
الثالثاء 12 يناير 2010   3محليات

ن�شتـري
جموهراتكم املر�شعة 

بالأملــا�س وال�شـاعـات

الثمينة باأعلى الأ�سعار

يــوجــد لديــنــا جموهــرات 

و�ساعــات ثمينـة م�ستعملة

املبـــــــاركــــيـــــــــة - عمـــــارة �سنــــــــدوق الإ�ستثمـــــار العـــقـــــــاري

ت : 22460150/5

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس وزير الصحة د.هالل 
الساير، حيث قدم لسموه شرحا 
عن احلملة التوعوية ملشروع بيت 
عبداهلل االنس����اني والذي يعنى 
بالرعاية التلطيفية لالطفال املصابني 
بأمراض مستعصية تهدد حياتهم. 
من جانب آخر اس����تقبل صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان مس����اء امس الرئيس 
د.دانيلو تورك رئيس جمهورية 
سلوڤينيا الصديقة والوفد الرسمي 
املرافق له وبحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
هذا وعقدت املباحثات الرسمية 
ب����ني اجلانب����ني، ت����رأس اجلانب 
الس����مو االمير  الكويتي صاحب 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس 
ال����وزراء باالنابة ووزير  مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك وكبار 
املسؤولني في الدولة، وعن اجلانب 
الس����لوڤيني الرئي����س د.دانيلو 

تورك رئيس جمهورية سلوڤينيا 
الصديق����ة وكبار املس����ؤولني في 

حكومة سلوڤينيا.
وقد صرح وزير شؤون الديوان 
االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح 
بأن املباحث����ات تناولت العالقات 
املتميزة ب����ني البلدين الصديقني 
وس����بل تعزيزه����ا وتنميتها في 
مختلف املجاالت وتوسيع نطاق 
التعاون ب����ني اجلانبني مبا يخدم 
مصاحلهما املشتركة واهم القضايا 
ذات االهتم����ام املش����ترك وآخ����ر 
املستجدات على الساحتني االقليمية 
والدولية. هذا وساد املباحثات جو 
ودي عك����س روح الصداقة التي 
تتمي����ز بها العالقة ب����ني البلدين 
الصديقني ورغبتهما املشتركة في 
املزيد من التعاون والتنسيق على 

مختلف االصعدة.
واستقبل د.دانيلو تورك رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي وذلك 

مبقر اقامته بقصر بيان.
حض����ر املقابل����ة رئيس بعثة 
الشرف املرافقة املستشار بالديوان 

االميري د.عادل الطبطبائي.
كما استقبل الرئيس د.دانيلو 
تورك رئيس جمهورية سلوڤينيا 
الوزراء  الصديقة رئيس مجلس 
باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املب����ارك وذلك مبقر اقامته بقصر 
بيان.

الرئيس د.دانيلو تورك  وقام 
رئي����س جمهوري����ة س����لوڤينيا 
الصديقة والوفد الرسمي املرافق له 
بزيارة املركز العلمي التابع ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، حيث اطلع 
على هذا الصرح احلضاري الذي 
الى  يحمل رسالة واضحة تهدف 
نشر املعرفة وتنمية الوعي بأهمية 
احملافظة عل����ى البيئة. وكان في 

اس����تقباله اعضاء مجلس االدارة 
ومديرو شركة ادارة املركز العلمي. 
وكان الرئي������س د. دانيلو تورك 
رئي����س جمهوري����ة س����لوڤينيا 
املرافق  الرسمي  الصديقة والوفد 
له وصل الى الب��الد ظه��ر أم���س 
في زيارة رسمية للبالد تستغرق 
يومني يجري خالله����ا مباحثات 
رسمية مع صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وكان على رأس مستقبليه على 

أرض املطار صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي ونائب 
الش����يخ  الوطني  رئيس احلرس 
مش����عل األحمد ورئيس مجلس 
ال����وزراء باالناب����ة ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ووزير شؤون 
الديوان األمي���ري باالنابة الشيخ 
عل����ي اجلراح وكبار املس����ؤولني 
بالدولة وكبار القادة في اجليش 

والشرطة واحلرس الوطني.
وتشكلت بع���ثة الشرف املرافقة 
له من الديوان األميري برئاس����ة 
املستش����ار بالدي����وان األم���يري 

د.عادل الطبطبائي.
السلوڤيني  الرئيس  ويراف��ق 
وف���د رس������مي يض���م ك���ال من 
وزير الش��ؤون اخلارجية صامويل 
زبوفار ووزير املالية فرانك وعدد 
من كبار املس����ؤولني في حكومة 

جمهورية سلوڤينيا الصديقة.

