
 6  محليات  الخميس  ١٧  فبراير  ٢٠١١   

 األمير بحث مع المالكي آفاق توسيع أطر التعاون

 الذويخ قدم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى الصين: 
  نعتزم االحتفال بمرور ٤٠ عامًا على تأسيس العالقات بين البلدين

 كواالملبـــورـ  كونـــا: قـــدم 
ســـفيرنا محمد الذويخ أوراق 
اعتماده كسفير مفوض فوق 
العادة للكويت لدى جمهورية 

الصني الشعبية الصديقة.
  وتسلم الرئيس الصيني هو 
جينتاو اوراق اعتماد السفير 
الذويخ خالل حفل مراسم تسليم 
اوراق اعتماده في قاعة الشعب 

الكبرى في العاصمة بكني.
  ونقل الذويخ حتيات صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الـــى الرئيس الصيني 
ومتنياتـــه له مبوفور الصحة 
والسعادة وللشعب الصيني 

دوام التقدم واالزدهار.
  وأكد الرئيس الصيني حرص 
اجلهات املعنية في بالده على 
تقدمي جميع التسهيالت الالزمة 
إلجناح مهام السفير مبا يحقق 
تطلعات البلدين الصديقني في 
تعزيز ودعم وتطوير عالقاتهما 

في املجاالت كافة.

  وفي ختام مراسم االحتفال 
بتقدمي اوراق اعتماد الســـفير 
الذويخ حمل الرئيس الصيني 
هـــو جينتاو الســـفير محمد 
الى  الذويخ حتياته ومتنياته 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
فـــي أعقاب  الذويخ    وثمن 
اختتام مراســـم حفل تسليم 
أوراق اعتماده العالقات البناءة 
واملمتازة التي تربط بني بالده 
الشـــعبية  وجمهورية الصني 

الصديقة.
  وكشف عن اعتزام البلدين 
العام  الصديقني االحتفال هذا 
مبرور ٤٠ عاما على تأســـيس 
العالقات الديبلوماسية بينهما 
والتي بدأت عام ١٩٧١ وشهدت 
فترة الـ ٤٠ عاما املاضية تطورا 
مستمرا لهذه العالقات في جميع 
املجاالت ذات االهتمام املشترك 
البلدين  ومبا يخدم مصالـــح 

وشعبيهما الصديقني. 

 اســــتقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح امس سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
  كما استقبل سموه بقصر بيان صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
النائب األول لرئيس    واستقبل سموه 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
  من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس وبحضور ســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد، سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي والوفد املرافق وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
  هــــذا ومت تبادل  االحاديث الودية التي 
عكست عمق العالقات الثنائية بني البلدين 
والشعبني الشــــقيقني وآفاق توسيع اطر 
التعــــاون بينهما في املجــــاالت كافة، كما 
مت بحــــث عدد من القضايــــا ذات االهتمام 

املشترك.
  حضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف املرافقة 

املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ د.سالم اجلابر.

  إلى ذلك استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان ظهر امس 
الفنان محمد عبــــده وفارس العبداجلليل 
وامللحن نواف عبداهللا حيث اهدوا سموه 
عملــــني وطنيني حمال عنــــوان «ياكويت» 

و«قائدنا صباح».
  من جهة أخرى بعث صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس يحيى جامع رئيس جمهورية 
غامبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 

لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.
  كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
  كمــــا بعــــث صاحــــب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
رئيسة جمهورية ليتوانيا الصديقة داليا 
غيريباوسكايتي عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدها متمنيا 

لفخامتها موفور الصحة ودوام العافية.
  كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

 صاحب السمو استقبل ولي العهد والمحمد والمبارك وتلقى عملين وطنيين من بعض الفنانين

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

 .. وسموه يتلقى عملني وطنيني من الفنانني محمد عبده وفارس العبداجلليل ونواف عبداهللا

 (هاني الشمري) نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد مرحبا برئيس الوزراء العراقي نوري املالكي

 املالكي متحدثا الى احلضور من رجال األعمال والشخصيات السياسية

 الرئيس الصيني هو جينتاو مستقبال السفير محمد الذويخ

 وفد احلرس األميري يقدم درعا البراهيم الغامن 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال نوري املالكي

 الحرس األميري يشيد بجهود «الجمارك»

 الديحاني: سياسة الكويت ترتكز
  على وحدة الصف العربي

 دمشقـ  كونا: قال سفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني ان صوت 
الكويــــت كان منذ البداية صوتا عروبيا ومن أجل العروبة ووحدة 

