
 3  ٥٠ عاماً من المجد  لي 
 االثنين ٢٨ فبراير ٢٠١١ 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز

 الشيخ د.سالم اجلابر مودعا ملك إسبانيا امللك خوان كارلوس

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الرئيس العراقي جالل طالباني

 املستشار خالد الفليج مودعا الرئيس التركي عبداهللا غول

 د.يوسف اإلبراهيم مودعا حاكم كندا الشيخ مبارك احلمود مودعا ممثل السلطان قابوس

 األمير بحث مع نايف بن عبدالعزيز وطالباني
  العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك

 ضيوف الكويت غادروا بعد المشاركة في االحتفاالت الوطنية

 قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مساء 
اول مـــن امس بزيارة الى اخيه صاحب الســـمو امللكي 
االمير نايف بـــن عبدالعزيز آل ســـعود النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باململكة العربية 

السعودية الشقيقة وذلك بقصر بيان.
  هذا، ومت تبادل االحاديث االخوية التي عكست عمق 
العالقـــات التاريخية التي تربط بـــني الكويت واململكة 

العربية السعودية الشقيقة.

  حضر املقابلة رئيس بعثة الشرف املرافقة النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
والشيخ صباح اخلالد. وقام صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد مســـاء اول من امس بزيارة الى الرئيس 
جالل طالباني رئيس جمهورية العراق الشـــقيق وذلك 

مبقر اقامته بقصر بيان.
  هذا، ومت تبادل االحاديث الودية التي عكســـت عمق 
العالقات االخوية الطيبة التي تربط بني البلدين والشعبني 

الشقيقني وسبل تنميتها في جميع االصعدة والقضايا 
ذات االهتمام املشـــترك. كما اقام صاحب السمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمد بقصر بيان مأدبة عشاء رسمية 
وذلك على شـــرف اصحاب اجلاللة والفخامة والســـمو 
واملعالي الضيوف الكرام املشاركني في االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والذكرى الـ 
٢٠ للتحرير وذكرى مرور ٥ سنوات على تولي صاحب 

السمو االمير مقاليد احلكم. 

 غـــادر البالد الرئيس بشـــار 
األسد رئيس اجلمهورية العربية 
الســـورية الشـــقيقة وذلك بعد 
املشاركة في االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت بالذكرى الـ ٥٠ 
للعيد الوطنـــي والذكرى الـ ٢٠ 
للتحرير والذكـــرى الـ ٥ لتولي 
صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
  وكان في وداعـــه على ارض 
املطـــار رئيـــس بعثة الشـــرف 
املرافقة املستشار بالديوان األميري 

د.عبداهللا املعتوق.
العماد  الرئيـــس    كما غـــادر 
ميشال سليمان رئيس اجلمهورية 
اللبنانيـــة الشـــقيقة وذلك بعد 

املشاركة في االحتفاالت.
  وكان في وداعـــه على ارض 
املطار رئيس بعثة الشرف املرافقة 
وزير التجـــارة والصناعة احمد 

الهارون.
  وغادر البـــالد الرئيس جالل 
طالباني رئيس جمهورية العراق 
الشقيق والوفد املرافق له وذلك 
بعد املشـــاركة فـــي االحتفاالت 

الوطنية الرسمية للكويت.
  وكان في وداعـــه على ارض 
املطار رئيس بعثة الشرف املرافقة 
له املستشـــار بديوان سمو ولي 

العهد ناصر الروضان.
  كما غادر البالد أمس صاحب 
امللكي األمير نايف بن  الســـمو 
عبدالعزيـــز آل ســـعود النائب 
الثاني لرئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية باململكة العربية 
السعودية الشـــقيقة وذلك بعد 
املشاركة في االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت للذكرى الـ ٥٠ 
للعيد الوطنـــي والذكرى الـ ٢٠ 
ليوم التحرير والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
  وكان في وداع صاحب السمو 
امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز 
على ارض املطـــار رئيس بعثة 
الشـــرف املرافقـــة النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك والشيخ 

صباح اخلالد.

