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 محمد الصباح أولم على شرف اسبنوزا

 رئيس الوزراء التقى ميجور
  ووزيرة خارجية المكسيك

 استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بقصر السيف صباح امس وبحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح رئيس وزراء اململكة 
املتحدة األســـبق السير جون ميجور مبناسبة 

زيارته للبالد.
  حضر املقابلة وكيلة ديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد.
  كما اســـتقبل ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بقصر السيف صباح امس 
وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشـــيخ د.محمـــد الصـباح وزيـــرة 
خارجية الواليات املكسيكية املتحدة الصديقة 
باتريسيا اسبنوزا والوفد املرافق لها مبناسبة 

زيارتها للبالد.
  حضر املقابلـــة وكيلة ديوان رئيس مجلس 

الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد.

  هذا وأقام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشـــيخ د.محمد الصباح مأدبة غداء 
على شرف وزيرة اخلارجية املكسيكية باتريسيا 
اسبنوزا والوفد املرافق لها وذلك مبناسبة زيارتها 

للبالد.
  حضر مأدبة الغداء من اجلانب الكويتي وزير 
الصحة د.هالل الســـاير وعضو غرفة التجارة 
والصناعة حســـني اخلرافي وسليمان الشاهني 
ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا ومدير 
عـــام الصندوق الكويتـــي للتنمية االقتصادية 
العربية عبدالوهاب البدر ومدير ادارة االميركيتني 
الســـفير علي األحمد ومدير ادارة مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية باإلنابة 

الوزير مفوض صالح اللوغاني.
  كما حضر مأدبة الغداء األمني العام ملؤسسة 
منتدى أصيلة في اململكة املغربية محمد بن عيسى 

الذي يزور البالد مبناسبة األعياد الوطنية. 

 الشيخ فيصل املالك

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال باتريسيا اسبنوزا

 المالك: القيادة الحكيمة لألمير تفتح لنا آفاق العمل الجاد
وامني في ان يوصل السفينة الى 
حيث متنــــى دائما، واحب ووعد 
شعبه الوفي لتوفير نعمة العيش 
الكرمي وحياة يسودها التواصي 
باحلق والشورى والدميوقراطية 

والعدالة بكل وجوهها.
  وأشار الشيخ فيصل املالك في 
ختام تصريحــــه الى ان صاحب 
السمو االمير رائد ومؤسس وباني 
االعالم الكويتي منذ عام ١٩٥٤ يولي 
االجهزة والصناعة االعالمية جل 
اهتمامــــه وبتوجيهاته ورعايته، 
واكد اننا على ثقة راســــخة بأن 
اعالمنا سيبرز متميزا ويعود رائدا 
نحقق من خالله ادواته وتقنياته 
وآلياته ورجاله ونساءه وشبابه 
الكويتيني االجنازات والعطاءات 
واالبداعات التي ســــتدفع بحركة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
واملعرفية والثقافية والعلمية الى 

االمام والعمق في كل اجتاه.

والتعاون لتظل الدار موطن االحرار 
وأهل الكويت األبرار بكل خلفياتهم 
واطيافهم ومكوناتهم. وأكد الشيخ 
فيصــــل املالــــك ان كويت صباح 
الثالث قائدنــــا االمير ذو الرؤية 
املســــتقبلية الطموحة والتجربة 
العميقة الواســــعة في السياسة 
واالدارة واالعالم والشأن االجتماعي 
اخلارجي العربي والدولي واملسيرة 
الدميوقراطية والتي امتدت اكثر 
من ســــبعة عقود من الزمان منذ 
العشــــرين  القرن  خمســــينيات 
املاضي، اننا كمواطنني يحق لنا ان 
نقول ان نسمي كويت صباح الثالث 
كويت املســــتقبل الزاهر والواعد 
يدير سفينتها ويوجهها ربان ماهر 
مجرب ذو رؤية صائبة تستشرف 
االحداث والتحوالت واملتغيرات 
ويبحر بها الى املستقبل املشرق 
لينعم الكويتيون باحلياة الرغدة 
لها والجيالها القادمة وقائدنا واثق 

