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المستشار االقتصادي بالسفارة األميركية: 
ر مساعدات الكويت للدول المنكوبة نقدِّ

مبعوث صاحب السمو سّلم رسالة خطية 
من األمير إلى خادم الحرمين الشريفين

محمد الصباح غادر لندن بعد مشاركته 
في مؤتمري اليمن وأفغانستان

لندن � كونا: غ����ادر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح العاصمة 
البريطانية امس بعد مش����اركته في اعمال مؤمتري 
اليمن وافغانستان اللذين عقدا يومي 27 و28 يناير 
اجلاري. وكان الش����يخ د.محم����د الصباح قد اكد في 
تصريح لوكال����ة االنباء الكويتية )كونا( ان املؤمتر 
اخلاص باليمن ال يسعى الى فرض نظام امني يصنع 
ويدار من قوى خارجية، مشددا على ان هذا املؤمتر 
هدف الى مساعدة اليمن في تطبيق اصالحات سياسية 
واقتصادية وباألخص في محاربة الفس����اد وتطبيق 
الشفافية واحكام القانون. وفيما يتعلق مبشاركته في 
مؤمتر افغانستان اكد الشيخ د.محمد الصباح ان املؤمتر 

هدف الى متكني افغانستان من السيطرة على االوضاع 
االمنية وتطبيق اصالحات سياسية تتعلق باحلكم 
الرش����يد وتطبيق القانون واالصالحات االقتصادية 

وكذلك تطبيق الشفافية ومحاربة الفساد.
وترأس الش����يخ د.محمد الصب����اح وفدا ضم كال 
من مدير ادارة مجلس التعاون في وزارة اخلارجية 
السفير جمال الغامن ومدير ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الس����فير الش����يخ 

د.احمد ناصر محمد االحمد الصباح.
وكان في وداع الشيخ د.محمد الصباح على ارض 
املطار عميد السلك الديبلوماسي في اململكة املتحدة 

السفير خالد الدويسان واعضاء السفارة.

الرياض � كونا: قام نائب وزير ش����ؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح مبعوث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الصباح بتسليم رسالة 
خطية من سموه إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود عاهل اململكة العربية 
السعودية الشقيقة تتعلق بالعالقات األخوية املتميزة 
بني البلدين والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها مبا 

يخدم مصاحلهما املشتركة وأهم القضايا ذات االهتمام 
املشترك وآخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية 
والدولية. وقد قام بتس����لم الرسالة صاحب السمو 
امللكي األمي����ر عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز 

آل سعود املستشار بالديوان امللكي.
حضر اللقاء سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية 

الشقيقة الشيخ حمد جابر العلي.

الحويلة: األمير رفع اسم الكويت عالياً

البدر لـ »األنباء«: 3.59 ماليين دينار
لتجميل الشويخ والصليبخات والدوحة

تنفيذ العقد خالل 3 سنوات

محمد راتب
أكد رئيس مجلس اإلدارة، 
املدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
لش���ؤون الزراع���ة والث���روة 
السمكية م.جاس���م البدر، في 
تصري���ح خاص ل���� »األنباء« 
ان ش���ركة عربي ذ.م.م إحدى 
ش���ركات مجموع���ة عرب���ي 
القابضة واململوكة لها بنسبة 
100% حازت أقل األس���عار في 
املناقصة رق���م ه� ز/ م/ م/ 3/ 
2009/ 2010 واخلاصة بتنفيذ 
الزراعات  وتطوير وصيان���ة 
التجميلية والري في املنطقة 
الثالثة والتابعة للهيئة والتي 
تضم منطقة الشويخ الصناعية، 
والشويخ التعليمية، والشويخ 

اع���رب مخت���ار الرقة ناصر 
التهاني  احلويلة ع���ن أطي���ب 
والتبريكات لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ولسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ولس���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد مبناسبة مرور اربع 
سنوات على تولي صاحب السمو 

