق احلياة الكرمية في 
الدول االسالمية( ستخصص لفتح حساب خاص لدى 
بنك املالديف والذي يستخدم مبقتضاها ارصدة هذا 
احلساب لتمويل مشاريع زراعية صغيرة وانشطة 
اعم���ال أخرى صغرى أو صغيرة إلنتاج الغذاء او 
لتوفير خدمات مس���اندة لهذا االنتاج مبا في ذلك 
خدمات التصنيع والتخزين والتس���ويق وغيرها 

من خدمات. واضاف ان البنك املذكور سيقوم بهذا 
النشاط وفقا لبرنامج يعده لهذا الغرض ويحظى 
مبوافقة حكومة جمهوري���ة املالديف والصندوق 
الكويتي للتنمية وسيخصص البنك مبلغا ال يقل 
عن 500 ألف دوالر للق���روض الصغرى. يذكر ان 
صندوق احلياة الكرمية في الدول االس���المية مت 
انشاؤه بناء على املبادرة الكرمية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والتي اعلنها سموه في 
امللتقى االقتصادي االسالمي الرابع في الكويت بن 
28 ابريل واالول من مايو 2008. وقد مت تخصيص 
100 مليون دوالر أميركي من قبل حكومة الكويت 
ملوارد الصندوق املذكور بهدف دعم اجلهود الرامية 
لتحقيق األمن الغذائي في الدول االسالمية وتأمن 

احلق األساسي لشعوبها في الغذاء.

تقدم مدير عام املؤسس���ة العامة للتأمين���ات االجتماعية فهد 
الرجعان بأس���مى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد مبناسبة مرور 5 سنوات على تولي 
سموه مسند اإلمارة، والتي تزامنت والذكرى ال� 50 الستقالل وطننا 
الغالي وال� 20 لتحريره. وأعرب الرجعان في برقية بعث بها الى 
صاحب السمو األمير عن اعتزازه وفخره بقيادته احلكيمة ورعايته 
الكرمية لنظام التأمينات االجتماعية ليكون دعامة أساس���ية في 
بناء مجتمع متكامل ينعم بالعدالة االجتماعية، وتأمن دخل يحفظ 
لألسرة الكويتية كرامتها ويؤمن احتياجاتها وخير دليل على ذلك 
ما تفضل به س���موه مؤخرا من مكرمة أميرية جلميع املواطنن، 
وال شك ان هذا الدور يضاف الى إجنازات سموه الكثيرة التي كان 
لها الفضل فيما وصل اليه بلدنا من رفعة وازدهار، والتي تعبر � 
وبحق � عن تالحم القيادة مع الش���عب والوقوف على احتياجاته 

وحتقيق تطلعاته نحو مستقبل آمن.

طهران � كونا: هنأ املدير العام لدائرة اخلليج 
والشرق األوسط في وزارة اخلارجية اإليرانية 
د.حسن أمير عبداللهيان الكويت مبناسبة أعيادها 
الوطنية بحلول الذكرى ال� 50 لالستقالل وال� 
20 للتحرير واخلامس����ة لتولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم، مشيدا مبستوى العالقات 

بن البلدين.
وأعرب في تصري����ح ل� »كونا« عن متنياته 
للكويت حكومة وشعبا حتقيق املزيد من التطور 
واالزده����ار في جميع املج����االت وان تقام هذه 
االحتفاالت بنجاح وان تساعد على تعزيز امن 

واستقرار دول اخلليج.
وأكد ان مدير مكتب الرئيس اإليراني اسفنديار 
رحيم مشائي سيزور الكويت قريبا للمشاركة 
في االحتفاالت التي تقيمها مبناس����بة أعيادها 
الوطنية، مضيفا »ابلغنا رسميا اجلانب الكويتي 
ان مش����ائي س����يزور الكويت ممثال عن رئيس 
اجلمهورية للمشاركة في هذه االحتفاالت وان 

هذه الزيارة باتت محسومة«.
وتابع ان »املس����ؤولن الكويتين ابدوا الى 
جان����ب ترحيبهم بزيارة مش����ائي رغبتهم في 
مش����اركة الرئيس احمدي جناد شخصيا بهذه 
املناسبة وذلك بسبب تواجد قادة الدول األخرى 
ف����ي هذه االحتفاالت، حيث س����يتم العمل بهذا 
الش����أن بالتناس����ب مع جدول أعم����ال رئيس 