واالخذ بتطورات ومســــتجدات 
العصر ومواجهة التحديات مهما 
كانت لتبقى الكويت املنارة املضيئة 
تشع باالمن واالمان واالستقرار 
والســــالم وان تتجسد وتترسخ 
روح املواطنة واملسؤولية والعطاء 
واشاعة املودة والتسامح والصفاء 

اطياف الكويتيني والسعي بتصميم 
وثبات الى التحدي واقتحام التنمية 
العمــــل الصادق  والبنــــاء واداء 
وتقدمي التضحيات بال حدود كل 

في مجاله.
  واضاف الشيخ فيصل املالك انه 
مبناسبة هذا املنعطف التاريخي 
املشهود في مسيرة الكويت االبية، 
يرفع اصدق التهاني والتبريكات 
الى صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ولولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسدد خطاه ولسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد واعضاء احلكومة ومجلس 
االمة واهل الكويت جميعا رافعا 
اكف الدعاء الى اهللا العلي القدير 
ان يكأل قيادتنا السياسية احلكيمة 
برعايته وبركاته وان يبقيها ذخرا 
وسندا وبوصلة ترينا السبل في 
احلاضر واملستقبل وتفتح لنا آفاق 
العمل اجلــــاد والتنمية املتجددة 

 أعــــرب وكيــــل وزارة االعالم 
الشــــيخ فيصل املالك عن صادق 
التبريكات  التهانــــي وخالــــص 
لصاحب الســــمو االمير وســــمو 
ولي العهد وسمو رئيس الوزراء 
مبناسبة العيد الوطني اخلمسني 
العشرين ومرور  التحرير  وعيد 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو االمير مقاليد احلكم، وايضا 
مبناسبة تولي سمو الشيخ نواف 

االحمد والية العهد.
  وأكد وكيل وزارة االعالم في 
بيان له انه وفي هذه املناســــبات 
التي تغــــرق اجلميع  الوطنيــــة 
بالبهجة والفرح وتضيء كويتنا 
الغالية مــــن اقصاها الى اقصاها 
باخلير والوفاء، فإننا نعيش اسمى 
آيات التعبيــــر والوالء واالنتماء 
والتعبير الصادق عن حب الوطن 
بالتالقي والوفــــاء وتأكيد الوعد 
والعهد وجتديد القسم من قبل كل 

 ولي العهد تبادل برقيات التهاني:
  نسأل اهللا أن يحفظ وطننا من كل مكروه

 بعث ســــمو ولي العهد الشــــيخ نواف األحمد 
ببرقيات تهنئة إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي والشــــيخ مبارك العبداهللا والشيخ 

خالد األحمد.
  أعرب فيها سموه عن اصدق التهاني واخلص 
التبريكات مبناســــبة الذكرى اخلمسني الستقالل 
الكويت ومرور عشرين عاما على التحرير، سائال 
املولــــى عز وجل، ان يحفظ الوطن الغالي من كل 
مكروه وان يفيء عليه من فيض كرمه أمنا ورفعة 
وان يدمي نعمة األمن واالستقرار والرخاء على البالد 
والشعب الكويتي الوفي في ظل القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو األمير.
  وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
برقيات شــــكر جوابية من ســــمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبداهللا 
األحمد والشــــيخ خالد األحمد أعربوا فيه لسموه 
عن خالص التهاني والتبريكات بهاتني املناسبتني 
الغاليتني، سائلني اهللا عز وجل، ان يعيدهما على 
سموه وعلى وطننا الغالي وأهله األوفياء بالعزة 
والرفعة وان يعم الســــالم واألمن واألمان ربوع 

الكويت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو 
األمير.

  كما تلقى ســــمو ولي العهد برقيات تهنئة من 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ضمنوها اصدق التهاني وخالص التبريكات 
مبناسبة الذكرى اخلمسني الستقالل الكويت ومرور 
عشرين عاما على التحرير، سائلني اهللا أن يعيد 
هاتني املناســــبتني الغاليتني على سموه بالصحة 
والعافية والعمر املديد وعلى الكويت باملزيد من 
التقدم واالزدهار وان حتقق ما تصبو إليه من عزة 

ورفعة في كنف صاحب السمو األمير.
  وقد بعث سمو ولي العهد برقيات شكر جوابية 
ضمنها شكره ألهل الكويت األوفياء، متمنيا سموه 
ان يعيد اهللا عز وجل هاتني املناسبتني على اجلميع 
باالبتهاج والســــعادة والعــــزة والرفعة وان يعم 
الســــالم واألمن واألمان ربوع وطننا الكويت في 
ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد. 