مسند  اإلمارة.
واوضح احلويلة ان صاحب 
الس���مو يتميز بخبرة سياسية 
ال نظير لها حيث اس���تطاع ان 
يحقق األمن واالستقرار للكويت 
في وقت تشهد فيه املنطقة الكثير 
من التحديات واجلميع يش���هد 
لسموه دوره الكبير في ترسيخ 
الوح���دة الوطنية ولم الش���مل 
العربي وحتقيق املصاحلة العربية 
انطالقا من رؤيته الشاملة، واشاد 
احلويلة مبسيرة صاحب السمو 
األمير احلافلة باالجنازات العظيمة 
التي ترسخت وتعمقت من خالل 
املهم  العربي والدولي  احلضور 
للكوي���ت، وتوجيهات س���موه 
مبس���اعدة واغاثة الناس الذين 
يتعرض���ون لالزمات والنكبات 
في مختلف مناط���ق العالم وال 
ننسى أن همه األول هو الكويت 
الوطن وإن املواطنني جميعا في 
قلب���ه ال يرخر جهدا في حتقيق 
كل ما من شأنه رفع اسم الكويت 
عاليا وحتسني مستوى معيشة 

ولفت الب���در، الى ان قيمة 
العقد بلغت 3.599.833 دينارا 
وملدة 3 سنوات، مشيرا الى ان 
الشركة قدمت دراستها الفنية 
الى جلنة املناقصات املركزية، 
والتي بدورها ستقوم بالنظر 
فيها، ومن ثم إعداد كتاب رسمي 
بترسية العقد على الشركة، الفتا 
الى ان الهيئ���ة لن تتوانى في 
إنفاذ ما وعدت به من املشاريع 
اخلاص���ة بالزراعة التجميلية 
وانشاء 45 حديقة في مختلف 
أرجاء الكويت اضافة الى ما مت 
االفصاح عنه من إنشاء حديقة 
احليوان الكبرى والتي ستكون 
أحد املشاريع اجلبارة املدرجة 

في أجندة الهيئة.

اهل الكويت له ونتمنى من اهلل 
العلي القدير ان يدمي على سموه 
نعمة الصحة والعافية ليواصل 
مس���يرته الوطنية املتميزة في 
حب الكويت وفي البذل والعطاء 

وفعل اخلير.
وق���ال احلويل���ة ان القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ستحقق 
الكثير من اإلجنازات بفضل رؤى 
صاحب السمو األمير وتوجيهاته 
السديدة وطموحاته الكبيرة في 
النهوض بالكوي���ت في جميع 
املجاالت االقتصادية والتربوية 
واالجتماعي���ة  والتعليمي���ة 
والرياضي���ة مبا يحق���ق نقلة 
نوعية في االرتقاء مبس���توى 
الكويت، كويت  املواطنني لبناء 
اآلباء واالجداد، كويت احلاضر 
واملستقبل كويت االجيال القادمة، 
وطالب احلويلة جميع الكويتيني 
بالوقوف مع ربان سفينتا صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
االحم���د للوص���ول إلى حتقيق 
آمال وطموحات سموه على درب 

التقدم واالزدهار.
ودع���ا احلويل���ة اهلل العلي 
القدير ان يدمي على صاحب السمو 
األمير نعم���ة الصحة والعافية 
وان يحفظ الكويت ويدمي عليها 
نعمة االمن واألمان في ظل قيادته 

احلكيمة.

الصحية، والشويخ الساحلية 
اضافة الى منطقتي الصليبخات 

والدوحة.

املواطنني، حيث يضع س���موه 
تنمية اإلنس���ان نص���ب عينيه 
انطالقا م���ن إميانه بأن املواطن 
يستحق كل ما من شأنه االرتقاء 
مبستوى معيشته، مكمال بذلك 
مسيرة سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد وسمو األمير الوالد 
العبداهلل رحمهما  الشيخ سعد 
اهلل وطيب ثراهم���ا وادخلهما 

فسيح جناته.
وعب���ر احلويلة عن اعتزازه 
الذك���رى وبتزامنها مع  به���ذه 
احتفاالتن���ا باالعي���اد الوطنية 
والتي متثل إضافة متميزة لها 
وكذلك مجيئها مع وصول سمو 
الوطني الشيخ  رئيس احلرس 
سالم العلي من رحلة العالج التي 
تكللت بالنجاح بفضل اهلل ودعاء 

اشاد مستشار الش����ؤون االقتصادية في سفارة 
الوالي����ات املتحدة ل����دى البالد اوليف����ر جون امس 
باملس����اعدات الكويتية املقدمة للمنكوبني في جزيرة 
هاييتي. وقال جون في تصريح ل�»كونا« عقب لقائه 
رئيس مجلس ادارة جمعي����ة الهالل االحمر برجس 
البرجس »اننا نقدر دائما ما تقدمه الكويت من مساعدات 

