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الجاراهلل يثّمن جهود األمم المتحدة ودورها في المساعدات اإلنسانية

استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
صباح أمس املمثل اخلاص للسكرتير العام لالمم 
املتحدة لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني 
جينس توتيب���رغ فرندزن الذي يقوم بزيارة 
للبالد على راس وفد رسمي من املكتب الرئيسي 
لبرنامج االمم املتحدة في نيويورك واملختص 
مبساعدة الشعب الفلسطيني. واستعرض اللقاء 

جهود االمم املتحدة في مجال تقدمي املساعدة 
للشعب الفلسطيني ومتابعة األوضاع اإلنسانية 
في األراضي احملتلة كما مت التطرق الى جهود 
الكويت واس���هاماتها على املستويني الرسمي 
والشعبي في هذا املجال. وأثنى الوكيل اجلاراهلل 
مثمنا وشاكرا جهود االمم املتحدة ودورها في 

مجال املساعدات االنسانية والغوثية.

اآل احلميــدي
ينعون  ببالغ احلزن والأ�سى فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

بــدر اإبراهيــم احلميــدي

وقد ووري جثمانه الثـرى يوم اأم�س الثنني املوافق 2010/3/15 
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الذي وافته املنية عن عمر يناهز 51 عامًا

القاهرة � كونا: وقع الصندوق 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
العربي���ة واحلكوم���ة املصرية 
أمس اتفاقية ق���رض بقيمة 30 
مليون دينار للمساهمة في متويل 
مش���روع محطة العني السخنة 
لتوليد الكهرب���اء في جمهورية 

مصر العربية.
ووقع االتفاقية التي ش����هدها 
رئيس مجلس ال����وزراء املصري 
الكهرباء  د.احمد نظيف ووزي����ر 
د.حسن يونس مدير عام الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
عبدالوهاب البدر فيما وقعتها عن 
التعاون  اجلانب املصري وزيرة 

الدولي د.فايزة ابوالنجا.
كما مت التوقي����ع على اتفاقية 
خاصة بترتيبات تنفيذ مشروع 
الس����خنة لتوليد  الع����ني  محطة 
الكهرباء ب����ني الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية وشركة 
الكهرباء مثل  الدلتا النتاج  شرق 
الشركة في مراسم التوقيع رئيس 
مجل����س ادارة الش����ركة م.طارق 

يوسف.
وقال البدر عقب مراسم توقيع 
االتفاقي����ة ان الصندوق الكويتي 
سيساهم في متويل مشروع محطة 
الكهرباء  الس����خنة لتوليد  العني 
بقرض����ني االول بقيمة 30 مليون 
دينار والذي مت التوقيع عليه امس 
في حني ان القرض اآلخر س����يتم 
منحه من قب����ل الصندوق خالل 

السنة املقبلة.
وأوض����ح ان مش����روع العني 
الس����خنة يعد من املشاريع التي 
س����بق االتفاق عل����ى متويلها مع 
املس����ؤولني ف����ي وزارة التعاون 
الوزير  الدولي وف����ي مقدمته����م 
فايزة ابوالنجا، مشيرا الى وجود 

الشيخ جابر املبارك مستقبال رئيس األركان األردني مشعل الزبن

جانب من توقيع اتفاقية القرض بني صندوق التنمية الكويتي واحلكومة املصرية بحضور رئيس الوزراء املصري

رئيس الوزراء املصري د. أحمد نظيف مستقبال عبدالوهاب البدر

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال ناصر اخلرافي ولؤي اخلرافي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
يرافقه رئيس وزراء جمهورية صربيا د.ميركو سفيتكوفتش والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد وقد مت خالل اللقاء 
بحث القضايا ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة 

املجاالت التي تصب في مصلحة البلدين والشعبني الصديقني.
حض����ر املقابلة نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح واملستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
د.رشا احلمود، كما استقبل سموه في ديوانه سفيرنا لدى جمهورية 

بنغالديش السفير عبداللطيف املواش.
واس����تقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ناصر اخلرافي 
ولؤي اخلرافي، واستقبل سموه بقصر السيف د.بدر بجاد املطيري، 
حيث أهدى سموه نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان »حق رئيس 
الدولة في حل البرملان في الكويت« وقد ش����كره سموه، متمنيا له 

التوفيق والنجاح.