 صاحب السمو اطمأن هاتفيًا على خادم الحرمين الشريفين

 األمير يتبادل برقيات التهاني باألعياد: نسأل اهللا
  أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي

 تلقى صاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمــــد برقيات 
تهاني مبناسبة الذكرى اخلمسني 
لالســــتقالل والذكرى العشرين 
لعيد التحرير وذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األميــــر مقاليد احلكم من إخوانه 
ســــمو ولي العهد الشــــيخ نواف 
االحمد ورئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي وســــمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشــــيخ 
مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمــــد رئيس مجلــــس الوزراء 
والنائــــب األول لرئيس مجلس 
الــــوزراء ووزير الدفاع الشــــيخ 

جابر املبارك.
  أعربوا فيها عن مشاعر الوالء 
العزيز وخالص  والوفاء للوطن 
الدعوات لصاحب الســــمو األمير 

بدوام الصحة والعافية ملواصلة 
قيادة مسيرة اخلير والنماء للوطن 
العزيز وحتقيق املزيد مما ينشده 
الوطن مــــن منو وازدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير.
  هذا وقد بادلهم سموه التهاني 
بهذه املناسبات الوطنية العزيزة 
مقدرا لهم ما اعربوا عنه من صادق 
الدعوات لسموه وكرمي املشاعر نحو 
الوطن العزيز، سائال املولى تعالى 
ان يوفق اجلميع ويسدد اخلطى 
خلدمة الوطن الغالي، متمنيا لهم 
موفور الصحة والعافية، مستذكرا 
ســــموه شــــهداء الكويت األبرار 
وما قدموه من تضحيات جليلة 
للوطن العزيز ضارعا إلى املولى 
تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم 

منازل الشهداء.

  كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد برقيات تهان 
من اخوانه قــــادة الدول العربية 
الشقيقة والدول الصديقة وذلك 
الذكــــرى اخلمســــني  مبناســــبة 
لالســــتقالل والذكرى العشرين 
لعيد التحرير وذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 

االمير مقاليد احلكم.
  هذا وقد بعث سموه ببرقيات 
شكر جوابية ضمنها بالغ تقديره 
متمنيا لهم دوام الصحة وموفور 
الطيبة بني  العافية وللعالقــــات 
الكويت والدول الشقيقة والصديقة 

املزيد من التطور والنماء.
الســــمو    كما تلقــــى صاحب 
االميــــر الشــــيخ صبــــاح االحمد 
رســــالة خطية من اخيــــه خادم 
امللك عبداهللا  احلرمني الشريفني 
بــــن عبدالعزيز آل ســــعود ملك 

اململكة العربية السعودية الشقيقة 
تتعلق بالعالقات االخوية املتميزة 
بني البلدين والشعبني الشقيقني 
والقضايا ذات االهتمام املشترك 
واخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
  كمــــا تضمنت تهنئــــة خادم 
الشــــريفني مبناســــبة  احلرمني 
احتفاالت الكويت بالذكرى اخلمسني 
لالستقالل والذكرى العشرين على 
حترير الكويت وذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 

االمير مقاليد احلكم.
  وقد قام بتسليم الرسالة لنائب 
وزير شــــؤون الديــــوان االميري 
الشيخ علي اجلراح سفير اململكة 
العربية السعودية الشقيقة لدى 

الكويت د.عبدالعزيز الفايز.
  كما اجــــرى صاحب الســــمو 
االمير الشيخ صباح االحمد اتصاال 

هاتفيا مساء امس االول مع اخيه 
خــــادم احلرمني الشــــريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك اململكة العربية الســــعودية 
الشقيقة اعرب فيه سموه باسمه 
وباسم الشعب الكويتي عن خالص 
التهاني بعودته الى ارض الوطن 
ســــاملا معافى بعد رحلة العالج 
التي تكللت بفضل املولى تعالى 

بالتوفيق والنجاح.
ان    ودعا سموه املولى تعالى 
يدمي على اخيه خــــادم احلرمني 
الشــــريفني نعمة الصحة ومتام 
العافية ملواصلة قيادة مســــيرة 
اخلير والنماء في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة متمنيا سموه 
للبلد الشقيق وشعبه الكرمي كل 
القيادة  فــــي ظل  العزة والرفعة 
احلكيمة الخيه خــــادم احلرمني 

الشريفني. 