الصف العربي.
  واضاف في حديث لصحيفة «الوطن» السورية «ان سياسة الكويت 
منذ االستقالل وحتى هذا اليوم سياسة واضحة وشفافة ترتكز دوما 
على وحدة الصف العربي والتاريخ يشهد لها في كل القضايا العربية 

من خالل سعيها ودعمها للتقارب العربي ـ العربي».
  وتابع السفير الديحاني «ان سياسة الكويت اخلارجية واضحة 
وان اخلط الذي اخذته منذ االستقالل خطا عروبيا واضحا يحترم 
اخواننا العرب ويحدد منطلقات الكويت االساســــية التي جعلتها 

ضمن الدول ذات التوجه العربي».
  واشار الى «ان الكويت دولة دستورية يحكمها الدستور ويضمن 
االحترام والتقدير ملكانة االسرة احلاكمة في الكويت ونحن نسير 
بتوجيهات ورعاية االســــرة احلاكمة التي قدمت حياة دســــتورية 

متكاملة يفخر بها كل كويتي». 

 أشاد وفد من هيئة احلرس االميري باجلهود التي يبذلها العاملون 
في االدارة العامة للجمارك واخلدمات التي يقدمونها لعدد من اجلهات 
املختلفة ضمن اطار عملهــــم. وقال بيان لهيئة احلرس االميري ان 
وفدا من الهيئة زار االدارة العامة للجمارك في مطار الكويت قســــم 
الشــــحن اجلوي حيث اطلع على مهام االدارة في الشــــحن اجلوي 

واقسام الشحن املختلفة.
  وذكر البيان ان اجلانبني بحثا ســــبل تعزيز التعاون املشــــترك 
وافاقه وطبيعة العمــــل، مضيفا ان وفد هيئة احلرس االميري قام 
في نهاية الزيارة بإهداء درع تذكارية الى املدير العام لالدارة العامة 

للجمارك ابراهيم الغامن. 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن
من وزارة الكهرباء واملاء

تعل��ن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الك��رام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صروري��ة  لبع���ض حمطات التحوي��ل الثانوية، مما �صيرتت��ب عليه قطع 

التيار الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحــطـــةالتاريخاليوم

�صباح ال�صامل 151 )ق3(2011/2/19ال�صبت
من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/2/20الأحد
�صباح ال�صامل 58 )ق10( - العار�صية 122 )ق3(

جليب ال�صيوخ 54 )ق17( - الأندل�س 10 )ق4(

اجلابرية 73 )ق1( الرميثية 11 )ق4(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/2/21الثنني
العدان 15 )ق8( - جليب ال�صيوخ 57 )ق19(

الأندل�س 31 )ق9( - اجلابرية 66 )ق1ب(

الرميثية 34 )ق5(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/2/22الثالثاء
جليب ال�صيوخ 32 )ق24( - جليب ال�صيوخ 58 )ق20(

الأندل�س 27 )ق10( - اجلابرية 14 )ق9(

الرميثية 60 )ق12(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/2/23الربعاء
القرين 19 )ق1( - جليب ال�صيوخ 29 )ق19(

جليب ال�صيوخ 97 )ق3( - الأندل�س 1 )ق11(

اجلابرية 42 )ق9( - الرميثية 42 )ق10(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/2/24اخلمي�س

عبداهلل املبارك 194 )ق1(  

جليب ال�صيوخ 104)ق4(

الأندل�س 28 )ق3( - اجلابرية 76 )ق9(

�صرق حويل 38 )ق5(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

 ولي العهد استقبل المحمد والمبارك 
والفهد وعددًا من الفنانين

 المالكي: الطريق سالكة لحل جميع القضايا 
العالقة بين الكويت والعراق وطي صفحة الماضي

 دعا رجال األعمال الكويتيين لالستثمار في العراق الجديد

 اســــتقبل ســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
  كما استقبل ســــموه النائب 
األول لرئيــــس مجلس الوزراء 
الشــــيخ جابر  الدفاع  ووزيــــر 

املبارك.
  واستقبل سموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.
  كما اســــتقبل ســــموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 

اإلسكان الشيخ احمد الفهد.
  إلى ذلك، استقبل سمو ولي 
العهد الشــــيخ نواف االحمد في 

 بشرى الزين
  أكد رئيس الـــوزراء العراقي نوري املالكي ان 
الطريق ســـالكة حلل جميع القضايا العالقة بني 
الكويت والعراق، مشددا على طي صفحة املاضي 
وجتاوز كل املآســـي واملشاكل التي سببها النظام 