الزبن والخالد استعرضا تطوير العالقات وتطويرها بين الجيشين

 المبارك ورئيس األركان األردني بحثا التعاون العسكري
الهاش����مية الفريق الركن مشعل 

الزبن والوفد املرافق له.
ج����اء ذل����ك خالل اس����تقبال 
الفريق الركن احمد اخلالد لنظيره 
األردن����ي حيث ج����رت للضيف 
مراس����م االس����تقبال الرس����مية 
والتي اس����تعرض م����ن خاللها 
حرس الشرف ثم صافح الضيف 
مستقبليه أعضاء مجلس الدفاع 
العسكري وأعضاء الوفد املشارك 

باالجتماع.
واستعرض اجلانبان وجهات 
النظر ح����ول التع����اون الثنائي 
واملواضيع ذات االهتمام املشترك 
واملتعلقة باجلوانب العس����كرية 
وس����بل تعزيزها وتطويرها بني 

اجليشني في كال البلدين.

األركان العام����ة للجيش الفريق 
الركن أحمد اخلالد مباحثات رسمية 
مع رئيس هيئة األركان املشتركة 
للقوات املسلحة في اململكة األردنية 

الركن الزبن مبناسبة تعيينه في 
منصبه اجلديد متمنيا له التوفيق 

والنجاح.
وفي اإلطار ذاته، عقد رئيس 

استقبل النائب األول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الشيخ جابر املبارك أمس رئيس 
هيئة االركان املشتركة األردنية 
الفريق الركن مشعل الزبن والوفد 
املرافق مبناس����بة زيارته للبالد 
حلضور االجتماع السادس للجنة 
العليا املشتركة للتعاون العسكري 

األردني � الكويتي.
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقش����ة املواضيع ذات 
االهتمام املش����ترك وبحث أوجه 
العس����كرية  التعاون والعالقات 
ودع����م التعاون العس����كري في 
شتى املجاالت وسبل تطوير هذه 
العالقات املميزة بني البلدين. كما 
الفريق  املبارك  هنأ الشيخ جابر 

سموه التقى رئيس وزراء صربيا وسفيرنا في بنغالديش وبدر المطيري

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء وناصر الخرافي

العديد من املشاريع األخرى والتي 
يقوم الصندوق الكويتي بتمويلها 
وعلى رأسها مشروع نقل الغاز الى 

القاهرة الكبرى.
وذكر البدر انه بتوقيع اتفاقية 
هذا القرض يكون الصندوق الكويتي 
قد قدم 33 قرضا لتمويل املشاريع 

في جمهورية مصر العربية حيث 
س����بق له أن ق����دم حلكومتها أو 
لهيئات تابعة لها 32 قرضا بقيمة 
إجمالية بلغت 493.9 مليون دينار 
وذلك لتمويل مشاريع في مختلف 

القطاعات.
وأعرب البدر عن خالص اعتزازه 

ب����ني الصندوق  القائم  بالتعاون 
ووزارة التعاون الدولي وغيرها من 
القطاعات، معتبرا ان هذا التعاون 
يجسد حقيقة العالقات الراسخة 
واملتمي����زة التي جتم����ع الكويت 

بجمهورية مصر العربية.
من جهتها قالت وزيرة التعاون 
الدولي د.فايزة أبو النجا ان هذه 
االتفاقية تأتي في إطار استراتيجة 
محددة بج����دول زمني مت االتفاق 
عليه����ا بني ال����وزارة والصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 

العربية.
الكويت  ان  ابوالنجا  وأضافت 
ممثلة ف����ي الصن����دوق الكويتي 
دائما س����باقة في املس����اهمة في 
متوي����ل املش����اريع التنموية في 
مصر، معتب����رة ان مصر تعد من 
أهم وابرز شركاء الصندوق على 

الصعيد العربي.

البدر: قدمنا 33 قرضًا لتمويل المشاريع في مصر

صندوق التنمية يقرض مصر 30 مليون دينار 
إلنشاء محطة كهرباء عين السخنة