انسانية للدول املنكوبة جراء الكوارث الطبيعية«.
واضاف جون: كما نقدر ما تقدمه جمعية الهالل 
االحمر لضحايا الكوارث في هاييتي وفي باكس����تان 
والفلبني واندونيسيا وغيرها من الدول التي تتعرض 
للكوارث. واشار الى ان جمعية الهالل االحمر الكويتية 
جنده����ا دائما في مقدمة اجلمعيات االنس����انية التي 
تقدم اخلدمات االغاثية مشيدا بجهود رئيس اجلمعية 

برجس البرجس في ايصال املساعدات الى املنكوبني 
في شتى بقاع العالم. وذكر ان الكويت دأبت منذ القدم 
على مد يد العون واملساعدة للدول االخرى ادراكا منها 
بترابط العالم وأهمية تعاون الدول من أجل التخفيف 
مما قد يصيب هذا اجلزء او ذاك من كوارث طبيعية. 
وحول االهتمام األميركي بجزي����رة هاييتي ذكر ان 
اهتمام احلكوم����ة األميركية في هاييتي يأتي بحجم 
الكارثة الكبيرة التي اصابت هاييتي كما ان هاييتي 
تعد جارة للواليات املتحدة لذلك يتطلب الوقوف الى 

جانبها الى ان تتعافى من جديد.
وردا على سؤال حول اهم االحتياجات االنسانية 
للمنكوبني في هاييتي قال جون ان االحتياجات تختلف 

اال ان احلاجة امللحة حاليا هي توفير اخليام.

م.جاسم البدر

ناصر احلويلة

غالف العدد

عدنان املطوع

الشيخ علي اجلراح لدى تسليمه الرسالة إلى صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز

الشيخ فيصل احلمود

برجس البرجس خالل لقائه مستشار الشؤون االقتصادية في سفارة اميركا

الحمود: الخبرة السياسية لصاحب السمو جعلت 
الكويت محط اهتمام ونقطة لقاء بين الدول العربية

استذكر الدور الديبلوماسي المتواصل لسموه منذ نحو 40 عامًا

جائزة الموظف المثالي للعام 2010
اطلق سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود جائزة 

املوظف املثالي للعاملني بالسفارة.
وقال الش���يخ فيصل لدى اعالنه عن اطالق اجلائزة انه 

سيتم منحها للموظف املثالي واملبدع واملتميز في عمله.
وجاء اطالق اجلائزة التي سيتم العمل بها في السفارة 
للمرة األولى في العام احلالي 2010 خالل مأدبة غداء اقامها 

الشيخ فيصل ألعضاء السفارة.

املستويات.
وتابع قائال ان صاحب السمو 
االمير وهو الديبلوماسي العريق 
استثمر عالقاته املميزة مع قادة 
الدول العربية وقاد حراكا سياسيا 
لتوحيد الص���ف العربي ودعم 
العربية بشكل  التنمية  مسيرة 
عام مشيرا الى ان »قرارات مؤمتر 
القمة االقتصادية العربية الذي 
عقد في الكويت ترجمة حقيقية 

بهذا الصدد«.
من جهته قال رئيس حترير 
صحيفة الدستور محمد التل ان 
لصاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد دورا محوريا في 
تعزيز وتقوية الروابط العربية 
� العربي���ة ملواجه���ة التحديات 
االقليمي���ة والدولي���ة وتعتبر 
الكويتية   � العالقات األردني���ة 

منوذجا مشرقا في هذا املجال.
ادارة  وقال رئي���س مجلس 
مؤسس���ة االذاعة والتلفزيون 
القالب »كانت السنوات  صالح 
األربع املاضية استمرارا للتقدم 
واالستقرار في الكويت سار به 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد بثق���ة في البناء 

على االجناز واالستمرار به«.
وأضاف القالب ان سمو االمير 
العربي مع اش���قائه  الهم  حمل 
القادة العرب لس���نوات طويلة 
ومازال يبذل جهودا جبارة في 
إطفاء ب���ؤر التوتر في اكثر من 

دولة عربية.