اجلمهورية«.
وذكر بالدعوة التي وجهتها طهران الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد لزيارة ايران 
قائال ان »اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تنتظر 
قدوم صاحب السمو األمير الذي سيلقى ترحيبا 
حارا من قبل املسؤولن اإليرانين في أسرع وقت 
ممكن الى طهران لكي تتاح فرصة من أجل املزيد 
من التشاور على أعلى املستويات حول العالقات 

الثنائية والتطورات اإلقليمية والدولية«.
ووصف الكويت بالبلد »الصديق والشقيق« 
لبالده، مؤكدا »تربطنا عالقات خاصة مع الكويت 
في إطار الديبلوماسية اإليرانية ونحن دائما نضع 
في سلم جدول إعمالنا الكويت باعتبارها البلد 
الصديق الذي يتمتع بإمكانات وطاقات جيدة في 
شتى املجاالت الثقافية واالقتصادية والتجارية 
وحتى في املجال العسكري واألمني«. وأشار الى 
وجود العديد من القواسم املشتركة بن البلدين 
والتشاورات واالتصاالت املختلفة بن املسؤولن 
مذكرا باللقاءات اإليرانية � الكويتية على هامش 
مشاركتهما في اجتماع رؤساء احتاد البرملانات 
اإلسالمية الذي عقد مؤخرا في العاصمة اإلماراتية 
ابوظبي فضال عن االتصاالت الهاتفية التي جرت 
بن رئيس البرملان اإليراني علي الريجاني ورئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.

وأردف قائال ان »املش����اورات السياسية بن 
مس����ؤولي البلدين جارية في أعلى املستويات 
ونحن ننتظر تكثيف الزيارات واللقاءات وانعقاد 
أكثر لالجتماعات بن اللجان املشتركة للمساعدة 
على توثيق العالقات الى املستوى الذي تتحول 
فيه الكويت الى منوذج جيد للعالقات بن دول 

مجلس التعاون اخلليجي وإيران«.
من جانبه هنأ املدير العام لوكالة انباء )مهر( 
االيرانية رضا مقدسي الكويت حكومة وشعبا 
مبناسبة بدء احتفاالت الكويت الوطنية بالذكرى 
ال� 50 لالستقالل والذكرى ال� 20 بعيد التحرير 
وذكرى مرور 5 اعوام على تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.
وقال مقدس����ي في تصريح مماث����ل »ابارك 
لالخوة في الكويت الصديقة والش����قيقة بهذه 
املناسبة ونحن نرى العالقات بن البلدين خالل 
نصف ال� 50 سنة التي خلت بأنها عالقات قريبة 

وودية«.
واضاف ان »الكويت وإيران كانت تربطهما 
عالقات قدمية وتقدمت العالقات خالل السنوات 
االخيرة نحو األمام«، مشيرا الى وجود عالقات 
تاريخية ودينية وثقافية بن الشعبن اإليراني 
والكويتي التي توفره أرضية مناسبة للتعاون 

والتقارب بينهما.
وتابع ان »الطرف����ن لديهما الرغبة واإلرادة 
للتقارب بن الشعبن واملهم هو ان يبذال جهودهما 
لتطوي����ر وتنمية العالقات أكث����ر من اي وقت 
مضى لذا أقيم إجماال العالقات بأنها حترز تقدما 
وتسير نحو االمام وأعتقد نحن والشعب الكويتي 
نستطيع تعزيز هذه العالقات في مختلف املجاالت 

وان نوفر فرصا أكثر للتعاون بن اجلانبن«.
وشدد على ضرورة التقارب الفكري والتاريخي 
والديني بن شعوب املنطقة تتيح أرضية مناسبة 
متنح شعوب املنطقة إمكانية اتخاذ القرار بشأن 
القضايا اإلقليمية املهمة واملصيرية لش����ؤون 

منطقتهم دون تدخل الدول األجنبية.
ومضى في القول »نظرا الى التقارب الفكري 
والتاريخي فإن دول اجلوار بإمكانها تس����وية 
شؤونها بشكل صحيح ومناسب وإرادة الشعوب 
هي مبثابة احملرك الذي يدفع نحو تطوير العالقات 
وتسوية املشاكل اإلقليمية ونأمل ان تتوافر هذه 
اإلرادة لدى جميع دول املنطقة مبا فيها الكويت 
لنتمكن من حل املس����ائل املش����تركة من خالل 

االتصاالت الوثيقة والتعاون املتبادل«.
ورأى ان »يوم االس����تقالل في اي بلد يعتبر 
أهم عي����د وطني لذلك البلد ل����ذا فإن مرور 50 
سنة على يوم االستقالل يحظى بأهمية بالغة 
وميكن ان يكون نقطة حتول تاريخي للشعب 

الكويتي.