  كما غادر امللك خوان كارلوس 
األول ملك اسبانيا الصديقة والوفد 
املرافق له وذلك بعد املشاركة في 
الرســـمية  الوطنية  االحتفاالت 
للكويت. وكان على رأس مودعيه 
على ارض املطـــار رئيس بعثة 
الشـــرف املرافقة له املستشـــار 
بديوان ســـمو رئيـــس مجلس 

الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر.
  كما غادر ممثل السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان عمان صاحب 
السمو اسعد بن طارق آل سعيد 
والوفد املرافق له بعد املشـــاركة 
في االحتفاالت الوطنية الرسمية 

للكويت.
  وكان على رأس مودعي سموه 
على ارض املطـــار رئيس بعثة 
املرافقة لسموه محافظ  الشرف 

اجلهراء الشيخ مبارك احلمود.
  كما غادر رئيـــس جمهورية 
أملانيا االحتادية كريستان وولف 
وذلك بعد املشاركة في االحتفاالت 

الوطنية الرسمية للكويت.
  وكان في وداعـــه على ارض 
املطار رئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشـــار في الديوان االميري 

محمد ابو احلسن.
  وغادر البالد الرئيس عبداهللا 
غـــول رئيس جمهوريـــة تركيا 
الصديقة وذلك بعد املشاركة في 

الرســـمية  الوطنية  االحتفاالت 
للكويت. وكان فـــي وداعه على 
ارض املطار رئيس بعثة الشرف 
املرافقة له املستشار في الديوان 

األميري خالد الفليج.
الرئيـــس آصف علي    وغادر 
زرداري رئيس جمهورية باكستان 
االســـالمية الصديقة وذلك بعد 
املشاركة في االحتفاالت الوطنية 

الرسمية.
  وكان في وداعـــه على ارض 
املطار رئيس بعثة الشرف املرافقة 
له وزير االشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل  الدولة لشؤون 

صفر.
  كما غادرت حرم رئيس مالطا 
السابق فيوليت دي ماركو بعد 
املشاركة في االحتفاالت الوطنية 
الرســـمية للكويـــت بالذكـــرى 
اخلمسني لالســـتقالل والذكرى 
العشرين للتحرير وذكرى مرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 

السمو االمير مقاليد احلكم.
  وغادر الرئيس ســـالو جيبو 
رئيس جمهورية النيجر الصديقة 
والوفد املرافق له بعد املشـــاركة 
في االحتفاالت الوطنية الرسمية 
للكويـــت بالذكـــرى اخلمســـني 
العشرين  لالســـتقالل والذكرى 
للتحرير وذكـــرى مرور خمس 

سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم.

  وكان على رأس مودعيه على 
أرض املطار رئيس بعثة الشرف 
املرافقة وزيـــر املواصالت وزير 
الدولة لشـــؤون مجلـــس األمة 
د.محمد البصيري. وغادر د.رام 
ياران يـــاداف رئيس جمهورية 
الدميوقراطية الصديقة  نيبـــال 
والوفد املرافق له البالد امس بعد 
املشاركة في االحتفاالت الوطنية 

الرسمية.
  وكان على رأس مودعيه على 
أرض املطار رئيس بعثة الشرف 
الكهرباء واملاء  املرافقة له وزير 

د.بدر الشريعان.
  وغادر ديڤيد جونسون حاكم 
عام كندا الصديقة والوفد املرافق 
وذلك بعد املشاركة في االحتفاالت 

الوطنية الرسمية للكويت.
  وكان علـــى رأس مودعيـــه 
رئيـــس بعثة الشـــرف املرافقة 
له املستشـــار بالديوان االميري 

د.يوسف اإلبراهيم.
  بدوره وصف ملك مملكة بوتان 
امللك اخلامس جيغمي خيســـار 
وانغتشـــوك الكويت بـ «الداعم 
الســـخي والصديق» خاصة في 
اوقات الشدة التي شهدتها اململكة 
بسبب الكوارث الطبيعية خالل 

