
الثالثاء 15 فبراير 2011 3محليات

األمير تسلم أوبريت »حبيبتي يا كويت« من الساير والصقر

سفيرنا بالرياض: مواقف األمير سلمان
ستبقى خالدة ولن ُتنسى من الذاكرة الكويتية

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

واس���تقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس سفير جمهورية العراق لدى الكويت 
محمد حس���ن بحر العلوم. كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس نائب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني 
ناصر الساير ونائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عصام الصقر حيث اهدوا سموه النسخة االولى من 
االوبريت التاريخي »حبيبتي ي���ا كويت« الذي انتجه بنك 
الكويت الوطني وذلك مبناسبة احتفاالت الكويت مبرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على التحرير وذكرى مرور 5 

سنوات على تولي  صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
حضر املقابلت���ن نائب وزير ش���ؤون الديوان األميري 
الش���يخ علي اجلراح. ويجسد األوبريت تاريخ الكويت من 
خ���الل لوحات فنية ضخمة يؤديها أطف���ال، ويأتي ذلك في 
وقت أطلق الوطني برنامجا حافال من املبادرات والنشاطات 
لالحتفال باألعياد الوطنية للبالد ومشاركة الشعب الكويتي 

فرحته بهذه املناسبة العزيزة على قلوبهم.واستقبل صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح االحمد بقصر بيان ظهر امس 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس وزراء جمهورية 
باكستان االسالمية سيد يوسف رضا جيالني والوفد املرافق 
وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد. حضر املقابلة نائب 
وزير ش���ؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح ورئيس 
بعثة الشرف املرافقة املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء فيصل احلجي  وكان رئيس وزراء جمهورية باكستان 
االسالمية الصديقة سيد يوسف رضا جيالني والوفد املرافق 
له وصل الى البالد في زيارة رسمية تستغرق يومن. وكان 
في مقدمة مس���تقبليه على ارض مطار الكويت الدولي لدى 
وصوله س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش���يخ احمد احلمود ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء 

للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وعدد 
من الشيوخ والوزراء واحملافظن واملستشارين بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء وكبار قادة اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني وعميد السلك الديبلوماسي باإلنابة سفير جمهورية 

الصومال لدى الكويت وسفيرا البلدين.
وأفاد السفير الباكستاني افتخار عزيز بأن هذه الزيارة 
تعد األولى لرئيس الوزراء، مش���يرا ايضا الى انها ستكون 
فرصة للتوقيع على بعض االتفاقيات الثنائية خاصة فيما 

يتصل باملجال االستثماري بن البلدين.
واضاف ان رئيس الوزراء جيالني س���يلتقي خالل هذه 
الزيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد ورئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي، كما س���يلتقي املسؤولن في 
الهيئة العامة لالس���تثمار وغرفة التجارة والصناعة لبحث 

عالقات التعاون الثنائية والتوقيع على االتفاقيات.

صاحب السمو التقى ولي العهد والسفير العراقي ورئيس الوزراء الباكستاني

أكد أنه كان البلسم الشافي لهم بعد اهلل في التهوين عليهم

صاحب السمو األمير مستقبال رئيس وزراء باكستان
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد والشيخ ثامر العلي

الشيخ مشعل األحمد خالل لقائه املقدم عادل الفريج واملقدم أحمد املطر بحضور العميد الركن زايد عبداهلل ناصر والعقيد فرحان الفرحان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه ناصر الساير وعصام الصقر

صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز خالل تسلمه درع االستقالل والتحرير من سفيرنا الشيخ حمد جابر العلي

الشيخ علي اجلراح ومحمد شرار ود.عبداهلل املعتوق خالل تقدمي واجب العزاء

الرياض � كونا: قال سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي ان مواقف 
االمير سلمان بن عبدالعزيز امير 
منطقة الرياض جتاه اهل الكويت 
في العام 1990 لن تنسى وستبقى 

