
االحد 28 مارس 2010   15محليات
القناعي كّرم السنيورة لدوره في تعزيز العالقات الكويتية ـ اللبنانية

البدر يبدأ الزيارة اليوم وتستمر 5 أيام

صندوق التنمية يسّلم لبنان 5 مباٍن في ضاحية بيروت الجنوبية
بيروتـ  كونا: يسلم الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية االسبوع اجلاري مباني أنشأها 
بتمويل من منحة الكويت للبنان بعد ان دمرتها آلة 

احلرب اإلسرائيلية في العام 2006.
وأعلن مكتب الصندوق في لبنان في بيان أمس 
ان الصندوق سيدشــــن مشاريع جديدة ايضا خالل 
زيارة املدير العام عبدالوهاب البدر التي تبدأ اليوم 

الى لبنان وتستمر خمسة ايام.
وذكر ان البدر سيوقع على اتفاقية منحة الكويت 
ملشروع تعزيز اخلدمات العامة في منطقة االصطياف 
وتوقيع قرض مشروع سد القيسماني في جبل لبنان 
حتت رعاية وزير الطاقــــة واملياه املهندس جبران 
باسيل فيما سيشارك في وضع حجر األساس ألحد 

مشاريع الصرف الصحي في الشمال.
وأضاف ان البدر سيقوم بتسليم مفاتيح خمسة مبان في ضاحية 
بيروت اجلنوبية مت انشــــاؤها بتمويل من منحة الكويت من اصل 13 
مبنى في منطقة حارة حريك بحضور مســــؤولني عن شــــركة »وعد« 

إلعادة اعمار الضاحية ورؤساء بلديات املنطقة.

وذكر البيان ان البدر سيلتقي الرئيس اللبناني 
ميشــــال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
وكذلك رئيس الوزراء سعد احلريري حيث سيبحث 
معه النشــــاطات التي يقوم بها الصندوق الكويتي 
في مختلف املناطــــق اللبنانية على ان يضع حجر 
األساس ملشروع الطوارئ والدفاع املدني في الضاحية 
اجلنوبية يوم اخلميــــس املقبل حتت رعاية وزير 

الداخلية اللبناني زياد بارود.
ويشــــارك البدر خالل الزيارة أيضا في احتفال 
تدشني مشروع إنشاء مرافق للسكن الداخلي جلمعية 
رعاية اليتيم في مدينة صيدا في اجلنوب وكذلك في 
وضع حجر األساس ملشروع املياه والصرف الصحي. 
وكان الصندوق الكويتي قد قام أول من أمس بتسليم 
مشروع محطة تكرير مياه األمطار في بلدة قرنايل 
في قضاء املنت الذي ميوله الصندوق حيث ستستفيد من هذا املشروع 
أكثر من ألف عائلة. يذكر ان الصندوق الكويتي قدم خالل الســــنوات 
املاضيــــة 16 قرضا للبنان ويدير في الوقت نفســــه املنح التي قدمتها 

الكويت للبنان وكان آخرها منحة الـ 300 مليون دوالر.

بيروت ـ كونا: أشاد ســــفيرنا لدى لبنان 
عبدالعال القناعي هنا اليوم باجلهود التي بذلها 
رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة 

في تعزيز العالقات اللبنانية ـ الكويتية.
جاء ذلك في تصريح للســــفير القناعي لـ 
»كونا« على هامش حفل تكرمي اقامه الليلة قبل 
املاضية على شرف السنيورة تقديرا ملواقفه 
ودوره في تعزيز العالقات الكويتيةـ  اللبنانية 
وذلك بحضور حشد من املسؤولني اللبنانيني 

احلاليني والسابقني.
وأثنى القناعي على »دور السنيورة املشرف 

فــــي تعزيز العالقات بني البلدين الشــــقيقني 
ومساعدة لبنان على النهوض من آثار العدوان 

اإلسرائيلي في صيف العام 2006«.
وأكد القناعي اجلهود التي بذلها السنيورة 
إبان توليه منصب رئاسة الوزراء في ترسيخ 

العالقات االخوية بني الكويت ولبنان.
وشــــدد على أهمية العالقــــات الكويتية ـ 
اللبنانية في مختلف املجاالت مشيرا في هذا 
اإلطار الى »الزيــــارة التاريخية التي قام بها 
رئيس الوزراء اللبناني ســــعد احلريري الى 
الكويــــت أخيرا ومت خاللها التوقيع على عدد 

من االتفاقيات التي من شأنها ترسيخ العالقات 
بني البلدين والشعبني الشقيقني«.

