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الرئيس اللبناني التقى صادقي

داود رمال
استقبل رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان في 
قصر بعبدا ممثل الصندوق الكويتي في لبنان د.محمد صادقي، 

وتركز البحث على عمل الصندوق واملشاريع التي يقوم بها.
وأوضح د.صادقي انه أطلع رئيس اجلمهورية على نشاطات 
الصندوق واملس���اعدات التي قدمها في متويل عدد من املشاريع 

وتلك التي مت اعدادها للسنة املقبلة في عدد من املجاالت.

ولي العهد استقبل الخالد وبّسام وإلهام فريحة
استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف����ي ديوانه بقصر 
الس����يف امس رئيس جهاز األمن 
الوطني الش����يخ محم����د اخلالد، 
واستقبل سموه بسام فريحة وإلهام 
فريحة وذلك مبناس����بة زيارتهما 

للبالد.
من جانب آخر اس����تقبل وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل الرئيس التنفيذي ل� »دار 
الصياد« بسام فريحة ومدير عام 
الدار إلهام فريحة مبناسبة زيارتهما 

للبالد.
واكد الش����يخ احمد العبداهلل 
اللق����اء اهمي����ة وضرورة  خالل 
التواصل مع كل وس����ائل االعالم 
العربية واالجنبية ملا له من دور 
بارز في اب����راز الوجه احلضاري 
للكويت. كما اكد وزير االعالم اهمية 
الدور الذي تلعبه كل وسائل االعالم 
في جميع املج����االت خاصة فيما 
يتعلق بتوطيد العالقات التي تربط 

كل املجاالت، مبا يخدم املصالح 
املشتركة التي تربط الشعبني 
الشقيقني، والثاني  والبلدين 
ال� 30 لدول  القمة  استضافة 
مجلس التعاون اخلليجي على 
أرضها والتي خرجت بقرارات 
مهمة تصب في صلب التعاون 
االقتصادي اخلليجي بشكل 
العربي  خ���اص والتع���اون 

املشترك بشكل عام.
من جان���ب آخ���ر، تلقت 
القنصلية العامة برقية تهنئة 
من رئيس اجلمهورية موجهة 
ألبناء جاليات مصر املسيحيني 
في اخلارج مبناسبة االحتفال 
بعيد امليالد املجيد وبحلول 
العام امليالدي اجلديد 2010، 
أن  وهذا نصها: »يس���عدني 
أبعث إليكم بخالص التهاني 
القلبية مبناسبة االحتفال بعيد 
العام  امليالد املجيد وبحلول 
امليالدي اجلديد 2010، متمنيا 
ان يحمل الع���ام اجلديد لكم 
املزيد من النجاح والس���داد، 
العزة  الغالية دوام  وملصرنا 

والرفعة.
هذا وقد قام القنصل العام 
بإرسال برقية شكر لرئيس 
اجلمهورية نياب���ة عن أبناء 
اجلالي���ة القبطي���ة املقيمني 

بالكويت.

واالقتصادي���ة والتعليمي���ة 
والثقافية، حيث تشمل تبادال 
في اخلبرات ومشاورات بني 
البلدين،  قيادتي ومسؤولي 
كما احتلت الكويت املركز األول 
عربيا في حجم االستثمارات 

مبصر عام 2008/2007.
كما أش���ار ال���ى ان القمة 
املصري���ة � الكويتي���ة تأتي 
بعد حدثني مهمني ش���هدتهما 
الكويت، األول على املستوى 
الثنائ���ي وال���ذي متث���ل في 
 � اللجنة املصرية  اجتماعات 
الكويتية العليا املشتركة التي 
تعد ترجمة عملية للحرص 
البالغ الذي يوليه قائدا البلدين 
الشقيقني بالدفع بالعالقات في 

