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وفد برلماني عراقي يزور الكويت اليوم

قال مدير ادارة املراسم والعالقات العامة مبجلس االمة جمال الدغيشم 
ان رئيس اللجنة املالية في مجلس النواب العراقي النائبة آالء السعدون 

والوفد املرافق لها سيصلون البالد اليوم.
واضاف الدغيشم ان رئيس اللجنة املالية في مجلس النواب العراقي 

النائبة آالء السعدون ستلتقي رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
كما ستلتقي خالل زيارتها بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، واوضح الدغيشم ان الوفد سيقوم مبقابلة معالي الشيخ احمد فهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان.

كما صرح الدغيشم ان النائب د.معصومة املبارك ستقيم مأدبة غداء 
على شرف الوفد الضيف، كما سيقوم الوفد الضيف بزيارة »املركز العلمي« 
االوكواريوم. وأكد الدغيشم بان الوفد الضيف سيقوم مبقابلة مع رئيس 
واعضاء اللجنة املالية واالقتصادية مبجلس االمة، وتأتي الزيارة في ظل 

العالقات االخوية بني البلدين الشقيقني.

»الزراعة« توّقع مع »أكساد« مشروعات 
لمكافحة التصحر وإعداد الخرائط

خالل زيارة وفد للهيئة العامة

محمد راتب
اس���تقبلت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
وفد املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واالراضي القاحلة 
)اكس���اد(، وقال نائب املدير العام لشؤون الثروة النباتية في 
الهيئة م.فيصل الصديقي ان هذه الزيارة تأتي في اطار التعاون 
البن���اء القائم بني الهيئة واملركز وانه���ا تهدف في املقام االول 
الى تف���عي���ل وتطوير العالقات بينهما م���ن خالل ابرام عدد 
من العقود وتوقيع اتفاقيات القامة انش���طة ومشاريع بحثية 
مش���تركة وذلك في ضوء االهمية البالغ���ة التي توليها الهيئة 
الستخدام التقنيات الزراعية احلديثة واملالئمة وتأسيسا على 
نتائج التج���ارب الناجحة التي نفذها املركز العربي في بعض 

الدول العربية.
 واضاف م.الصديقي ان هذه املش���روعات تتمثل في اآلتي: 
مش���روع بشأن مراقبة التصحر ومكافحته، مشروع في مجال 
االراضي واعداد اخلرائط، مش���روع في مجال املراعي واملوارد 
احلرجية، مشروع في مجال التنوع احليوي، مشروع حتسني 
السالالت احمللية من االغنام النعيمي واملاعز العارضي، مشروع 
تربية العجول والعجالت احمللية مبزارع القطاع اخلاص، مشروع 
تربية س���الالت الرومي التي تالئم بيئة الكويت مع استخدام 
التلقيح الصناعي وندب خبراء مراعي لدراسة وتصميم زراعة 

مناطق رعوية منوذجية. 
واش���ار م.الصديقي الى ان االتفاقي���ات املقرر توقيعها بني 
اجلانبني تتضمن اتفاقية تعاون حول مش���روع نقل استعمال 
املياه املاحلة والعسرة الى املزارعني بهدف نقل وتوطني احدث 
التقنيات املالئمة الس���تعمال ه���ذه النوعية من املياه لتحقيق 
االس���تثمار االمثل لها في مناطق انتشارها والعمل على زيادة 
االنتاج الزراعي واحملافظة على التربة من التدهور ومبا يضمن 
نش���ر وتعميم هذه التقنيات على نطاق واسع من خالل اقامة 
ال���دورات التدريبية وورش العمل مع ادخال محاصيل زراعية 
تتحم���ل امللوحة وذات جدوى اقتصادية عالية، على ان يلتزم 
املركز العربي باالش���راف الفني على انشطة املشروع وتأمني 
اخلب���راء والباحثني بالتعاون مع اخلب���راء الكويتيني، واقامة 
الدورات التدريبية املدرجة على خطة املشروع، فضال عن طباعة 

التقارير والنشرات التعريفية.

توجيهات سموه بتقديم المساهمات أخرجت لبنان من أزماته

القناعي: صاحب السمو بذل جهودًا كبيرة لتعزيز 
العالقات العربية وتقريب وجهات النظر

بيروت � كونا: اشاد سفيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناع���ي باالجنازات الكبيرة التي حققها صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح االحمد، خصوصا 
على صعيد التضامن العربي ودفع العمل العربي 
املشترك الى االمام، فضال عن رؤيته االقتصادية 
الثاقبة لتطوير الكويت وجعلها منارة اشعاع بني 

شقيقاتها دول اخلليج العربية.
وتقدم الس���فير القناعي مبناسبة مرور اربعة 
اعوام على تولي صاحب السمو االمير مقاليد احلكم 
في الكويت »بأسمى آيات التهاني والتبريكات ملقام 
صاحب السمو االمير مبناس���بة الذكرى الرابعة 
لتولي سموه مقاليد احلكم«، متمنيا لسموه املزيد 
من االجنازات الوطني���ة والعربية في ظل قيادته 

احلكيمة والرشيدة.
وقال السفير القناعي ان »صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بذل جهودا كبيرة لتعزيز العالقات العربية وتقريب وجهات النظر، 
الس���يما املصاحلات التي متت على هامش انعقاد القمة االقتصادية 

التي استضافتها الكويت في شهر يناير من العام املاضي«.

