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اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان مساء أمس جاللة 
امللك خ���وان كارلوس االول 
ملك مملكة اسبانيا الصديقة 
والوفد الرسمي املرافق جلاللته 
وبحضور س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وذلك 
الرسمية  مبناس���بة زيارته 

للبالد.
هذا وقد عقدت املباحثات 
الرسمية بني اجلانبني، ترأس 
اجلان���ب الكويت���ي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وس���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املب���ارك والنائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وكبار املسؤولني بالدولة، وعن 
اجلانب االسباني جاللة امللك 
خوان كارل���وس االول ملك 
مملك���ة اس���بانيا الصديقة 
وكبار املسؤولني في احلكومة 

االسبانية.
وق���د صرح نائ���ب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجل���راح بأن املباحثات 
تناولت العالقات الثنائية بني 
البلدين والشعبني الصديقني 
وسبل تعزيزها وتنميتها في 
مختلف املجاالت وتوسيع أطر 
الكويت  ب���ني دولة  التعاون 
ومملكة اسبانيا الصديقة مبا 

يخدم مصاحلهما املشتركة.
هذا وقد س���اد املباحثات 
جو ودي عكس روح التفاهم 
والصداق���ة الت���ي تتميز بها 
العالقات الطيبة بني البلدين 
ف���ي خط���وة جتس���د رغبة 
اجلانبني في تعزيز التعاون 
ف���ي املجاالت  القائم بينهما 

كافة.
إلى ذلك وبحضور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وجالل���ة امللك خوان 
كارل���وس االول ملك مملكة 
اسبانيا الصديقة وسمو ولي 
العهد الش���يخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك مت بقصر 
بيان مساء أمس التوقيع على 
الكويت ومملكة  اتفاقية بني 

اس���بانيا الصديقة، حيث مت 
توقي���ع مذك���رة تفاهم بني 
حكوم���ة الكوي���ت وحكومة 
مملكة اسبانيا بشأن التعاون 
في مجال البنية التحتية للنقل 
الكويت  ووقعها عن حكومة 
م. عبدالعزي���ز االبراهي���م 
وزير االشغال العامة ووزير 
الكهرباء واملاء وعن حكومة 
مملكة اس���بانيا آنا باستور 
خولي���ان � وزيرة االش���غال 

العامة واملواصالت.
كذلك أقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان مساء أمس مأدبة 

تستغرق يومني يجري جاللته 
خاللها مباحثات رسمية مع 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وكان على رأس مستقبليه 
عل���ى ارض املط���ار صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
الش���يخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ونائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح 

في حكومة مملكة اس���بانيا 
الصديقة.

املل���ك خوان  واس���تقبل 
كارل���وس االول ملك مملكة 
اس���بانيا الصديق���ة رئيس 
مجلس االم���ة مرزوق الغامن 
وذلك مبقر اقامة جاللته بقصر 

بيان. 
كما اس���تقبل امللك خوان 
كارل���وس االول ملك مملكة 
اسبانيا الصديقة النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وذلك مبقر اقامة جاللته بقصر 

بيان. 

عشاء على شرف جاللة امللك 
خوان كارل���وس االول ملك 
مملكة اسبانيا الصديقة والوفد 
الرسمي املرافق جلاللته وذلك 
الرسمية  مبناس���بة زيارته 

للبالد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
وكان امللك خوان كارلوس 
االول مل���ك مملكة اس���بانيا 
الصديقة وصل الى البالد ظهر 
امس والوفد الرسمي املرافق 
له في زيارة رس���مية للبالد 

القادة في  والوزراء وكب���ار 
اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني.
وتش���كلت بعثة الشرف 
املرافقة له من الديوان األميري 
برئاس���ة املستشار بالديوان 

األميري محمد ابواحلسن.
ويرافق جاللته وفد رسمي 
يض���م كال من وزي���ر الدفاع 
ايوالتي  ب���درو موريني���س 
ووزيرة األش���غال العامة أنا 
ماريا باستور خوليان ووزير 
االقتصاد والطاقة والسياحة 
خوسيه مانويل سوريا لوبيث 
وع���دد من كبار املس���ؤولني 

املقابلتني رئيس  وحضر 
بعثة الشرف املرافقة املستشار 
ابو  بالديوان االميري محمد 

احلسن.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس 
مجلس ادارة جمعية احملامني 
الكويتية احملامي وسمي خالد 
الوس���مي وأعضاء اجلمعية 
وذلك مبناسبة تشكيل مجلس 

االدارة اجلديد.
وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في استقبال ملك اسبانيا