خالدة في ذاكرتهم.
وابلغ الش����يخ حمد اجلابر 
»كونا« ام����س عقب لقائه امير 
الرياض االمير سلمان  منطقة 
بن عبدالعزيز مبكتبه ان االمير 
سلمان بن عبدالعزيز له مواقف 
كبيرة ومش����رفة مع الش����عب 
الكويتي ابان االحتالل العراقي 

الغاشم للكويت.
واشار الى ان االمير سلمان 
استضاف واشرف شخصيا على 
الكويتية  استقبال آالف االسر 
النازحة الى الرياض وقت االزمة 
وعمل ليل نهار وواصل العمل من 
مكتبه ومنزله الستقبال وايواء 

املواطنن الكويتين.
واكد الشيخ حمد اجلابر على 
ان االمير س����لمان وبتعليمات 
الفنادق  شخصية منه مت فتح 
واملدارس واملنازل الخوانه افراد 

الصعوبات التي تعترض سكنهم 
واقامتهم في الرياض.

واضاف الشيخ حمد اجلابر 
ان االمير سلمان كان على الدوام 
املس����ؤول الس����اهر على راحة 
اخوانه مواطني الكويت كما كان 
البلسم الشافي لهم بعد اهلل عز 

الشعب الكويتي.
وقام االمير سلمان باالشراف 
التام والكامل على جميع االجهزة 
التابعة المارة منطقة الرياض 
واصدار تعليماته لهم مبد العمل 
على مدار الس����اعة الس����تقبال 
الكويتي وتذليل كل  الش����عب 

مبعوث األمير وصل إلى الرياض
لتقديم العزاء في الراجحي

وصل مبعوث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد نائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ علي 
اجلراح والوفد املرافق الى العاصمة الرياض باململكة 
العربية السعودية الشقيقة وذلك لتقدمي واجب العزاء 
في وف����اة املغفور له باذن اهلل تعالى الش����يخ صالح 
بن عبدالعزيز الراجحي طيب اهلل ثراه وجعل اجلنة 

مثواه.
وكان في استقبال مبعوث سموه على ارض املطار 
سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ 

حمد جابر العلي.
ويرافق مبعوث سموه املستشار بالديوان االميري 
محمد ش����رار واملستش����ار بالديوان االميري عبداهلل 

املعتوق.

وجل في التهوين عليهم.
وفي ختام اللقاء، قدم الشيخ 
حم����د جابر العل����ي الى االمير 
س����لمان ب����ن عبدالعزيز امير 
منطقة الرياض درع اس����تقالل 
الكويت ال����� 50 ويوم التحرير 
ال� 20 والذكرى اخلامسة لتولي 

فت���رة خطة التنمي���ة جلميع 
الوزارات.

الوزي���ر بتذليل كل  ووعد 
العقب���ات والعراقي���ل الت���ي 
تواجههم في عملهم او القطاعات 
او االدارات التي يترأس���ونها، 

مؤكدا دعمه الالمحدود لهم.
وكشفت مصادر ل� »األنباء« 
ان الوزير البصيري اس���تمع 
ال���وكالء  ومقترح���ات  الداء 
املس���اعدين بخص���وص آلية 
التي سيسيرون عليها  العمل 
خالل الفترة املقبلة، حيث القت 
بعض االقتراحات استحسان 

الوزير.
واضافت ان الوزير طلب من 
الوكالء املساعدين عمل احصائية 
باالعمال التي س���يقومون بها 
خالل االسبوعن املقبلن وعرض 
الوزير خالل  االحصائية على 
املقبل للوزير معهم  االجتماع 
واملزمع عقده خالل مارس املقبل 

واالعمال التي مت اجنازها.

الفترة املقبلة ودور ومهام كل 
قطاع وادارة واالعمال املناطة 
البصيري  الوزير  اليه، وحث 
الوكالء املساعدين اجلدد الذي 
قام بترقيته���م مؤخرا بالعمل 
اجلاد خاص���ة القطاعات ذات 
الصلة باجلمهور، طالبا منهم 
توفير اخلدمات للمش���تركن، 
خاص���ة ان ه���ذه الفترة تقيد 

