
الخميس 8 اكتوبر 2009   3محليات

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

صاحب السمو األمير مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

عزيز الديحاني

عبدالرحمن العطية

انور احلساوي وعدنان النوه خالل زيارتهما الحد املعامل في فلورنسا

ولي العهد استقبل المحمد والمبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
قصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه في قصر بيان صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.

الديحاني قدم أوراق اعتماده للرئيس األسد: 
سنبذل كل جهد لتعزيز العالقات بين البلدين

أعرب عن اعتزازه بثقة صاحب السمو

وفد مركز كونا للتصوير زار أحد معامل
 طباعة الصور اإليطالية المتطورة في فلورنسا

)التحول.. الكويت من الشراع الى 
النفط( الذي افتتح في فلورنسا 
قبل ايام تهدف الى التعرف على 
التقنيات املتطورة املتميزة التي 
اتسمت مبذاق ايطالي خاص معربا 
عن اعجابه الكبير مبا شهده خالل 

هذه الزيارة.
واكد احلس���اوي ان زيارته 
كانت فرصة كبيرة لالس���تفادة 
من االس���اليب العاملية املتقدمة 

والتقنيات الت���ي يتفرد بها هذا 
املعمل ف���ي طباعة الصور على 
مختلف االس���طح واملواد وفي 
الق���درة على االرتق���اء بجودة 
ومستوى الصور الضوئية التي 
قال »انه���ا تقنيات حديثة نفكر 
في امكانية االس���تفادة منها في 
)كونا( وفي الكويت خاصة في 
تنفيذ مع���ارض التصوير التي 

تقيمها الوكالة«.

املعمل ف���ي امكانية اس���تخدام 
احداث التقنيات املتطورة بطريقة 
ابتكارية باعتبار ذلك صفة اتسمت 
بها التقاليد احلرفية والفنية في 
ايطاليا خاصة مبدينة فلورنسا 

على مر العصور.
من جانبه ذكر رئيس مركز 
التصوي���ر ف���ي )كون���ا( انور 
احلس���اوي ان زيارته للمعمل 
الذي تولى طباعة صور معرض 

فلورنسا )ايطاليا( � كونا: قام 
الكويتية  وفد من وكالة االنباء 
امس بزيارة الح���د اهم معامل 
طباعة الصور في ايطاليا للتعرف 
على احدث التقنيات واالبتكارات 
في مجال التصوير الفوتوغرافي 

وامكانية االستفادة منها.
ورحب مدير معمل )س���نتر 
كروم( مبدينة فلورنسا ماسيمو 
بانتان���و بوف���د وكال���ة االنباء 
الكويتية الذي ضم رئيس مركز 
انور احلساوي  كونا للتصوير 
ورئيس قسم التصوير بالوكالة 
الكويتي���ة عدن���ان النوه حيث 
اصطحبهما في جولة بني اقسام 
املعمل للتعرف عل���ى عمليات 

االنتاج املبتكرة.
وقال بانتانو في تصريح ل� 
»كونا« بهذه املناسبة ان شركته 
التي تعمل منذ نحو 4 عقود قامت 
بتطبيق التقاليد الفنية العريقة 
في مدينة فلورنس���ا باستخدام 
التكنولوجية  احدث االبتكارات 
في هذا املجال ليتمكن معمله من 
تلبية مطال���ب املبدعني بعد ان 
اصبح التصوي���ر الفوتوغرافي 
شكال من اشكال الفنون اجلميلة 

التي تتزايد اهميتها باطراد.
كما شدد بانتانو على اهمية 
امله���ارة احلرفي���ة للعاملني في 

دمشق ـ هدى العبود
اس���تقبل الرئيس السوري 
بشار األسد امس سفيرنا لدى 
الذي  الديحاني  سورية عزيز 
قدم أوراق اعتماده سفيرا لدى 
العربية السورية  اجلمهورية 
بحض���ور وزي���ر اخلارجية 
الس���وري وليد املعلم ووزير 
ش���ؤون رئاس���ة اجلمهورية 

منصور عزام.
ونق���ل الس���فير الديحاني 
حتيات صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح االحمد وسمو 
ول���ي العه���د الش���يخ نواف 
االحمد وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
الى الرئيس األسد الذي حمله 
بدوره حتياته للقيادة السياسية 

في الكويت.

العالقات ال���ى آفاق أرحب مبا 
يص���ب في مصلح���ة وخدمة 

البلدين والشعبني الشقيقني.
وأكد السفير الديحاني عزمه 
على بذل كل جهد ممكن لتعزيز 
القائمة بني  العالقات األخوية 
سورية والكويت في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 

وأخيه الرئيس بشار األسد.
وأعرب في تصريح ل� »كونا« 
عن اعتزازه البالغ بثقة صاحب 
السمو األمير بتعيينه سفيرا 
للكويت في دمش���ق، مش���يرا 
الى انه س���يعمل على االرتقاء 
مبس���توى األداء وتقدمي مزيد 
من العون والرعاية للمواطنني 
الكويتيني الزائرين للجمهورية 
العربية الس���ورية او املقيمني 

فيها.