الصدامي املقبور.
  وأضـــاف املالكي في لقاء مـــع نخبة من رجال 
األعمال والشخصيات االعالمية والفكرية في الكويت 
مساء امس اننا اليوم أمام فترة صراحة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني ناقال عن لقاء جمعه بصاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد انه علينا ان 
نضع صفحة املاضي وراء ظهورنا وننطلق نحو 
املستقبل بإرادة سياسية وشعبية صلبة خاصة 
ان منطقتنا في هذه الظروف الصعبة بحاجة الى 
مثل هذه املبادرات والقرارات الصعبة التي ال تأتي 

إال من الذين يؤمنون بها.
  وأشار الى ان املنطقة طاملا عاشت حتت طائلة 
الغدر واالدعاءات التي ارهقت شعوبها ايضا، الفتا 
الى ان الغدر ليس من صفات العراقيني، مؤكدا ان 
العراق معروف بنبـــل اهله وكرمه وعلينا اتخاذ 

الدروس والعبرة مما حدث في العهد البائد.
  وشـــدد املالكي على اواصر االخوة والشراكة 
بني البلدين على كافة املستويات مؤكدا اننا على 
استعداد حلل جميع القضايا ليس من خالل االرادة 
السياســـية واالجتماعيـــة والدينية فقط بل على 

مستوى االحزاب واجلمعيات والدواوين والديوانيات 
كما هو معروف في الكويت، مشيرا الى االذى الذي 
حلق بالعراقيني جراء النظام الصدامي البائد مثلما 
حلق الكويتيني الذين استباح ارواحهم وممتلكاتهم، 
مبينا انها مرحلة صعبة وقاسية تعطينا حصانة 
للعمل على االنتهاء من القضايا التي نتعامل معها 
من منطلقات إنسانية واخوية واصدرنا توجيهاتنا 
للسلطات املختصة في العراق بالعمل بكل ما اوتيت 
من قوة إلعادة رفات االسرى واملمتلكات الكويتية 

وتعويض اصحابها.
  وذكر ان بطش النظـــام البائد لم يقتصر على 
حروبه اخلارجية ولم يسلم منه الشعب العراقي 
الذي فقد أهله أقاربهم ولدي ٥٠ شخصا من عائلتي 

ال اعرف الى اآلن مصيرهم.
  ودعـــا املالكي رجـــال االعمـــال الكويتيني الى 
االستثمار في العراق اجلديد واصفا إياه بأنه ساحة 
خصبة ويعد من اكبر الســـاحات في املنطقة في 
مجالي االعمار واالســـتثمار، مشيرا الى ان بالده 
تفتح ذراعيها للقطاع اخلاص الفتا الى ان االحداث 
االمنية صرفتنا عن هذا املجال، ومؤكدا ان العراق 

أمام نهضة اقتصادية كبرى.
  كما اعـــرب املالكي عن تهانيـــه للكويت اميرا 
وحكومة وشـــعبا في احتفالها باألعياد الوطنية 
ومرور ٢٠ عاما علـــى حتريرها من نظام جاهلي 

عراقي.

ديوانه بقصر بيان امس الفنان 
محمــــد عبــــده وفــــارس فايق 
العبداجلليــــل وامللحــــن نواف 

عبداهللا حيث اهدوا سموه عملني 
وطنيني حمال عنوان «يا كويت» 

و«قائدنا صباح». 

 ..وقال للجالية العراقية: سأحمل معاناتكم 
معي.. وضعوا العراق في قلوبكم وال تقاطعوه

 المالكي حول السجناء 
العراقيين: سمو األمير 

وعدني خيرًا
 في رده على سؤال حول مصير 
السجناء العراقيني املعتقلني في 
الســـجون الكويتية قال رئيس 
املالكي:  العراقي نوري  الوزراء 
بحثت مع صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد هذا االمر 
ووعدني خيـــرا على احملكومني 

واملعتقلني.

 في لقاء حمل شـــعار االعمار واخلدمات اســـتمع رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي الى مشـــاكل ومعاناة افراد اجلالية العراقية 
املقيمة في الكويت، مشددا على ضرورة التواصل بني العراقيني في 
الداخل واخلارج، مؤكدا متابعته الشـــخصية لكل امللفات والقضايا 

التي تلخص معاناتهم.
  وخاطب املالكي احلاضرين: ضعوا العراق في قلوبكم وال تقاطعوه 
لوجود خالف او اختالف مع رئيس أو وزير، كما طمأن املالكي افراد 
اجلالية بأن تفاصيل معاناتهم سيحملها معه وعلى استعداد حللها 
بالتعاون مع احلكومة الكويتية مبا يشمل وثائق اجلوازات وتسهيل 

دخول العراقيني برا. 