وقال السفير القناعي »كل رئيس وزراء جديد 
يبني على من سبقه في توطيد هذه العالقات 

االخوية واملتجذرة بني الكويت ولبنان«.
وتعد الكويت من أوائل الدول التي وقفت الى 
جانب لبنان خصوصا ابان العدوان اإلسرائيلي 
األخير عليه إذ قدمت هبة بقيمة 300 مليون 
دوالر أميركــــي إلعادة االعمــــار و500 مليون 
دوالر كوديعة في مصرف لبنان املركزي لدعم 

وحماية االقتصاد اللبناني.

سفيرنا لدى لبنان عبدالعال القناعي والرئيس السابق فؤاد السنيورة وبعض املشاركني في حفل التكرمي

 »أخبار اليوم« تشيد
 بما حققه مهرجان

»أيام كويتية في مصر«
القاهـــرة ـ كونا: أشـــادت 
اليـــوم«  صحيفـــة »أخبـــار 
األســـبوعية أمس مبا حققه 
مهرجان »أيام كويتية في مصر« 
الذي استضافته أخيرا محافظة 
االقصر بأقصى جنوبي البالد 
من نتائج ايجابية، الفتة الى 
انه اتـــاح فرصة التعرف عن 
قرب على ثقافة وتاريخ الكويت 

ومعالم نهضتها املعاصرة.
وأوضحت في تقرير مطول 
حول أنشطة املهرجان الكويتي 
ان املهرجان اتاح ايضا فرصة 
التعرف أكثر على سبل التعاون 
في مجاالت السياحة الثقافية 
واالثرية بني اجلانبني وكيفية 
تفعيلهـــا في مجـــاالت اآلثار 

واالكتشافات االثرية.
ونقلـــت الصحيفة في هذا 
االطـــار عن محافـــظ االقصر 
د.ســـمير فرج تأكيـــده على 
اهمية املهرجان في ابراز الوجه 
احلضاري والثقافي للكويت 
واشادته مبا تتميز به الكويت 
من دميوقراطيـــة رائدة على 

املستوى العربي.
كما ذكرت أن سفيرنا لدى 
مصر د.رشـــيد احلمـــد قدم 
في ختام املهرجـــان عددا من 
املقترحـــات القيمـــة من اجل 
العربية  االرتقاء بالســـياحة 
العريقة  في محافظة االقصر 
فيما يتعلق بالفرص السياحية 

واالستثمارية املتاحة بها.
وفي الســـياق ذاته ذكرت 
ان انشطة املهرجان تضمنت 
معرضا للكتب وآخر للصور 
يعبران عن مسيرة وخصوصية 
العالقـــات الثنائية بني مصر 
والكويت فضال عن العديد من 
الندوات واللقاءات املفتوحة بني 
اجلانبني مبشاركة شخصيات 

كويتية ومصرية.
املهرجـــان  ان  وأعلنـــت 
اســـفر عن االتفاق على زيادة 
التعاون في مجاالت اآلثار بني 
اجلانبني واملساهمة في تنمية 
الســـياحة العربية في مدينة 
االقصر وتشجيع االستثمارات 
الكويتية في تلك املدينة االثرية 

السياحية العريقة.
الى  كما أشارت الصحيفة 
الثقافي  مواكبـــة املهرجـــان 
إلعالن محافظ االقصر دخول 
االســـتثمارات الكويتيـــة الى 
االقصـــر من خـــالل بناء اول 
مستشفى اســـتثماري خاص 
باحملافظـــة، اضافة الى اعالن 
اكتشافات اثرية جديدة متثلت 

في متثالني فرعونيني.

عبدالوهاب البدر


