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الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبال موفد صاحب السمو األمير املستشار محمد أبواحلسن

سعد احلريري خالل استقباله عبدالوهاب البدر

محمد أبوالحسن سلم رسالة سموه

تضم 125 شقة و21 محاًل تجاريًا ومكتبًا

صاحب السمو هنأ الرئيس اللبناني بانتخاب بالده
عضوًا غير دائم في مجلس األمن عن آسيا والمجموعة العربية

صندوق التنمية يسلم 8 مباٍن منجزة
 في الضاحية الجنوبية لبيروت

في عام 2006«.
وأشار الى أن »الصندوق يسهم 
في متويل 13 عمارة س����كنية مبا 
في ذلك أعمال الطرق احمليطة بها 
وإنارتها وكذلك إنشاء 4 مدارس 
أهالي الضاحية اجلنوبية  تخدم 

التي عانت من احلرب«.
ولفت البدر الى ان »املنحة املقدمة 
متثل إميان الكويت حكومة وشعبا 
مبشاركة لبنان والنهوض مبنشآته 

والتطلع ملستقبل واعد«.
من جهته، قال حسن جشي ان 
املباني تضم 125 شقة سكنية و21 

محال جتاريا ومكتبا.
الكويتية  واضاف أن »الدولة 
دولة شقيقة للبنان وهي تقف الى 
جانب لبنان وشعبه منذ أمد طويل 
وهي دائما وباستمرار الى جانبنا 
ألن الذي يجمع بلدينا رابط قدمي 
يتجدد وم����ع كل محنة نرى فيها 
الكويت في مقدمة الدول العربية 
املساهمة في إمناء وإعمار ومساعدة 
اللبنانيني دون استثناء ألن هذه هي 

شيمهم وأخالقهم احلميدة«.
البلدية  وشكر دكاش باس����م 
وأهالي حارة حريك الكويت أميرا 
وحكومة وش����عبا على ما تقدمه 
للضاحية اجلنوبية ولبنان عموما 
ملساعدتها على النهوض من احملن 

التي يتعرض لها.
يذكر ان قيمة مساهمة الصندوق 
في إعادة إعمار املباني ال� 13 تبلغ 

15 مليون دوالر.
وانتقل الب����در والوفد املرافق 
له بعد ذلك الى السراي احلكومي 
للقاء رئيس الوزراء اللبناني سعد 

احلريري.
وعق����ب اللقاء ق����ال البدر في 
تصريح للصحافيني ان »االجتماع 
تناول مشاريع الصندوق الكويتي 
والزيارة التي نق����وم بها للبنان 
للتوقيع على مشروع قرض سد 
القيسماني ووضع حجر األساس 
ملش����روع الب����داوي واملباني في 

الضاحية اجلنوبية لبيروت«.
ولفت الى ان احلريري تطرق 
ال����ى االحتياج����ات اللبنانية في 
مجاالت متشعبة وركز على أهمية 
استمرار دعم الصندوق ومساعداته 
للبنان »وقد وعدنا بذلك« بحسب 

ما قال البدر.

بيروت � كونا: سلم الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
العربية امس مفاتيح 8 مبان منجزة 
ساهم في إعادة إعمارها في حارة 
حريك بالضاحية اجلنوبية لبيروت 
من أصل 13 مبنى متضررا من حرب 

العام 2006.
التسليم بحضور  وأقيم حفل 

املدير العام للصندوق عبدالوهاب 
البدر وممثل وزير املهجرين اللبناني 
احمد محمود والقائم باألعمال في 
سفارتنا لدى لبنان جاسم الناجم 
واملمثل املقيم للصندوق في لبنان 
د.محمد صادقي ومدير عام شركة 
»وع����د« إلعادة إعم����ار الضاحية 
اجلنوبية حس����ن جشي ورئيس 

احتاد بلديات الضاحية اجلنوبية 
محمد اخلنساء ورئيس بلدية حارة 

حريك سمير دكاش.
وق����ال البدر في كلم����ة ألقاها 
اليوم باجناز  باملناسبة »نحتفل 
هذه املباني التي تش����كل حتقيقا 
لوعود قطعناها بالتعويض على 
من تضرر من العدوان االسرائيلي 