املنطقة جاءت من اميان صاحب 
السمو االمير الراسخ بأهمية ذلك 
للكويت وأهلها. وقال مدير عام 
األنب���اء األردنية )بترا(  وكالة 
الرواش���دة ان اجلميع  رمضان 
يرى ان صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد ساهم في 
تعزيز مسيرة الكويت احلديثة 
على جميع األصعدة وجذر مكانة 
الدور العربي والدولي الذي تقوم 

به الكويت.
ان  الرواش���دة  وأض���اف 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد س���اهم في إيجاد 
منظومة عالقات كويتية � عربية 
مميزة ومنها بالتأكيد العالقات 
األردنية � الكويتية التي شهدت 
القيادت���ني األردني���ة  بجه���ود 
والكويتية تقاربا هاما على كل 

الى ذل���ك اش���اد اعالميون 
اردنيون بارزون بالدور الكبير 
الذي تقوم به الكويت في اطالق 
املبادرات العربية واالنس���انية 
لتوحيد الصف العربي وتقريب 
وجهات النظر املتعلقة بالتباينات 

في االراء بني االشقاء.
وأكد االعالميون في تصريحات 
ل���� )كونا( أهمي���ة التقارب في 
العالقات األردنية � الكويتية على 
جميع املس���تويات بتوجيه من 
القيادتني الرشيدتني في البلدين ملا 
فيه مصلحة الشعبني الشقيقني. 
واكد اإلعالميون مبناسبة مرور 
أربع سنوات على تولي صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
مس���ند احلكم ان الدميوقراطية 
وحري���ة االعالم التي كرس���تها 
الكوي���ت منوذج���ا يحتذى في 

في عهد صاحب الس���مو األمير 
بالبناء  الش���يخ صباح االحمد 
على اجنازات االس���الف »الذين 
س���طروا عز الكوي���ت ومجدها 
برفع البنيان مكمال سموه نهج 
اسالفه امليامني من امراء الكويت 
وحكامها الذين جعلوا من الدولة 
بلدا رائدا في ش���تى امليادين«. 
كما استذكر الشيخ فيصل الدور 
الديبلوماسي لسموه املتواصل 
منذ نحو 40 عاما وقال  »إن جهود 
سمو امير البالد اعطت الكويت 
ثقال عامليا واكس���بتها احترام 
االشقاء واالصدقاء بفضل الثقة 
واملصداقية التي ميزت عالقات 
الكويت اخلارجية وسعيها الدائم 
لتوحيد الصف العربي والتزامها 
بق���رارات الش���رعية العربي���ة 

والدولية«.

قال سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيصل احلم���ود ان االحتفاالت 
بالذكرى الرابعة لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
سلطاته الدستورية هي احتفاالت 
باملكانة الرفيع���ة التي حققتها 
الكويت في عهد س���موه كدولة 
عريقة في الدميوقراطية والعدالة 
والتنمية امتد عطاؤها االنساني 

الى مختلف بقاع االرض.
واضاف الش���يخ فيصل في 
تصريح ل� )كون���ا( ان الكويت 
وهي حتتفل بالعيد الرابع لتولي 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد سلطاته الدستورية 
قدمت خالل الس���نوات القليلة 
املاضية مثاال يحت���ذى كنظام 
حكم راسخ التقاليد الدميوقراطية 
التاريخية  خرج من املنعطفات 
قويا منيعا في وحدته الوطنية 

ومكانته االقليمية والعاملية.
واشار الشيخ فيصل الى ان 
اخلبرة السياسية لصاحب السمو 
االمير جعلت الكويت محط اهتمام 
ونقط���ة لقاء جتم���ع وال تفرق 
مس���تذكرا في هذا املجال القمة 
االقتصادية واالجتماعية التنموية 
العربية التي شكلت محطة مهمة 
في تاريخ العمل العربي املشترك 
تبعها مبادرات عربية واسالمية 
وعاملية عززت مكانة الكويت بني 

االشقاء واالصدقاء في العالم.
الش���يخ فيصل متانة  واكد 
النهج واملس���يرة التي تتواصل 

المطوع: سموه الحصن الحصين
وُيقتدى به في الوحدة الوطنية

المجني: األمير حريص
على ثبات الديموقراطية

تجمع البدون: األمير حريص 
على وحدة الصف العربي

الجيش أصدر 
عددًا خاصًا  
من مجلة 
»حماة الوطن«

ل وموظفي  هنأ أمني الس���ر املس���اعد باالحتاد الوطني لعما
الكويت ورئيس نقاب���ة العاملني بالهيئة العامة للصناعة وليد 
ه األرض املباركة  املجني كل الكويتي���ني وكل من يقطن على هذ
أ على تولي صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح  مبرور 4 أعوا
أ ميلؤها احلب  األحمد مقالي���د احلكم والتي مرت كأنها أربع أيا