عزام الصباح: تكريم األسر التي استضافت 
الكويتيين خالل االحتالل

تزامنا مع احتفاالت االعياد الوطنية

ناقش أوضاع 400 طالب في كاليفورنيا

القنصل اليحيى بحث مع عمدة
بيفرلي هيلز التعاون االقتصادي

واشنطن � كونا: بحث القنصل العام لدى مدينة لوس اجنيليس 
األميركية عبداللطيف علي اليحيى مع عمدة مدينة بيفرلي هيلز 
جيمي ديلشاد العالقات الثنائية بن البلدين الصديقن في املجاالت 
كافة وعلى رأس���ها املجال االقتصادي ملا تشكله والية كاليفورنيا 

من مكانة اقتصادية مهمة.
كم���ا تناول اجلانبان العالقات الثقافية املميزة التي يعكس���ها 
وجود ما يق���ارب 400 طالب كويتي في والي���ة كاليفورنيا ممن 
يتلقون دراس���اتهم في عدة جامعات وف���ي مختلف التخصصات 
مؤكدين ضرورة تعزيز هذه العالقات من خالل تذليل ما يعترضها 

من صعوبات والنهوض بها الى أرقى املستويات.
وكان وزير الصحة د.هالل الس���اير ق���ام أخيرا بزيارة لوالية 
كاليفورنيا حيث وقع اتفاقية تعاون في املجال الصحي مع كلية 

الطب في جامعة كاليفورنيا.

املنامة � كونا: أعلن سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح ان سفارتنا ستقيم حفال 
التي  البحرينية  لتكرمي األسر 
استضافت املواطنن الكويتين 

اثناء فترة الغزو.
وأضاف السفير عزام الصباح 
أم���س ان املوق���ف البطول���ي 
واإلنس���اني املش���رف ململكة 
البحرين حكومة وشعبا في فترة 
الغزو العراقي على الكويت ال 

ميكن ان يغفله التاريخ.
وأوضح ان مبادرة سفارتنا 
بتكرمي األس���ر البحرينية هي 
نوع من رد اجلميل على املواقف 
اإلنس���انية للشعب البحريني 
ومبادرة لتقدمي والشكر والعرفان 
ملا قاموا به من تخفيف معاناة 
الكويتية خالل قضائها  األسر 

فترة الغزو في البحرين.
وبن ان ه���ذا التكرمي يأتي 
الكويت  تزامنا مع احتف���االت 
مبرور 50 عاما على اس���تقالل 
الكويت و20 عاما على حتريرها 
من الغزو العراقي وخمسة أعوام 
على تولي صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم مضيفا ان التكرمي يعكس 
الكويتية برد اجلميل  األصالة 

الى أهله.
الس���فير الصباح  وأش���اد 
بالعالقات الكويتية � البحرينية 
العالقات  التي جتاوزت متانة 
السياس���ية لتصل الى تعزيز 
العالقات االقتصادية ودخول 
الى  الكويتي���ن  املس���تثمرين 
البحري���ن وتق���دمي جمي���ع 
التس���هيالت له���م اضافة الى 
تنوع العالقات مبختلف املجاالت 

األخرى.

السفير عزام الصباح

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء استقبل ناصر جودة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال ناصر جودة

اس���تقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بيان أمس وبحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح، وزير اخلارجية في اململكة األردنية الهاشمية 
الش���قيقة ناصر جودة والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته للبالد. حضر املقابلة وزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األم���ة د.محمد البصيري 
ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتماد اخلالد والوكيل املساعد بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.

محافظ العاصمة بحث مع سفير ليبيريا 
التعاون الثنائي في جميع المجاالت

استقبل محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 
صباح أمس كونا كي بالكيت س���فير جمهورية 

ليبيريا لدى الكويت وذلك في زيارة للتعارف.

وجرى خالل املقابلة تبادل األحاديث الودية التي 
تناولت العالقات الثنائية بن البلدين الصديقن 

وسبل تعزيزها في املجاالت كافة.

الشيخ علي اجلابر خالل لقائه سفير ليبريا