واضاف ان تلك املصاحلات انعكس���ت بشكل 
ايجابي على االوضاع في املنطقة وعلى لبنان، حيث 
تشكلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس 

الوزراء سعد احلريري تطبيقا التفاق الدوحة.
واردف قائال ان »املساهمات التي تقدمها الكويت 
بتوجيهات سامية من سموه عبر الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادي���ة العربية اخرجت لبنان من 
كبوته وازماته وس���اعدت ف���ي نهضته التنموية 
واالجتماعية واالقتصادية وعكس���ت روح احملبة 
التي يكنها الشعب الكويتي للبنان اميانا منه بعمق 

العالقات بني البلدين الشقيقني«.
وقال القناعي »ان ذلك كل���ه ليس غريبا على 
صاحب الس���مو االمير، اذ بذل سموه عندما كان 
وزيرا للخارجية جهودا مضنية الرساء االستقرار 

في لبنان والوئام بني جميع اطيافه«.
واعرب الس���فير القناعي عن متنياته أن تش���هد الكويت في ظل 
قيادة صاحب الس���مو االمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

واحلكومة الرشيدة املزيد من التقدم واالزدهار.

عبدالعال القناعي

وزير الشؤون الخارجية تفقد مركز »بي ال سي« لخدمات التأشيرات

بوخمسين: السفير الهندي يقوم بدور كبير 
في تقريب وجهات النظر الكويتية ـ الهندية

المال تقيم غداء عمل لوفد االتحاد األوروبي 
بروكسل � كونا: اقامت سفيرتنا لدى االحتاد 
االوروبي وبلجي����كا نبيلة املال غداء عمل اول 
من امس دعت اليه كال من مدير ادارة الش����رق 
االوسط وجنوب البحر املتوسط في املفوضية 
االوروبية الس����فير توماس دل مورال والوفد 

املرافق له باالضافة الى عدد من رؤساء البعثات 
اخلليجية هناك. وتبادل احلضور احلديث بشكل 
عام حول عالق����ات دول اخلليج مع املفوضية 
االوروبية وسبل تعزيزها وتقويتها. واشارت 
مصادر ديبلوماسية الى ان اللقاء يأتي قبل توجه 

وفد املفوضية االوروبية الى الرياض للمشاركة 
في االجتماع املوسع لكبار املسؤولني في دول 
مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد االوروبي 
لتفعيل اتفاقية التعاون املشترك خالل الفترة 

من 9 � 10 فبراير اجلاري.

وأش����ادت ري����دي باهتم����ام 
الكويتي����ة باجلالية  الس����لطات 
الهندية املقيمة بالبالد، موضحة 
انها تالقي الرعاية الكافية من قبل 
املسؤولني والشعب الكويتي وهذا 
يدل على عمق العالقات بني البلدين 

والشعبني الصديقني.
وأشارت الى ان اجلالية الهندية 
في الكويت والتي تعتبر من اكبر 
اجلاليات املوجودة في البالد تساهم 

بشكل فاعل في تنمية الكويت.

عالقات قدمية وقوية.
من جهتها، أكدت وكيلة وزارة 
اخلارجي����ة الهندية الثا ريدي ان 
املباحث����ات الكويتي����ة � الهندية 
تطرقت الى كيفية تطوير العالقات 
بني البلدين والقضايا محل االهتمام 

املشترك.
وأعربت عن سعادتها البالغة 
بحف����اوة االس����تقبال، مبينة ان 
العالقات الكويتية � الهندية متميزة 

على جميع األصعدة.

ش����رحا وافيا عن سير العمل في 
املركز الذي يفتح أبوابه للمراجعني 
ط����وال 6 أيام في األس����بوع في 

الفترتني املسائية والصباحية.
وأشاد بوخمسني بالدور الذي 
يقوم به الس����فير مالوهاترا في 
تقريب وجهات النظر بني البلدين 

وبني الشعبني  الصديقني.
وقال: ان الس����فير مالوهاترا 
يعمل على إعادة الروابط بني األسر 
التي تربطها  الكويتية والهندية 

أكد السفير الهندي لدى البالد 
اجاي مالوهاترا جناح زيارة وزير 
الى  خارجية بلده س.م.كريشنا 

الكويت.
وق����ال مالوهاترا في تصريح 
صحافي عق����ب الزيارة التي قام 
بها الوزير الى مركز بي ال س����ي 
خلدم����ات التأش����يرات في مركز 
الش����رق  التجاري مبنطقة  عماد 
بحض����ور نائب رئي����س مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة 
بوخمسني القابضة عماد بوخمسني 
وأنور بوخمسني: ان زيارة وزير 
الكوي����ت كانت  الى  اخلارجي����ة 
ناجحة بجمي����ع املقاييس حيث 
التقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح حيث بحثا سبل 
تطوير العالقات بني البلدين، كما 
زار الوزير املسجد الكبير وتعرف 

على معامله.
وأضاف: إن زيارته الى مركز 
التأش����يرات للتعرف على سير 

العمل.
وكان نائ����ب رئي����س مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة 
بوخمسني القابضة عماد بوخمسني 
قد استقبل وزير اخلارجية الهندي 
والوفد املرافق له مس����اء أول من 
امس مبركز التأشيرات وقدم له 

الوزير الهندي وعماد بوخمسني وأنور بوخمسني وسفير الهند في الكويت خالل الزيارة