صاحب السمو التقى ولي العهد واطلع من الساير على الحملة التوعوية لمشروع بيت عبداهلل اإلنساني

األمير بحث مع رئيس سلوڤينيا القضايا المشتركة والمستجدات اإلقليمية والدولية

فهد الرجعان

جانب من جولة الوزير الشريعان د.بدر الشريعان مع العاملني في املركز

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم رزنامة الشهيد من فيصل القناعي سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه د.هالل الساير

الشيخ د.محمد الصباح يتسلم رسالةوزير اخلارجية املصري من السفير طاهر فرحات

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل مباحثاته مع الرئيس السلوڤيني د.دانيلو تورك بحضور سمو ولي العهد واملستشار محمد أبو احلسن

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
صباح رس����الة خطي����ة من وزير 
العربية  خارجية جمهورية مصر 
أحمد أبوالغيط وذلك خالل اجتماعه 
مع سفير جمهورية مصر العربية 
لدى الكويت السفير طاهر فرحات. 
كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح 
رسالة خطية من أمني عام منظمة 
املؤمتر اإلسالمي أكمل الدين إحسان 
أوغلو. هذا وقد استقبل نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية  مجلس 
رئيس الهيئ����ة التنفيذية لالحتاد 
الوطن����ي لطلبة الكويت نش����مي 
وأعضاء الهيئة التنفيذية عبدالكرمي 
الكندري وخالد العبداجلادر وسعيد 
الهاجري وعبدالرحمن العبدالغفور 
حيث مت خالل اللقاء مناقشة العديد 
التي تهم الطالب  من املوضوعات 
الكويتي����ني الدارس����ني في جامعة 

التقى أعضاء الهيئة التنفيذية التحاد الطلبة ووزير خارجية سلوڤينيا

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيره المصري

الشمالي يكرم موظفي
»التأمينات االجتماعية« غدًا

حتت رعاية وحضور وزير املالية رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية مصطفى الشمالي وبحضور مدير عام 
املؤسسة فهد الرجعان واعضاء مجلس اإلدارة تنظم املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية حفال لتكرمي موظفي املؤسسة احلاليني واملتقاعدين 
الذين خدموا املؤسسة اكثر من عشرين عاما وذلك يوم غدا االربعاء 13 

اجلاري على مسرح مركز املؤمترات باملبنى الرئيسي للمؤسسة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد صباح أمس 
بقصر بيان رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم املثالية لألسرة 
املتميزة الش����يخة فريحة األحمد وأعضاء اللجنة وذلك بعد 
عودتها من زيارتها الرسمية جلمهورية مصر العربية الشقيقة 

بدعوة من منظمة الكتاب األفرواسيوية.
حيث قدمت لسموه شرحا وافيا عن نتائج زيارتها ولقائها 
مع حرم رئيس جمهورية مصر العربية الش����قيقة ورئيسة 
جمعية الهالل األحمر املصري سوزان مبارك وبعض مسؤولي 
احلكومة املصرية. وقد هنأ س����موه الشيخة فريحة األحمد 
مبناسبة حصولها على لقب أميرة العرب املثالية من منظمة 
الكتاب االفرواسيوية تقديرا جلهودها الرائدة ودورها الثقافي 
واإلنس����اني الذي تبذله في كل امليادين للنهوض واالرتقاء 
باملجتمع واألسرة العربية وفي توطيد العالقات الكويتية مع 

محيطها اإلقليمي والدولي.ومن جانبها أكدت الشيخة فريحة 
األحمد ان الدعم املستمر من صاحب السمو االمير وسمو ولي 
العهد هو الركيزة األساسية الستمرار مسيرة العمل اخليري 
والتطوعي داخل وخارج الكويت انطالقا من الثوابت املتجذرة 
في الكويت وش���عبها الكرمي وقد قدمت درعا تذكارية لسموه 
بهذه املناس���بة، وقد حضر املقابلة رئيس ديوان س���مو ولي 

العهد الشيخ مبارك الفيصل.
كما اس����تقبل س����موه وزير الصحة د.هالل الساير حيث 
قدم لس����موه ش����رحا مفصال عن احلملة التوعوية ملشروع 
بيت عبداهلل االنس����اني الذي يقوم بتوفير العناية والرعاية 
التلطيفي����ة لألطفال الذين يعانون من أمراض مس����تعصية 

تهدد حياتهم.
وقد أثنى س����موه على اجلهود التي ستبذل في إبراز هذا 

املشروع اإلنس����اني احليوي الذي سيستفيد منه العديد من 
األطفال املرضى مبثل هذه احلاالت املستعصية حيث سيساهم 
هذا املشروع في تخفيف اآلالم واالنفعاالت والتوتر عند األطفال 
وذويهم. واستقبل سموه رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد ونائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر 
العلي. كما استقبل سموه رئيس جمعية الصحافيني باإلنابة 
وأمني الس���ر العام فيصل القناعي حيث أهدى سموه نسخة 
من رزنامة الش���هيد لعام 2010 والتي يقوم بإصدارها سنويا 
تخليدا لذكرى ش���هيد الكويت والواجب الش���يخ فهد األحمد 
طيب اهلل ثراه حيث أطلق عليها اسم راعي احلرشه ونسخة 
من رزنامة الوفاء والوالء لعام 2010 وقد ش���كره سموه على 
اجلهود الطيبة التي بذلت في إعداد هذا العمل املميز، متمنيا 

له كل التوفيق والسداد.