الرئيس األسد  واستعرض 
مع السفير العالقات الودية بني 
البلدين الشقيقني، متمنيا له 
النجاح في مهام عمله اجلديد، 
مؤكدا استعداد سورية لتقدمي 
كل التس���هيالت للدف���ع بهذه 

صاحب السمو التقى النائب األول

األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في قصر بيان صباح امس س����مو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.

كم���ا اس����تقب���ل س����موه في قصر بيان صباح 
امس سمو الش����يخ ناصر احملم��د رئي��س مجلس 

الوزراء.

واستقبل سموه في قصر بيان صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.

أعرب عن أمله في نجاح القمة الخليجية المقبلة بالكويت

العطية: زيارة صاحب السمو لإلمارات تأتي
 في إطار التواصل والتشاور المستمر بين البلدين

الرياض � كونا: اش���اد األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
عبدالرحمن العطية بالزيارة األخوية 
الكرمية وامليمونة التي قام بها صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح الى االمارات العربية 
املتحدة ولقائه بأخي���ه رئيس دولة 
االمارات الش���يخ خليف���ة بن زايد آل 

نهيان.
وقال األمني العام ملجلس التعاون في 
تصريح ل�»كونا« امس ان هذه الزيارة 
الهامة تأتي تتويجا للعالقات األخوية 
والرواب���ط التاريخية بني الش���عبني 
الش���قيقني فضال عن أنها تندرج في 

اطار التواصل والتشاور املستمر بني 
القيادتني احلكيمتني في كال البلدين.

واوضح ان الزيارة تأتي في اطار 
تعزي���ز التع���اون الثنائي ف���ي كافة 
املج���االت ال���ى جانب دع���م وتعزيز 
العمل اخلليجي املشترك مبا  مسيرة 
يعود باخلير والنفع على مواطني دول 
املجلس انسجاما مع األهداف السامية 
والنبيلة التي قام على أساسها مجلس 

التعاون.
وأشاد العطية بالدعم الكبير الذي 
تلقاه املسيرة اخليرة ملجلس التعاون 
من لدن أصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول املجلس مما كان له األثر االيجابي 

في استمرار عمل املجلس وعطائه.
واشار الى أن قادة دول املجلس ال 
يألون جهدا سواء في لقاءاتهم الدورية 
من خالل القمم املتعاقبة أو من خالل 
الزيارات  الثنائية وتب���ادل  اللقاءات 
األخوية ف���ي تعزيز التعاون والعمل 
على دفع املسيرة اخليرة ملا فيه خير 
وصالح دول وش���عوب دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
واعرب االمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية عن صادق متنياته 
بالتوفيق والنجاح لقمة الكويت القادمة 
وان تشكل اضافة ايجابية على املسيرة 

اخليرة للعمل اخلليجي املشترك.

التميمي: تلفزيون الكويت يحلق في فضاء العالمية
كان � كونا: اكد وكيل وزارة االعالم 
املساعد لش���ؤون التلفزيون باالنابة 
ف���وزي التميمي ان تلفزيون الكويت 
حقق خطوة متميزة للتحليق في فضاء 
العاملية من خالل احلضور واملشاركة 
في انشطة س���وق كان التلفزيوني � 
ميب كوم � الدولي حيث يعتبر االهم 

في العالم.
وق���ال التميم���ي ف���ي تصريح ل� 
»كونا« ان جناح الكويت في س���وق 
كان التلفزيوني � ميب كوم � »خطوة 
تضاف الى رصيد االعالم الكويتي الذي 

يحقق خطوات ايجابية«.
التلفزيونية  ال���دورة  ان  واضاف 
االخيرة في ش���هر رمض���ان املبارك 
اكدت على القفزات الكبيرة التي حققها 

التلفزيون في ظل الدورة البرامجية 
املتمي���زة التي قدمت ع���ددا هاما من 
االعمال الدرامية التي حصدت املقدمة 
في جملة من االستبيانات على املستوى 

احمللي واخلليجي والعربي.
وشدد على ان مثل هذة النجاحات ما 
كان لها ان تتحقق لوال الدعم والرعاية 
الشخصية لوزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ووكيل وزارة 
االعالم الشيخ فيصل املالك الذي يشرف 
شخصيا على كافة اخلطط والبرامج 

في هذا القطاع او ذاك.
وق���ال ان مش���اركة وزارة االعالم 
وتلفزيون الكويت في سوق كان الدولي 
للتلفزيون »رس���خت موقع الكويت 
على خارطة التلفزيونات العاملية التي 

حترص على املشاركة وتقدمي نتاجاتها 
الى العالم حيث متت مناقشة عدد من 
املشاريع االنتاجية املشتركة التي تعنى 

باملنطقة وقضاياها«.
واشار وكيل وزارة االعالم املساعد 
الى ان  التلفزيون باالنابة  لش���ؤون 
تلك املشاركة أمنت للتلفزيون فرصة 
االطالع على كل ما هو جديد ومتميز 
من نتاجات تلفزيوني���ة جديدة كما 
أم���ن املهرجان فرصة احلوار املتجدد 
مع قيادات التلفزيون على مس���توى 

العالم.
وقال ان الفضائية الكويتية امام نقلة 
جديدة في مشوارها االعالمي والفني في 
الفترة املقبلة توازي طموحات املشاهد 

الكويتي النتاج تلفزيوني متميز.
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