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الخالد بحث مع سفيري 
أذربيجان وروسيا 

االتحادية العالقات الثنائية
استقبل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد صباح امس مبكتبه كال على حدة س���فير 
جمهورية أذربيجان ش���اهني عبدالاليف وسفير 
جمهورية روس���يا االحتادية الكساندر كينشاك، 
حيث مت خالل اللقاء استعراض وبحث العالقات 
الثنائية، باإلضافة الى آخر التطورات واملستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية والقضايا ذات 

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير األذربيجانياالهتمام املشترك.

الشيخ فيصل احلمود ووزير الدولة االردني د.نبيل الشريف

صندوق التنمية يوّقع غدًا قرضًا الستكمال التوسعة الثالثة 
لمحطة كهرباء في األردن بقيمة 15 مليون دينار

عمان � كونا: يقدم الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية لألردن مبوجب اتفاقية يوقعها 
اجلانبان اخلميس قرض���ا بقيمة 15 مليون دينار 
الستكمال التمويل الالزم لتنفيذ التوسعة الثالثة 

حملطة توليد كهرباء السمرا.
وقال وزير املالية األردن���ي د.محمد ابوحمور 
ف���ي تصريح ل� »كونا« امس ان االتفاقية تأتي في 
أعقاب موافقة مجلس ادارة الصندوق على اتفاقية 
القرض املنوي توقيعه مع ش���ركة السمرا لتوليد 
الكهرباء بهدف اس���تكمال متويل التوسعة الثالثة 

من مشروع احملطة.
واضاف ان االتفاقية تسهم في رفع قدرة النظام 
الكهربائي في االردن على مواجهة منو الطلب املتزايد 
على الكهرباء في اململكة واملقدر سنويا بحوالي %7، 

مثنيا على دور الصندوق في دعم قطاعات التنمية في االردن.
ووفق أرقام ش���ركة كهرباء الس���مراء اململوكة بالكامل للحكومة 
األردنية س���ترتفع القدرة اإلجمالية للمحطة عند اس���تكمال جميع 

مراحلها الى نحو 885 ميغاواط.
وفيما يتعلق بش���روط االتفاقي���ة قال الوزير 
ابوحمور »ان االردن سيسدد أصل املبلغ املسحوب 
من القرض على 40 قسطا نصف سنوي متساوية 
وبفترة سماح مدتها 4 سنوات وبسعر فائدة مقداره 

.»%3
وبني ان قيمة القرض )15 مليون دينار( تشكل 
جزءا من إجمالي قيمة املشروع البالغة حوالي 200 

مليون دوالر )142 مليون دينار أردني(.
وقال ان الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية يعد شريكا اساسيا في دعم جهود التنمية 
ف���ي األردن حيث كان للمس���اعدات الكويتية عبر 
الصندوق األثر امللموس في متويل تنفيذ عدد من 

املشاريع ذات األولوية التنموية امللحة.
ويعد االردن من أوائل الدول التي اس���تفادت من املساعدات التي 
يقدمها الصندوق من خالل القروض امليسرة واملنح على مدار السنوات 

املاضية بهدف متويل مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة.

د. محمد أبوحمور

الحمود بحث التعاون اإلعالمي
مع وزير اإلعالم األردني

بحث سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل 
احلمود مع وزير الدولة االردني لشؤون 
االعالم واالتصال د.نبيل الش����ريف آفاق 
التعاون االعالمي بني البلدين الشقيقني.

وخالل زيادة قام بها الى مكتب الوزير 
الشريف في دار رئاسة الوزراء اكد على 
دور االعالم في ترس����يخ روابط التعاون 

بني االردن والكويت.
ووصف الشيخ فيصل احلمود االعالم 

بالقلب النابض مش����ددا عل����ى ضرورة 
االستفادة من مساهمته في رسم السياسات. 
واشاد بالتطور االعالمي في الكويت واالردن 
مشيرا الى اهمية االتفاقية االعالمية التي 
ستوقع بني البلدين قريبا. وقال ان العالقات 
الثنائية بني البلدين حتقق تطورا وتقدما 
في كل املجاالت بفضل رعاية صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد واخيه جاللة 

امللك عبداهلل الثاني.

الكويت تشارك
في اجتماع »عدم 
االنحياز« بالفلبين

كوالملبور � كونا: شاركت 
الكوي���ت ف���ي االجتم���اع 
ال���وزاري اخلاص حلركة 
ع���دم االنحياز ال���ذي بدأ 
 اعماله بالعاصمة الفلبينية
مانيال ويس���تمر حتى 18 

اجلاري.
الكويت  وترأس وف���د 
في االجتماع سفيرنا لدى 
الفلبني بدر ناصر احلوطي، 
وقال احلوطي ل� »كونا« في 
اتصال هاتفي »ان االجتماع 
يحمل عنوان حوار االديان 
والتعاون من اجل السالم 
والتنمية حيث يأتي متناغما 
مع البيان الصادر في القمة 
ال� 15 التي استضافتها مدينة 

شرم الشيخ مبصر«.
واض���اف ان االجتماع 
سيس���اهم ف���ي ترقي���ة 
ح���وار احلضارات وثقافة 
الس���الم وح���وار االديان 
ال���ى تش���جيع  ويه���دف 
احل���وار من اج���ل غرس 
ثقافة االحترام والتسامح 
والوئام بني مختلف االديان 

والثقافات.
واشار احلوطي الى ان 
االجتماع بدأ اعماله مبشاركة 
نحو 105 دول والعديد من 

االحتادات والضيوف.