وصرح السفير املصري لدى 
الكويت طاهر فرحات بأن القمة 
املصرية � الكويتية التي ستعقد 
بني الزعيمني س���تتطرق الى 
مناقشة الوضع العربي بشكل 
عام ومجمل األوضاع اإلقليمية، 
الى جان���ب الوقوف على ما 
حتقق في مج���االت التعاون 
بني البلدين الشقيقني والدفع 
بعالقات الش���راكة والتعاون 
نحو مجاالت أرحب وأوسع، 
وأضاف ان زيارة الرئيس تعد 
الثانية خالل العام احلالي، ما 
يعكس م���دى عمق العالقات 
الراسخة بني البلدين الشقيقني، 
الرئيس مبارك قد قام  وكان 
بزيارة الى الكويت في شهر 
يناير املاضي حيث شارك في 
القمة االقتصادية العربية التي 
عقدت برئاسة ومببادرة من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحم���د ودعم من 
الرئيس مب���ارك انطالقا من 
حرص القيادتني على تفعيل 
آليات العمل العربي املشترك، 
والت���ي تصب ف���ي مصلحة 

املواطن العربي بوجه عام.
وأكد ان العالقات الوطيدة 
ب���ني البلدي���ن ف���ي تط���ور 
مستمر على جميع األصعدة 
االجتماعي���ة والسياس���ية 

مريم بندق
يص���ل الى الب���الد اليوم 
الرئيس محمد حسني مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية 
الرس���مي  الش���قيقة والوفد 
املرافق له في زيارة رس���مية 
تستغرق يوما واحدا يجري 
خاللها مباحثات رسمية مع 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
ويستقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد 
الرئيس املصري محمد حسني 
مبارك الذي يصل الى الكويت 

الثانية عشرة ظهر اليوم.
وقالت املصادر ان الهدف من 
الزيارة التباحث حول تطورات 
األوضاع على الساحة العراقية 
والتدخالت اخلارجية التي أدت 
الى التفجي���رات التي وقعت 
مؤخرا ال���ى جانب االوضاع 
االقليمية في منطقة الشرق 
امللف  األوس���ط وتط���ورات 
الن���ووي االيراني، فضال عن 
العالقات الثنائية بني البلدين 

الشقيقني.
ه���ذا ويغ���ادر الرئي���س 
مبارك البالد بعد مأدبة الغداء 
التي يقيمها صاحب الس���مو 
األمير على ش���رف الرئيسي 

املصري

عقد وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر مع وزير الصحة د.هالل الساير 
اجتماعا لالطالع على عروض مرئية لتصاميم املشاريع 
الصحية. وتضمن العرض املرئي لالجتماع مشاريع 
عدة منها مشروع املخطط الهيكلي ملستشفى الرازي 
والطب الطبيعي ومستش����فى ابن س����ينا واالطفال 

ومشروع املخطط الهيكلي ملستشفى العدان ومستشفى 
األميري ومشروع املخطط الهيكلي ملستشفى الوالدة 

ومستشفى اجلهراء.
وضم االجتم����اع وكيل وزارة االش����غال العامة 
م.عبدالعزيز الكليب ووكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 

العبدالهادي ومسؤولني من الوزارتني.

اس����الم اباد � اديس ابابا � كونا: قدم سفيرنا 
لدى باكستان نواف  العنزي صباح امس نسخة 
من اوراق اعتماده للرئيس الباكس����تاني آصف 

علي زرداري.
وقال السفير العنزي ل� »كونا« عقب انتهاء 
مراسم تقدمي نسخة من اوراق االعتماد التي اقيمت 
في منزل الرئيس الباكس����تاني انه نقل حتيات 

القيادة السياسية في الكويت الى زرداري.
واكد العنزي خالل تقدمي نس����خة من اوراق 
االعتماد حرص الكويت على مواصلة العالقات 
الودي����ة الثنائية بني البلدين وتعزيز العالقات 

االقتصادية بينهما.

الى ذلك قدم الس����فير أحم����د الوهيب أوراق 
اعتماده للرئيس االثيوبي جرما ولد جورجيس 
س����فيرا مفوضا ف����وق العادة ل����دى جمهورية 

اثيوبيا.
ونقلت سفارتنا لدى اثيوبيا في بيان صحافي 
ان الرئيس االثيوبي حمل السفير الوهيب خالص 
حتياته ومتنياته لصاحب السمو األمير وسمو 

ولي العهد.
وأش����اد الرئيس ولد جورجيس مبس����توى 
العالقات الكويتية االثيوبية مثمنا املس����اعدات 
واملشاريع التنموية الكبيرة التي تقوم بها الكويت 

داخل اثيوبيا.