 الفايز هنأ خادم الحرمين بعودته سالمًا معافى األمير هنأ أستونيا والدومنيكان باألعياد
 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
ــتونيا الصديقة عبر فيها سموه  توماس هنريك الفيس رئيس جمهورية اس
ــالده متمنيا له موفور الصحة  ــبة العيد الوطني لب عن خالص تهانيه مبناس
ودوام العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
ــة تهنئة الى  ــيخ صباح االحمد ببرقي ــمو األمير الش   وبعث صاحب الس
الرئيس ليونيل فيرناندس ريناـ  رئيس جمهورية الدومنيكان الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور 
الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 

الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

 مبناســـبة عودة خادم احلرمني الشـــريفني 
ســـاملا غامنا معافى الـــى ارض الوطن الغالي 
بعد رحلته العالجية التي تكللت وهللا احلمد 
بالنجاح صرح سفير اململكة العربية السعودية 
بالكويت د.عبدالعزيز الفايز بأنه وزمالؤه في 
الســـفارة وكافة املواطنني السعوديني املقيمني 
في الكويت يشكرون اهللا عز وجل على شفاء 
خادم احلرمني الشـــريفني وعودته الى اململكة 
ليواصل مســـيرة اخلير والبناء والنماء لهذا 
الوطن الغالي والتي غرس جذورها املؤســـس 

امللك عبدالعزيز يرحمه اهللا، ورعاها من بعده 
ابناؤه البررة املخلصون حتـــى العهد الزاهر 
الذي نعيشه اليوم في ظل قيادة خادم احلرمني 
الشريفني الرشيدة وعضديه سمو ولي العهد 

االمني وسمو النائب الثاني.
  وتوجه السفير الفايز بالتهنئة بسالمة خادم 
احلرمني الشريفني الى األسرة املالكة الكرمية 
والشعب السعودي النبيل، سائال اهللا عز وجل 
ان يحفـــظ اململكة وقيادتها وشـــعبها من كل 

مكروه. 

 وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشيل اليوماري

 الرئيس العراقي يزور 
الكويت اليوم  

 بغــــداد ـ كونــــا: اعلن ان 
رئيــــس اجلمهورية العراقية 
جالل طالباني سيصل اليوم 
الــــى الكويت للمشــــاركة في 
احتفاالتها الوطنية مبناسبة 
العيد الـ ٥٠ لالستقالل والذكرى 
الـ ٢٠ للتحرير وذكرى مرور 
خمس ســــنوات علــــى تولي 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد مقاليد احلكم.

  وقال بيان رئاسي عراقي 
ان زيارة طالباني تأتي تلبية 
التــــي تلقاها رئيس  للدعوة 
اجلمهورية جــــالل طالباني 
من اخيه صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد لزيارة 
الكويت واملشاركة في احتفاالت 
اســــتقالل وحتريــــر الكويت 
الشقيقة. ومن املتوقع ان يلتقي 
طالباني خالل زيارته بعدد من 
رؤساء وفود الدول املشاركة 

في احتفاالت الكويت.
  وكان الرئيــــس العراقــــي 
قــــد اكد ان االحتفــــال بالعيد 
الوطني يكتسب هذا العام داللة 
خاصة النه يتزامن مع الذكرى 
العشرين النعتاق الكويت من 
النير الصدامي وازالة الضيم 
الذي حاق بها بفعل اجلرمية 
التي ارتكبها النظام االستبدادي 
الصدامي بحق الكويت الشقيقة 
وبحق شــــعبنا العراقي على 

حد سواء. 