ه. ه في عهد سمو ح عشنا ن الذ والعطف واألما
ل املجن���ي: املتأمل لكلمات صاحب  وفي تصريح صحافي قا
ى فيها اللغة احلقيقية في تعامل األب مع أبنائه  السمو األمير ير
ن  أ واألبوة الكاملة التي طالت كل البلدا ويشعر فيها بالصدق التا
ه حرصه  أ سجل فيها سمو ن األربعة أعوا العربية، مستدركا بأ
على ثبات الدميوقراطية وحرصه على الدس���تور رادعا كل من 
يشهر سالح التنقيح والتبديل، أمير التواضع، أمير اخلير، أمير 
التصالح، عميد الديبلوماسية وشيخ وزرال اخلارجية. السيما 
أ مجلس  ح اليمني الدستورية أما ل حاكم يؤد ه هو أو ن س���مو ا
ه الشعب بكل قناعة، احلاكم العربي  األمة فبايعته األسرة واختار
ى شعبه قائال »اعينوني.. على مواجهة الصعاب  ح ناد الوحيد الذ

كي تسير عجلة التنمية وتعود للكويت الريادة«.

اكد جتمع الكويتيني البدون ان صاحب الس����مو االمير هو قائد 
الكويت ووالد اجلميع وذلك ملا يحفل به من حب الصغير قبل الكبير، 
وملا له من بصمات تاريخية واجنازات عظيمة في مس����يرة التطور 
والتقدم، وعبر مواقفه الصلبة في مناصرة احلق والتي ساهم فيها 
بحل ازم����ات عدة مرت بها الكويت واس����هاماته في توحيد الصف 
بني ابناء الش����عب الكويتي، باالضافة ملساهمته في حل العديد من 
القضايا الدولية، وحرصه الدائم على وحدة الصف العربي، والتي 
بدورها عززت من مواقف الكويت وعمقت حضورها الدولي واكسبت 
الكويت احترام وتقدير اجلمي����ع، من خالل ما يتميز به من حكمة 
وخبرة سياس����ية طويلة ساعدته على تخطي جميع العقبات التي 
اثبتت انه رجل املواقف احلرجة والصعبة، والتي جعلت منه رمزا 
عظيما يفتخر به ويحترمه اجلميع. واشاد التجمع مبواقف سموه 
احلكيمة والتي جاءت في كلمة س����موه في التاسع من ديسمبر عام 
2009 االخيرة، وندعو اجلميع الى االلتزام بها، حيث دعا الى جتنب 
اخلوض في كل ما من ش����أنه اثارة الفتنة او ش����ق وحدة الصف، 
وايضا دعوته لتصفية االنفس وتوحيد القلوب وتش����ابك االيدي 
لتسود مش����اعر االلفة والتعاون واالخاء بني ابناء الوطن الواحد، 
والعمل على دفع عجلة احلياة في الكويت من اجل النهوض بالبالد 

في مصافي الدول املتقدمة بجميع املجاالت.

صدر عن مديرية 
التوجي���ه املعن���وي 
والعالق���ات العام���ة 
الدفاع عدد  ب���وزارة 
خاص من مجلة »حماة 
الوط���ن« مبناس���بة 
الذكرى الرابعة لتولي 
صاحب السمو األمير 
مس���ند اإلمارة، وقد 
الع���دد على  احتوى 
ما حفلت به مسيرة 
س���موه من إجنازات 

تاريخية مضيئة.

اكد النائب عدنان املطوع 
انه حتت القي���ادة احلكيمة 
لصاح���ب الس���مو األمي���ر 
حتقق العديد من االجنازات 
التي ستظل باقية في تاريخ 
البالد، وقال ان صاحب السمو 
األمير على املستوى الداخلي 
هو احلص���ن احلصني للبلد 
وقدوة يقتدى به في الوحدة 
الوطني���ة وتوحي���د الكلمة 
والدميوقراطي���ة، جمع بني 
احلكمة والعلم وبني السياسة 
والثقاف���ة واالجتماع، حتى 
نهض باجنازات البلد لتكون 
اما  مركزا ماليا واقتصاديا، 
عل���ى املس���توى اخلارجي 
فقائد مميز بتنمية العالقات 

اخلارجية داعم للتالحم على 
املستوى اخلليجي واالسالمي 

والدولي.