بني الشعوب. واشاد الشيخ احمد 
العبداهلل باملستوى الراقي واملتقدم 

الذي تتميز به »دار الصياد«.
م����ن جانب����ه اش����اد الرئيس 

التنفيذي ل� »دار الصياد« بس����ام 
فريحة مبستوى الدميوقراطية التي 
تنعم بها الكويت في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب الس����مو االمير 

وس����مو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء.

وق����ال فريحة ان املمارس����ات 
الدميوقراطية التي تعيشها الكويت 

تعتبر منوذجا رائدا للممارس����ة 
الدميوقراطية، مش����يدا مبستوى 
التقدم الفكري والثقافي واالعالمي 

في الكويت.

وزير اإلعالم أكد ضرورة التواصل مع كل وسائل اإلعالم العربية واألجنبية

السفير طاهر فرحات

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال بسام فريحة وإلهام فريحة

د.فاضل صفر ود.هالل الساير خالل االجتماع

الشيخ فيصل احلمود يسلم التبرع إلى بيتر فورد

1.5 مليون دوالر مساهمة من الكويت 
لدعم ميزانية وكالة »األونروا«

سلم س����فيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »األونروا« 
مساهمة الكويت السنوية في ميزانية الوكالة والتي 
تبلغ 1.5 مليون دوالر. واكد خالل استقباله املفوض 
العام االقليمي ل� »األون����روا« بيتر فورد في مكتبه 
مبقر السفارة حرص القيادة الكويتية على تخفيف 
املعاناة عن الش����عب الفلس����طيني. وقال ان الشعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة في صلب اهتمام القيادة 
الكويتي����ة التي لم تتوان يوما م����ن االيام في مد يد 
العون لالش����قاء. واضاف ان ي����د الكويت كانت وما 
زالت وستبقى ممدودة للتخفيف من معاناة الالجئني 

الفلسطينيني وتلبية احتياجاتهم. كما اشار الشيخ 
فيص����ل الى العالقة التاريخي����ة التي تربط الكويت 
بقضية الشعب الفلسطيني. وأشاد بالدور الذي تقوم 
به »االونروا« في توفير اخلدمات لالجئني في مناطق 
عملها اخلمس. من ناحيته، ثمن فورد الدعم السخي 
الذي تقدمه الكويت دون انقطاع للوكالة ويساهم في 
استمرار تقدمي خدماتها لالجئني. ووصف بيتر فورد 
الكويت بأنها اكبر مانح عربي للوكالة، مشيرا الى ان 
تبرع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ب� 34 
مليون دوالر يعد اكبر التبرعات التي حصلت عليها 

الوكالة بعد اطالق ندائها العاجل من اجل غزة.

صفر والساير اّطلعا على عروض
مرئية لتصاميم المشاريع الصحية

العنزي والوهيب قّدما أوراق اعتمادهما 
سفيرين لدى باكستان وإثيوبيا

القمة الكويتية ـ المصرية ستناقش
الوضع العربي ومجمل التطورات اإلقليمية

الرئيس المصري يصل البالد اليوم

تجديد فترة تقديم إقرارات
الضريبة العقارية حتى 31 مارس 2010

قررت مصلح���ة الضرائب العقاري���ة متديد فترة تقدمي 
اقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس 2010 للتيسير على 
املواطنني وعدم تعريضهم للغرامة، والقاعدة ان يتم تقدمي 
اإلقرار من املكلف بأداء الضريبة أو من ميثله قانونا ولكن 
اذا تعذر حضوره أو ال يوج���د من ميثله قانونا في عملية 
تقدمي االقرار الضريبي في املوعد احملدد فيمكنه سحب اإلقرار 
www.rta.com. الضريبي من املوقع االلكتروني لوزارة املالية

eg أو عبر املوقع اإللكترون���ي ملصلحة الضرائب العقارية 
على شبكة االنترنت www.rta..gov.eg ويتم ارساله بخطاب 
موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد السريع على عنوان 
املأمورية الواقع في دائرتها العقار أو أي مأمورية أخرى أو 
على عنوان مصلحة الضرائب العقارية: 15 ش���ارع منصور 
� ال ظوغل���ي � القاهرة، ويعتبر تاريخ ارس���ال اخلطاب هو 

موعد تقدمي اإلقرار.

الرئيس المصري هنّأ المسيحيين في الخارج بعيد الميالد المجيد