صاحب السمو خالل لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية احملامني 

..ومرحبا برئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافيملك اسبانيا مصافحا سمو الشيخ ناصر احملمد على هامش مأدبة العشاء

جانب من مباحثات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وملك إسبانيا بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اجلراح صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال امللك خوان كارلوس

صاحب السمو يشمل برعايته تكرمي كوكبة من املعلمني واملدارس املتميزة اليوم

ملك إسبانيا استقبل رئيس الوزراء

يشمل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد برعايته حفل تكرمي 
املعلمني واملدارس للعام الدراسي 

2013/2012 بالقطاعني العام واخلاص، 
حتت شعار »املعلم.. عطاء متيز إبداع« 

صباح اليوم، على مسرح الشيخ عبداهلل 
اجلابر في جامعة الكويت مبنطقة 

الشويخ، والبالغ عددهم 312 فردا، و48 
مدرسة، تابعني للمناطق التعليمية الست، 

التابعة لقطاع التعليم العام، كما سيتم 
تكرمي 6 أفراد مع املعهد الديني الثانوي 

بنني في منطقة الفحيحيل، باالضافة الى 
13 فردا، ومدرسة الرجاء االبتدائية بنات 

بالنسبة للقطاع اخلاص، اي مبجموع 

331 فردا تتنوع مسمياتهم الوظيفية من 
مدير مدرسة حتى معلم و50 مؤسسة 
تعليمية واحدة منها فقط تابعة للقطاع 

اخلاص.
وقد أناب صاحب السمو وزير التربية 

ووزير التعليم العالي أحمد املليفي 
حلضور احلفل

استقبل جاللة امللك خوان كارلوس األول 
ملك مملكة اسبانيا الصديقة مساء أمس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك وذلك مبقر اقامة جاللته بقصر 
بيان. 

حضر املقابلة رئيس بعثة الشرف 

املرافقة املستشار بالديوان األميري 
محمد عبداهلل ابواحلسن.

أخيراً.. بدأت إزالة سكراب أمغرة

موسى أبوطفرة

أخيرا بدأت عملية إزالة سكراب أمغرة، فقد أعلنت 
اللجنة التنس���يقية فيما بني الهيئة العامة للصناعة 
وجلنة إزالة التعديات على أمالك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة، أنها بدأت في إزالة موقع الس���كراب احلالي 
امس الثالث���اء، مطالبة جميع املس���تثمرين باإلخالء 

واالنتقال الى املوقع اجلديد مبنطقة النعامي.

جانب من عملية اإلزالة

اإلسكندراني: تكنولوجيا النانو هي تكنولوجيا القرن الـ 21

بن حلي: إعالن الكويت أعطى للدول العربية
التي متر مبراحل انتقالية أولوية في مجال االستثمارات

� كونا: قال نائب  القاهرة 
الدول  الع���ام جلامعة  األمني 
العربية السفير أحمد بن حلي 
إن اعالن الكويت الصادر عن 
القمة العربي���ة ال� 25 أعطى 
لل���دول العربي���ة الت���ي متر 
مبراح���ل انتقالية أولوية في 
مجال االس���تثمارات من أجل 
اعادة بناء الدولة ومؤسساتها 
وهياكلها ونظمها التشريعية 

والتنفيذية. 

ألقاها  وأضاف في كلم���ة 
أمام مؤمتر االستثمار العربي 
املشترك والتنمية املستدامة 
نيابة عن األمني العام للجامعة 
نبيل العربي، ان توفير العون 
املادي والفني لهذه الدول ميكنها 
من اجن���از املرحلة االنتقالية 
على نحو آمن ومضمون لبناء 
مجتمع يس���وده االس���تقرار 
على أس���س قي���م العدال����ة 

االجتماع��ي. 

وأشار في هذا الصدد الى 
تأكيد القادة العرب خالل قمة 
الكوي���ت عل���ى تعزيز األمن 
القوم����ي العربي مبا ميكن من 
تسارع عملية النمو وحتقيق 

التنمية الشامل���ة. 
وش���دد عل���ى أن توطيد 
العربية وترس���يخ  املصالح 
املنفعة املشتركة هو السبيل 
الكفيل���ة ملواجه���ة األزمات 
التي  السياس���ية والنزاعات 

تطف���و من ح���ني آلخ���ر في 
س���ماء العالق�������ات العربية 
وخللق فض����اء عربي موح���د 
ومتني ال يتأثر بتأثر األحداث 
أو وجود خالفات باعتبار ذلك 
الضامن����ة األكيدة إلش���عار 
املواط������ن العرب���ي بجدوى 
العربي املش���ترك في  العمل 
اطار جامع����ة الدول العربية 
وبأهميته على حيات���ه وعلى 

مستقبل أبنائ����ه. 