سموه التقى الساير والخالد والعلي وتسلم رزنامة من القناعي

ولي العهد هنأ فريحة األحمد بحصولها على لقب
أميرة العرب المثالية من منظمة الكتاب األفروآسيوية

قام بجولة في مركز لمحافظة مبارك الكبير

الشريعان: حريصون على تقديم الخدمات للمستهلكين
في مراكز الخدمة التابعة لـ »الكهرباء« بالمحافظات الست

دارين العلي
اكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان امس اهتمام 
الوزارة بتقدمي اخلدمات الضرورية وامليس���رة جلميع 
املس���تهلكني من خالل مراكز اخلدم���ة التابعة للوزارة 
واملنتش���رة في احملافظات الست. جاء ذلك في تصريح 

صحافي للوزير الشريعان عقب زيارته ملركز صباح السالم 
لشؤون املستهلكني التابع حملافظة مبارك الكبير حيث 
اطلع على سير العمل واستمع لشكاوى املواطنني. واضاف 
بعد ما تفقد جميع اقس���ام املركز ان مثل هذه الزيارات 
املفاجئة جتعل املس���ؤولني على اطالع تام بسير العمل 

وخدمة املواطنني واملقيمني وحث املوظفني على التفاني 
في العمل. واطلع الشريعان على متطلبات واحتياجات 
املركز وعلى املشاكل التي تعرقل سير عمل املوظفني والتي 
تؤخر خدمة املراجعني ملراكز عمل الوزارة املنتشرة في 

محافظات البالد.

توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون االقتصادي 
بين الكويت وسلوڤينيا

بحض��ور صاحب الس��مو األمير الش��يخ صب��اح األحمد 
والرئيس د.دانيلو تورك رئيس جمهورية سلوڤينيا الصديقة 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس الوزراء 
باإلناب��ة ووزير الدفاع الش��يخ جابر املب��ارك مت بقصر بيان 
مس��اء اليوم توقيع اتفاقيتني ثنائيتني بني الكويت وجمهورية 

سلوڤينيا الصديقة هما كما يلي.
� اتفاقية بني حكومة الكويت وحكومة س��لوڤينيا بش��أن 
جتن��ب االزدواج الضريب��ي ومنع التهرب املال��ي فيما يتعلق 
بالضرائ��ب على الدخل وعلى رأس امل��ال ووقعها عن الكويت 
وزير املالية مصطفى الشمالي وعن جمهورية سلوڤينيا وزير 

املالية فرانس كريجانيش.
� اتفاقية بني حكومة الكويت وحكومة س��لوڤينيا بش��أن 
التعاون االقتصادي والفن��ي ووقعها عن الكويت وزير املالية 
مصطفى الش��مالي وعن جمهورية س��لوڤينيا وزير الشؤون 

اخلارجية صامويل زبوفار.
 ه��ذا وأقام صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد 
بقص��ر بيان مس��اء أمس مأدبة عش��اء على ش��رف الرئيس 
د.دانيل��و تورك رئيس جمهورية س��لوڤينيا الصديقة والوفد 

الرسمي املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
حض��ر املأدبة الرئيس احمد عبداهلل محمد س��امبي رئيس 
جمهوري��ة القم��ر املتحدة الش��قيقة وذلك مبناس��بة زيارته 

اخلاصة للبالد.

الدول  الكوي����ت واجلامعات ف����ي 
العربية واألجنبية.

من جهة أخرى، التقى الش����يخ 
د.محمد الصباح الليلة املاضية مع 
وزير الشؤون اخلارجية بجمهورية 
س����لوڤينيا صامويل زبوفار الذي 
يرافق رئيس جمهورية سلوڤيينا 

د.دانيلو تورك في زيارته احلالية 
للبالد. ومت خالل اللقاء بحث سبل 
تعزيز العالقات الثنائية والتعاون 
املش����ترك بني البلدي����ن في جميع 
املجاالت إضافة إلى آخر املستجدات 
التي تشهدها الساحتان اإلقليمية 

والدولية.