 اليوماري: جهود كبيرة للكويت في تنمية الدول الفقيرة
كبرى املسائل اإلقليمية والدولية 
ونحن نواصل التشاور حول كل 
هذه املواضيع». واضافت «الكويت 
لديها مكانة خاصــــة في املنطقة 
وكذلــــك في العالــــم العربي وهي 
تلعب دورا مهمــــا كما انها طرف 
محترم وقد أدى وضعها اجلغرافي 
املعــــروف باالنفتاح  وتاريخهــــا 
واحلوار الى جعلها وسيطا طبيعيا 
في اي حدث إلرساء أكبر قدر من 
االستقرار اإلقليمي». وأوضحت 
وزيرة اخلارجية الفرنســــية انه 
علــــى «الصعيد االقتصادي هناك 
حتديات كبرى ترتســــم في األفق 
يتوجب تعزيزها خاصة في قطاع 
املشاريع االقتصادية الكبرى التي 
باتت ممكنة بفضل خطة التنمية 
التي أقرها البرملان الكويتي وفرنسا 
ترغب فــــي طــــرح خبراتها عبر 

املشاركة في هذه املشاريع».
  وذكــــرت اليو مــــاري انه في 
مجال الطاقة النووية السلمية فإن 
«تعاونا ثنائيا عميقا بدأ يرتسم 
وهو اليوم قيد التنفيذ وهذا يعكس 
ارادتنــــا بتحقيق االلتزامات التي 
اتخذها بلدنا فعليا». وفي مجال 
الوزيرة  الثقافة والتربية أعربت 
الفرنسية عن متنياتها في ان تلعب 
فرنســــا الدور العائد لها في هذا 
املجال وحتافظ على املكانة املميزة 
التي تتمتع بها في الكويت من خالل 
تعميق التعاون بصورة أكبر في 

هذا امليدان. 

لفرنسا ال غنى عنها في املنطقة». 
العميقة  وقالت: متيزت الصداقة 
بني فرنســــا والكويــــت مبراحل 
أساســــية على غرار ما حصل من 
خالل مشاركة فرنسا في التحالف 
الدولي الذي أدى الى حترير الكويت 

من االحتالل العراقي.
  واضافت «جتد عالقتنا جذورها 
الراســــخة في تعلقنــــا معا بقيم 
مشتركة منها حياة سياسية متينة 
وحرية رأي واسعة جدا والتسامح 

كركيزة للدميوقراطية».
  وأوضحت ان العالقات الفرنسية 
ـ الكويتية أخذت أبعادا جديدة لها 
في الســــنوات األخيرة حيث قرر 

 باريس ـ كونــــا: أكدت وزيرة 
الفرنســــية ميشــــيل  اخلارجية 
امــــس متانة العالقات  اليوماري 
الكويتية ـ الفرنســــية، مشــــيدة 
باجلهود التي تبذلها الكويت من 
أجل املســــاعدة على تنمية الدول 

الفقيرة في العالم.
  جاء ذلك في تصريح للوزيرة 
ماري لـ «كونا» مبناسبة احتفاالت 
الكويــــت مبــــرور ٥٠ عامــــا على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير و٥ 
سنوات على تولي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
  وذكرت املسؤولة الفرنسية ان 
رئيس اجلمهورية الفرنسية نيكوال «الكويت صديقة وحليفة وشريكة 

ساركوزي وصاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد في فبراير 
٢٠٠٩ ارساء شراكة استراتيجية 
الشراكة  ان  الى  شاملة. وأشارت 
«تتمحور بشــــكل خاص حول ٣ 
ميادين هي الطاقة النووية السلمية 
مع توقيع اتفاقية التعاون النووي 
في ابريــــل ٢٠١٠ وجتديد معاهدة 
الدفاع بني البلدين في ٢١ اكتوبر 
٢٠٠٩ واهتمام الكويتيني بشــــراء 
الطائرات العسكرية الفرنسية من 
طراز «رافال» واالقتراح الفرنسي 
للكويت سنة ٢٠٠٩ بالدخول في 
رأسمال مجموعة «اريفا» النووية 
الفرنسية». وقالت ان فرنسا تعلق 
أهمية كبيرة جدا لنوعية احلوار 
السياسي مع الكويت إذ توجد لدى 
البلدين «نظرة متقاربة كثيرا بشأن 

 9  ٥٠ عاماً من المجد  لي 
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