فرج ناصر
عق���د وزي���ر املواص���الت 
البصي���ري اجتماعا  د.محمد 
موس���عا للوكالء املس���اعدين 
بال���وزارة والذي صدر بحقهم 
قرارا مؤخرا بتسميتهم وكالء 
مساعدين وهم الوكيلة املساعدة 
للشؤون االدارية بثينة السبيعي 
والوكيل املساعد للشؤون املالية 
جزا املطيري والوكيل املساعد 
خلدمات املش���تركن عبداهلل 
العازمي والوكيل املساعد لقطاع 
االتصاالت واخلدمات املساندة 
قبالن العازمي والوكيل املساعد 
لقطاع النقل عادل دشتي والوكيل 
املساعد لقطاع الدولية سماح 
ابو البنات والوكيل املس���اعد 
لقطاع البريد راشد امليع وذلك 
بحضور وكيل وزارة املواصالت 
عبداحملسن املزيدي والوكيل 
القانونية  املساعد للش���ؤون 
عبداحملس���ن املطي���ري، ودار 
االجتماع حول آلية العمل خالل 

صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد مقاليد احلكم 

في البالد.
ورافق الشيخ حمد اجلابر 
في زيارته لالمير سلمان بن 
عبدالعزيز اعضاء سفارتنا لدى 

اململكة العربية السعودية.

ولي العهد استقبل رئيس جهاز األمن الوطني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد امس رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.

مشعل األحمد: »الحرس الوطني« يحرص 
على تقديم كل ما هو نافع ومفيد للوطن

البصيري: تذليل كل العقبات أمام الوكالء 
المساعدين في »المواصالت« ألداء مهامهم

أكد نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد حرص احلرس الوطني على الريادة والتميز 
والتفاعل مع مؤسسات املجتمع املدني وتقدمي كل 

ما هو نافع ومفيد للكويت.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ مشعل رئيس 
فرع العالقات العامة والتوعية املقدم عادل الفريج 
وآمر وحدة املوسيقى املقدم أحمد املطر مبناسبة 

إعدادهما أغنيتن وطنيتن.
وثمن الشيخ مشعل في االستقبال الذي حضره 
نائب وكيل احلرس الوطن���ي العميد الركن زايد 
ناص���ر ومدير مديرية التوجي���ه املعنوي رئيس 
جلنة تنظيم االحتفاالت في احلرس الوطني العقيد 
محمد الفرحان جهود الضابطن في تأليف وتلحن 
األغنيتن بهدف املشاركة بهما في احتفاالت الكويت 
بأعيادها الوطنية، مش���ددا على ضرورة التكاتف 
وتضافر اجلهود إلظهار احلرس الوطني باملظهر 

الالئق واملشرف خالل تلك االحتفاالت.

من جانبه، قال الفرحان ان األغنية االولى بعنوان 
»عهد ووعد« والثانية »كان للماضي« وكلتاهما من 
كلمات املقدم عادل الفريج وأحلان املقدم احمد املطر 
وتوزيع املايس���ترو احمد حمدان ومت إصدارهما 
مبناسبة احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية التي 
تصادف مرور 50 عاما على االس���تقالل و20 عاما 
على التحرير و5 سنوات على تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.
وذكر الفرحان انه س���يتم عرض األغنيتن في 
تلفزيون الكويت، مضيفا ان احلرس الوطني أصدر 
قرصا مدمجا )سي دي( يحتوي على جميع األغاني 
الوطنية التي مت إعدادها في املناس���بات السابقة 
والتي بلغ عددها 5 أغان وطنية منها »يا وطن يا 
عزك بشيخك صباح« و»محبوبتي ديرتي« و»أنا 

األصل يا كويت«.
وحضر املقابلة مدير مكتب نائب رئيس احلرس 

الوطني بالتكليف العقيد جمال الذياب.

التقى الفريج والمطر إلعدادهما أغنيتين وطنيتين

طلب إحصائية باألعمال التي سيقومون بها خالل األسبوعين المقبلين

د.محمد البصيري

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيره اإلماراتي
تلقى نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجية دولة االمارات 
العربية املتحدة س���مو الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان تتعلق 

بآخر التطورات السياسية على 
الس���احتن االقليمية والدولية 
االهتم���ام  مح���ل  والقضاي���ا 

املشترك.
كما اس���تقبل وكي���ل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل امس 

س���فير جمهورية العراق محمد 
حس���ن محمد بحر العلوم وقد 
تناول اللقاء بحث عدد من اوجه 
العالق���ات الثنائية بن البلدين 
إضافة الى تطورات االوضاع على 

الساحتن االقليمية والدولية.