وطالب بضرورة العمل على 
تشجيع املستثمرين لالستفادة 
من االمكانيات الهائلة في مصر 
مع قيام احلكومة بوضع االطار 
اجلاذب لالستثمارات كتفعيل 
مجموع���ة القوانني واألنظمة 
التي تضمن للمستثمر املصري 
والعربي حقوق���ه وواجباته 
لإلقدام على االستثمار هناك. 
الى قيام احلكومة  وأشار 
املصري���ة باس���تكمال البنية 

ف���ي س���يناء من  التحتي���ة 
وسائل النق���ل البري واجلوي 
الكهربائي  والبحري والربط 
وتوفير املي���اه لتحفيز قدوم 

االستثمارات اليه����ا. 
وقال بن حل���ي: ان هناك 
مش���اريع عربية كبرى جار 
العمل على اجنازها مثل الربط 
ما بني الدول العربية في مجال 
الس���ريعة  الكهرباء والطرق 

والسكك احلديدية وغيرها.

قال باحث علمي في معهد 
الكويت لألبحاث العلمية ان 
النانو حظيت  تكنولوجي���ا 
باهتمام كبير م���ن القيادات 
السياسية في البلدان العربية، 
مضيف���ا ان هن���اك نضوجا 
فكريا وثقافيا متطورا تشهده 
الكويت واملنطقة العربية في 

هذا املجال.
وذك���ر مدي���ر برنام���ج 
النان���و واملواد  تكنولوجيا 
املتقدم���ة في مرك���ز بحوث 

الطاقة والبناء باملعهد د. محمد 
االسكندراني ل� »كونا« امس 
»اننا نعيش في زمن الثورة 
الصناعية الرابعة وألول مرة 
تتواكب األنشطة البحثية مع 
الهائل  التكنولوجي  التطور 
وال���ذي حتقق م���ع حرص 
قاداتنا السياسية في بلداننا 

العربية«.
ان  وب���ني االس���كندراني 
النان���و ه���ي  تكنولوجي���ا 
تكنولوجيا القرن ال� 21 ومفتاح 

التقدم واالمن���اء االقتصادي 
املبني عل���ى العلم واملعرفة، 
موضحا انها تكنولوجيا قائمة 
على دراسة العلوم النانونية 
وايجاد مواد النانو والتحكم في 
بنيتها الداخلية واعادة هيكلة 
الذرات واجلزيئات  وترتيب 
املكونة للحصول على منتجات 

متميزة وفريدة. 
واضاف ان املواد النانونية 
هي مواد صغيرة احلجم يتم 
حتضيرها معمليا او موجودة 

بالفعل في الطبيعة وتتراوح 
اقطار  او  مقاييس اطواله���ا 
حبيباتها ما بني 0.1 نانو متر الى 
100 نانو متر مؤكدا ان بعض 
تطبيقات هذه املواد ترجع الى 
مئات الس���نني خصوصا في 
حتضير وتوصيف مركباتها 

الكيميائية. 
 وعن دور الكويت في هذا 
الشأن والذي يقوم به معهد 
الكويت لالبحاث العلمية أفاد 
بأن برنامج تكنولوجيا النانو 

التابع ملركز  املتقدمة  واملواد 
الطاقة والبناء هو احد احدث 
البرامج البحثية في املعهد ومت 
ادراجه باخلطة االستراتيجية 
التابعة له )2010 � 2015( مبينا 
انه برنامج يواكب مش���روع 
)انش���اء معامل تكنولوجيا 
النان���و باملعه���د( وتأهيلها 
بأح���دث املع���دات واالجهزة 
العلمية التي لم يصل بعضها 
الى املنطقتني العربية والشرق 

اوسطية. د. محمد االسكندراني

تلقى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد رسالة خطية من 
وزير اخلارجية والتعاون في جمهورية توغو روبير 
دوسي تتعلق بسبل توطيد العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني في جميع املجاالت.

اخلالد تلقى رسالة خطية
من وزير خارجية توغو

األمير بحث مع ملك إسبانيا تعزيز العالقات الثنائية وأقام مأدبة عشاء على شرفه واستقبل ناصر احملمد

الكويت وإسبانيا وقّعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للنقل
صاحب السمو 
التقى رئيس 

وأعضاء مجلس 
إدارة جمعية 

احملامني


