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بدعوتكم الفتتاح

معر�صها ال�صاد�س

Summer Bazar 2
وذلك اليوم اخلمي�س

متام ال�صاعة 4:00 م�صاًء

يف فندق موفنبيك البدع

قاعة البدع

املعر�س م�صتمر اخلمي�س واجلمعة وال�صبت

ت: 99010299

سموه التقى سفيري أميركا وكندا مبناسبة انتهاء مهام عملهما

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك ووزراء اخلارجية والداخلية والدفاع

إلى ذلك، استقبل سمو 
ولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح 

أم���س س���فير الوالي���ات 
املتح���دة األميركية لدى 
الكويت ماثيو تولر وذلك 
مبناسبة انتهاء مهام عمله 

سفيرا لبالده. 
 واستقبل سموه بقصر 
بي��ان صباح أمس سفير 
كندا لدى الكويت دوغالس 
ج���ورج وذلك مبناس���بة 
انتهاء مهام عمله س���فيرا 

لبالده. 
 حضر املقابلتني وكيل 
العهد  دي���وان سمو ولي 
للشؤون اإلعالمية الشيخ 
الس���لمان  مبارك احلمود 
ووكيل ديوان س���مو ولي 
العهد لش���ؤون املراس���م 
والتشريفات الشيخ مبارك 

صباح السالم. نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ خالد 

اجلراح. 

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس رئيس 
مجل���س األم���ة م���رزوق 

الغامن،
واستقبل سموه سمو 
رئي���س مجل���س الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل س���مو ولي 
العهد بقصر بيان صباح 
أمس النائب األول لرئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد. 
واستقبل سموه بقصر 
أم���س نائب رئيس  بيان 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
الداخلية الش���يخ محمد 

اخلالد. 
كما استقبل سمو ولي 
العهد بقص���ر بيان أمس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير األميركي

ثامر العلي يترأس وفد الكويت 
إلى مؤمتر األمن الوطني 

واإلقليمي بالبحرين
املنامة � كونا: يش���ارك وفد كويتي برئاسة رئيس 
جهاز األمن الوطني الش���يخ ثامر العلي في »املؤمتر 
الثاني لألمن الوطني واألم���ن اإلقليمي لدول مجلس 

التعاون« الذي انطلق في املنامة أمس. 
وينظم املؤمتر مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 
والدولية والطاقة )دراس���ات( حتت شعار »رؤية من 
الداخل.. حتديات احلاضر واستراتيجيات املستقبل« 
لبحث ابرز املس���تجدات واألحداث التي تشكل تهديدا 

لألمن الوطني واإلقليمي لدول مجلس التعاون. 
ويق���ام املؤمتر حتت رعاية نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء البحريني الش���يخ محمد بن مبارك آل خليفة 
مبشاركة شخصيات سياسية وأكادميية بارزة كويتية 
وخليجي���ة لوضع رؤى بناءة ملواكبة املتغيرات التي 
قد تشهد بروز اشكال مختلفة من التحالفات اإلقليمية 
والدولية واعادة صياغة الستراتيجيات امنية ملواجهة 

املخاطر التي حتملها األحداث في املنطقة. 
وكان الوفد الكويتي برئاسة الشيخ ثامر العلي قد 

وصل الى املنامة أمس للمشاركة في املؤمتر.

سيئول � كونا: التقى مدير إدارة آسيا بوزارة اخلارجية 
السفير محمد أحمد املجرن الرومي مع نائب وزير خارجية 
كوريا اجلنوبية لي كيونغ سو في اجتماع عقد مبقر وزارة 
اخلارجية في سيئول بحضور سفيرنا لدى كوريا السفير 

جاسم محمد البديوي. 
وبحث اجلانبان خالل اللقاء س����بل تطوير العالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية كوريا وسبل دعم التعاون 

املشترك بني البلدين في جميع املجاالت. 
كما مت التطرق إلى عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك بحضور املستشار عبدالرزاق اخلليفة 
من إدارة آسيا وس����كرتير ثان طارق الياسني من اإلدارة 
االقتصادية وس����كرتير ثان يوسف املنصور في سفارة 

الكويت لدى جمهورية كوريا. 
من ناحية أخرى قام مدير إدارة آس����يا السفير محمد 
أحمد املجرن الرومي بزيارة إلى معهد آسان الذي يوصف 

بأنه أحد أكبر مراكز الفكر االستراتيجية في كوريا. 
وأجرى السفير الرومي حوار طاولة مستديرة تطرق 
فيه إلى عدة مواضيع من بينها تاريخ الكويت منذ نشأتها 
وحتى الوقت احلالي والدستور الكويتي ودور املرأة في 
املجتمع الكويتي إلى جانب العالقات الدولية التي تربط 
الكويت بجيرانها وموقف الكويت جتاه القضايا اإلقليمية 
والدولية. وأشاد السفير الرومي في الوقت ذاته بالعالقات 
املتميزة بني الكويت وكوريا خاصة في مجال اإلنش����اء 

واإلعمار في الكويت. 
وفي املقابل رحب رئيس معهد آس����ان هام جيه بونغ 
بالسفير الرومي وقد تطرق في اللقاء معه إلى العالقات 
الدولية السيما الكورية � الكورية واملستقبل االقتصادي 

لكوريا اجلنوبية في ظل األحداث الدولية الراهنة. 
وعلى صعيد متصل أجرى السفير الرومي محادثات 
رسمية مع مدير املعهد العاملي للنمو األخضر يوفو ديبور 
مبشاركة سفير الكويت لدى جمهورية كوريا السفير جاسم 

البديوي وذلك في مقر سفارتنا في سيئول. 
وقام مدير املعهد باستعراض أهداف وسياسات املعهد 
العاملي للنمو األخضر الذي مت تدشينه في إطار مبادرة 
الرئيس الكوري اجلنوبي الس����ابق لي ميونغ باك لدعم 
سياسات النمو األخضر والترويج لصناعات النمو األخضر 
محليا ودوليا. كما قدم ديبور شرحا للخدمات والبرامج 
التي ميكن للمعهد ان ينظمها للكويت من أجل دفع االقتصاد 
وتطويره ليواكب التحديات العاملية، مبينا أن املعهد يقوم 
بتنظيم العديد من البرامج املشابهة لعدد من دول العالم 

مبا فيها دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر. 
من جانبه تطرق السفير الرومي إلى الدور الذي يقوم 
به الصندوق الكويتي للتنمية العربية في دعم املشاريع 
االقتصادي����ة في دول العالم متطلعا إلى س����بل التعاون 

الثنائي بني الكويت واملعهد العاملي للنمو األخضر. 
وصرح الس����فير جاسم البديوي بأن الكويت ستقوم 
بتقييم ودراسة اخلدمات التي يقدمها املعهد وذلك بالنظر 
في إمكانية االضطالع ببرامج مشتركة تخدم الكويت على 

املديني املتوسط والطويل.

السفير الرومي مع نائب وزير خارجية كوريا اجلنوبية

السفير الرومي بحث تطوير 
العالقات الثنائية مع نائب وزير 

خارجية كوريا اجلنوبية