الجاراهلل التقى سفير العراق

الهارون: منع استيراد أو توزيع أو بيع الفوم

الطيران المدني: 1000 موظف سيضربون 7 مارس

عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قرارا وزاريا رقم 101 لس���نة 
2011 حصلت »األنباء« على نسخة منه مبنع استيراد أو توزيع أو بيع أو عرض 
أو تداول منتج رغ���وة الصابون )الفوم( وما في حكمها. وجاء في القرار انه 
يس���مح للمصانع املنتجة لرغوة الصابون )الفوم( وما في حكمها بالتصدير 

إلى اخلارج وانه يسمح للمستوردين بإعادة تصدير هذا املنتج.

 أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس نقابة العاملن في الطيران املدني رجب الرفاعي ان موظفي 
الطيران املدني سينظمون. إضرابا االثنن 7 مارس املقبل الساعة 10 صباحا، 
متوقعا ان يصل عدد املوظفن املشاركن في اإلضراب إلى أكثر من 1000 موظف 
من موظفي الطيران املدني. وحمل الرفاعي وزير املواصالت املسؤولية عن 
اإلضراب مبا وصفه الرفاعي ب� »تخاذل« الوزير عن تنفيذ وعوده وإقرار مطالب 
موظفي الطيران املدني املشروعة، موضحا ان النقابة عقدت عدة اجتماعات مع 
الوزير للحصول على الكوادر إال انه لم يحقق أيا من وعوده، وختم الرفاعي 

التأكيد على ان اإلضراب سيكون حتت شعار »نريد العدالة«.

الدمخي إلنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق اإلنسان
ثم����ن رئي����س ج��معية مقوم����ات حق��وق 
اإلن��س����ان د.عادل الدمخ��ي قرار االف��راج عن 
د.عب��يد الوس����مي والذي تم تنفيذه بناء على 
الرغبة األميرية واألبوية السامية التي الق��ت 
استح���س����ان جمي��ع أبناء الوطن السيما أنها 
تأتي في أجواء احت��فال الوطن بمرور 50 عاما 
على استقالله و20 عاما على تحريره و5 سنوات 
على تولى صاحب الس������مو األمير الش�������يخ 
صباح األحمد حكم الب����الد فجاء قرار االفراج 
عن الوس�مي متزامنا مع هذه االحداث المه��مة 
بمثابة مكافأة صاحب السمو األمير ألبنائه بعد 

مكرمته السامية حفظه اهلل.
وزاد الدمخي: نثمن أيضا موقف سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن طلبه إلسقاط 
الدع����اوى القضائية التي رفعه����ا ضد كل من 
الفضالة والجاس����م والوشيحي لقناعة سموه 
بأن األعياد الوطنية فرصة الستلهام الدروس 

والعب����ر وإحياء ما جبل عليه أهل الكويت من 
العفو والتسامح.

وطالب الحكومة الكويتية بأن تحذو حذو 
سمو األمير ورغبته السامية في استغالل حالة 
التالحم الوطني التي تعيش����ها الكويت حاليا 
تزامن����ا مع االعياد الوطنية وتبادر بإس����قاط 
جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بحرية الرأي 

والتعبير.
وأكد الدمخي على ضرورة ضمان السلطتين 
إلطالق الحريات العامة وتعزيز مبادئ حقوق 
االنسان وحرياته األساسية، مطالبا بدفع عجلة 
حقوق االنسان في الكويت الى االمام عن طريق 
االسراع بإنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة 
لحقوق االنسان وفق مبادئ باريس كخطوة أولى 
تساهم في حل جميع قضايا حقوق اإلنسان بشكل 
جذري وتعزز من صورة الكويت إقليميا ودوليا 

كونها التزمت بذلك أمام المجتمع الدولي.