االعوام االخيرة.
  وقال امللك جيغمي وانغتشوك 
لـ «كونا» مبناسبة  في تصريح 
الكويت للمشـــاركة في  زيارته 
االحتفاالت ان بوتان تلقت قروضا 
الكويت  ومســـاعدات تقنية من 
تقدر بـ ٢٩ مليون دوالر منذ عام 
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  وثمن عالقـــات التعاون التي 
تربـــط بني البلديـــن مضيفا ان 
الكويت ثالث دولـــة تفتح فيها 
اململكة سفارة لها كما انها احدى 
الـــدول الثالث التي لها ســـفارة 
في بوتان مـــا ميثل مدى الصلة 
والعالقـــة الوثيقـــة التي تربط 

البلدين.
  وردا على سؤال حول اخلطط 
جلذب االستثمارات اخلارجية الى 
بوتان قال امللك وانغتشوك ان «قيام 
حكم جيد واستتباب واستقرار 
الظروف السياسية والسياسات 
الرشيدة واحلكيمة خالل االعوام 
اخلمسة املاضية ضمنت لبوتان 
احلظوظ لتحقيق تقدم اجتماعي 

ـ اقتصادي قوي».
  واضاف «ومع هذا كوننا دولة 
صغيرة تواجه حتديات العوملة 
واالحداث اخلارجة عن السيطرة 
فأنا افضل التركيـــز على املدى 

الطويل. 

 صاحب السمو أولم على شرف ضيوف الكويت الكرام 

 ملك بوتان: الكويت صديق وداعم سخي خاصة في أوقات الشدة 

 ولي العهد أشاد بدور الواليات المتحدة
  في التحرير والعالقات الراسخة بين البلدين 

 رئيس الوزراء استقبل فيلتمان
  ورئيس البرلمان السنغالي 

 النجيفي أرجأ زيارته بسبب األوضاع في العراق

 الموسوي: لإلعالم دور مهم في غرس
  مبادئ الوحدة الوطنية واالنتماء للوطن

 سموه التقى مولين وفيلتمان

 كان من المقرر أن تبدأ ٥ مارس المقبل

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس البرملان السنغالي بحضور خالد اجلاراهللا ود.عادل الطبطبائي 
والسفير عبداألحد امباكي

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
قصر السيف مساء امس رئيس االركان املشتركة 
للواليات املتحدة االميركية االدميرال مايكل مولني 
ومساعد وزير اخلارجية االميركية لشؤون الشرق 
االدنى السفير جيفري فيلتمان والوفد املرافق له وذلك 
مبناسبة زيارته للبالد حيث عبر لسموه عن تهاني 
الواليات املتحدة االميركية حكومة وشعبا للكويت 

مبناسبة احتفال الكويت بأعيادها الوطنية.
  وقد شكره ســـموه على الشعور الطيب جتاه 
الكويت مثمنا الدور االساسي الذي لعبته الواليات 
املتحـــدة االميركية في حترير الكويت ومشـــيدا 
بالعالقات الراسخة بني الكويت والواليات املتحدة 

االميركية.

  كما مت خـــالل اللقاء بحث العالقـــات الثنائية 
املتميزة بني البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما 
في شتى املجاالت ملا فيه خير ومصلحة الشعبني 
الصديقني كما تناول اللقاء بحث اهم القضايا ذات 
االهتمام املشترك وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
  وحضر املقابلة نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ورئيس 
ديوان سمو ولي العهد، الشيخ مبارك الفيصل ونائب 
رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ ثامر العلي ومدير 
مكتب ســـمو ولي العهد د.فهد املصيريع وسفيرة 
الواليات املتحدة االميركية لدى الكويت السفيرة 

ديبورا كي جونز. 

 استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد باخليمة االميرية في قصر بيان امس بحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح مســــاعد وزيرة خارجية الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة لشؤون الشرق األدنى 

جيفري فيلتمان مبناسبة زيارته للبالد.
  حضر املقابلة وكيل وزارة اخلارجية السفير خالد 
اجلاراهللا وســــفيرة الواليات املتحدة لدى الكويت 
ديبورا جونز. كما اســــتقبل ســــمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد باخليمة األميرية في 
قصر بيان امس االول رئيس البرملان في جمهورية 
الســــنغال الصديقة ممادو سك يرافقه وزير الدولة 
لشؤون العالقات الدولية والبنية التحتية والطاقة 

كرمي واد مبناسبة زيارتهما للبالد.
  وقد نقل رئيس البرملان السنغالي لسمو رئيس 
مجلس الوزراء رسالة شفوية من الرئيس عبداهللا 
واد رئيس جمهورية الســــنغال الى صاحب السمو 
األمير ضمنها تهانيه مبناســــبة احتفاالت الكويت 
بالذكرى اخلمسني لالســــتقالل والذكرى العشرين 
لتحرير الكويت ومرور خمســــة اعوام على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم وتهانيه للشعب 

الكويتي مبزيد من الرفعة والتقدم.
  وحضر املقابلة املستشار بالديوان األميري د.عادل 
الطبطبائي ووكيل وزارة اخلارجية الســــفير خالد 
اجلاراهللا وسفير جمهورية السنغال لدي الكويت 

عبداالحد امباكي. 

 بغدادـ  كونا: أرجأ رئيس مجلس النواب العراقي 
أسامة النجيفي زيارة كانت مقررة الى الكويت، 
وذلك بسبب األوضاع التي مير بها العراق حاليا. 
وذكر بيان ملجلس النــــواب العراقي أمس األول 
ان النجيفــــي الذي كان من املنتظر ان يغادر الى 
الكويــــت على رأس وفد برملاني في اخلامس من 

مارس املقبل قد أرجأ زيارته حتى إشعار آخر.
  وأشار البيان الى ان الزيارة كانت مقررة ضمن 
سلســــلة زيارات للنجيفي لتعزيز العالقات بني 
العراق ودول املنطقة. ويشهد العراق حاليا سلسلة 
من املظاهرات في العديد من مدنه في إطار املطالبة 

بتحسني اخلدمات ومحاربة الفساد. 

 أكد اســـتاذ االعالم بجامعة الكويت د.محمود 
املوسوي ان لالعالم دورا بارزا ومهما السيما في 
املناسبات الوطنية التي تعيش الكويت افراحها 
حاليا من خالل نقل االنشطة والبرامج عبر مختلف 

الوسائل االعالمية.
  وقال د.املوســـوي لـ «كونا» امس ان «االعالم 
يساهم في غرس مبادئ الوحدة الوطنية واالنتماء 
للوطن والشـــعور بالفخر والعزة من خالل نقل 
احتفاالت وبهجة ابناء الكويت بأعيادها الى مختلف 
دول العالم وتقدمي فكرة مفادها ان أبناء الكويت على 

قلب واحد وال شيء يفرق وحدتهم الوطنية».
  وأضاف ان وسائل االعالم كانت ومازالت تقوم 

بدورها على اكمل وجه خصوصا دورها التوعوي 
حيال ما يجب وما ال يجب فعله أثناء االحتفاالت 
الوطنية وتبيان وتنظيم ما يتعلق باالنشـــطة 
باالعالن عن اماكن واوقات االنشطة والطرق املغلقة 
واملفتوحة اضافة الى نقل االنشـــطة نفسها عبر 
الوسائل املرئية واملسموعة واملقروءة او من خالل 

امللصقات واالعالنات في مختلف املناطق.
  وذكر ان وسائل االعالم تقوم عالوة على ذلك 
ببث بعض الوثائق التاريخية عن الكويت وماضيها 
لعرض مســـيرة نهضتها منذ القـــدم وما يحفل 
تاريخها من أعمال مشـــرفة جتعلها في مصاف 

الدول املتقدمة. 

 سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال االدميرال مايكل مولني