بيروت � كونا: س���لم املوفد 
اخلاص لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد املستشار 
محمد ابواحلسن الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان امس رسالة خطية 
من سموه تتناول العالقات بني 

البلدين.
وقال بيان صادر عن املكتب 
القصر اجلمهوري  اإلعالمي في 
ان املوف���د اخلاص املستش���ار 
ابواحلسن سلم الرئيس سليمان 
رسالة خطية من صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح االحمد 
الثنائية بني  العالقات  »تتناول 
البلدين اضافة الى تهنئة لبنان 
بانتخابه عض���وا غير دائم في 
مجلس األمن الدولي عن آس���يا 

واملجموعة العربية«.
واضاف البي���ان ان الرئيس 
سليمان اعرب عن شكره للكويت 
»لوقوفها الدائم الى جانب لبنان« 
محمال املستش���ار ابواحلس���ن 
حتياته الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد، متمنيا دوام 
البلد  االستقرار واالزدهار لهذا 

الشقيق.
وعلى صعيد متصل اجتمع 
املوفد اخلاص لصاحب السمو 

األمير ورئيس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري باالضافة الى وزير 
اخلارجية واملغتربني علي الشامي 
كل على حدة واستعرض معهما 
العالق���ات الثنائية بني الكويت 

ولبنان.
وذكر بيان صادر عن املكتب 

اإلعالمي التابع لوزارة اخلارجية 
ان املوفد اخلاص املستش���ار 
ابواحلسن استعرض مع الشامي 
الكويت ولبنان  العالقات بني 
وسبل تفعيل هذا التعاون بني 
البلدين اثن���اء فترة عضوية 
لبنان غير الدائمة في مجلس 

االمن الدولي.
حض���ر اللق���اءات املذكورة 
س���فيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناعي والوفد املرافق للموفد 
اخلاص لصاحب السمو األمير.

يذكر ان لبنان انتخب عضوا 
غير دائم في مجلس االمن الدولي 

لعامي 2010 و2011 وسيكون داعما 
قويا جلمي���ع القضايا العربية 
الس���الم على اساس  ولعملية 
املب���ادرة العربية الت���ي اقرها 
الزعماء العرب في قمة بيروت 
عام 2002 وفقا للموقف الرسمي 

الصادر عن وزارة اخلارجية.

في إطار العالقات املتميزة بني الشعبني املصري 
والكويتي، وحرص ابناء الكويت على املساهمة في كل 
األنشطة اخليرية واإلنسانية في مصر، قام سفيرنا في 
القاهرة د.رشيد احلمد ومحافظ بني سويف د.سمير 
سيف اليزل وعائلة الس����عيد بافتتاح مجموعة من 
املشروعات التي أقيمت هناك بتبرع من ثلث املغفور 
له ناصر عبداحملس����ن الس����عيد. ومت افتتاح املجمع 
األزه����ري بقرية باروط الذي يخ����دم ابناءها وابناء 

القرى املجاورة في منطقة تعدادها يزيد على 600 الف 
نسمة، ويستقبل 1000 طالب، كما قام د.احلمد وسيف 
اليزل وافراد من آل الس����عيد بوضع حجر األساس 
ملستشفى النساء واألطفال والوالدة الذي أقيم داخل 
املستشفى العام في مدينة بني سويف خلدمة 3 ماليني 
نسمة من ابناء احملافظة، وهو مجهز بوحدة سونار 
وغرف عمليات، وقد حضر عن اسرة السعيد كل من 

عبداحملسن السعيد واحمد وفهد السعيد.

الحمد افتتح المجمع األزهري بقرية باروط ويضع حجر 
األساس لمستشفى النساء واألطفال في صعيد مصر

رئيس وزراء جيبوتي 
يغادر البالد

غ����ادر رئي����س وزراء 
جمهورية جيبوتي دليتا 
محمد دليتا والوفد املرافق 
الب����الد امس بع����د زيارة 
رس����مية اس����تغرقت عدة 

أيام.
وكان ف����ي وداعه على 
أرض مطار الكويت الدولي 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ونائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ورئيس 

بعثة الشرف املرافقة.


