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سفارتنا في بروكسل تحتفي بوفد خليجي زائر

اقامت سفيرتنا لدى بلجيكا نبيلة املال الليلة 
املاضية حفل استقبال وعشاء على شرف وفد 
دول مجلس التعاون اخلليجي الزائر للمشاركة 
في اجتماعات احلوار السياس���ي واالقتصادي 
السنوي بني دول االحتاد االوروبي ال� 27 ودول 
مجلس التعاون اخلليجي الس���ت التي ستعقد 

اليوم وغدا.

وترأست اجتماع احلوار االقتصادي الذي عقد 
امس عن اجلانب اخلليجي االمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي بينما س���تترأس املفوضية 

االوروبية اجلانب االوروبي.
ومت تخصيص الي���وم لبدء اجتماع احلوار 
السياس���ي ليناقش الطرفان كال من العالقات 

الثنائية واالقليمية والدولية بينهما.

�أت�ضــرف بـدعـوتكــم حل�ضـــور

مبنا�ضبـة عودتــنــا من رحـلــة �لــعـــالج

يف �لوليــات �ملتحــدة �لأمريكـيــة

بف�ضـــل من اللـــه

وذلـــك يف م�ضـــاء الـــيوم الثالثـــاء املـــــوافــــــق 2010/4/13 

يف �ضــالـــة جمعيـة ال�ضليبخات والدوحة

مقــــابــــل نـــادي ال�ضليبخـات

حفـل االستقبـال المقـام

�أخــــوكــــم 

مالحظة : اأرجو اعتبار هذا االعالن مبثابة دعوة �ضخ�ضية بركــات �لوقـــيـــان

السفير اليمني يثمّن مواقف الكويت تجاه وحدة واستقرار بالده
ثّمن الس���فير اليمني لدى البالد خالد الشيخ مواقف الكويت 
جتاه وحدة واستقرار وامن بالده ودعمها للتخفيف من الكوارث 
واالزمات التي متر بها وآخرها السيول التي اجتاحت محافظتي 

حضرموت واملهرة.
وقال السفير الشيخ ل� »كونا« مبناسبة توجه الدفعة الرابعة 

من املس���اعدات االنس���انية االغاثية التي تفضل صاحب السمو 
األمير وامر بارسالها ملساعدة النازحني جراء األحداث التي شهدتها 
محافظ���ة »صعدة« اخيرا: ان اليمن يثم���ن عاليا مواقف القيادة 
والش���عب الكويتي ملواقفهم االخوية الصادقة والنبيلة جتاه ما 

يتعرض له اليمن.

وصف مش����اركون من دور نشر كويتية في معرض رأس اخليمة 
الرابع للكتاب معارض الكتاب اخلليجية بأنها تصب في صالح القارئ 

اخلليجي والعربي.
وقال مدير املبيع����ات واملعارض اخلارجية في »دار اقرأ الكويت« 
خالد سليمان في تصريح ل� »كونا« انهم حريصون على املشاركة في 

أي منظومة ثقافية في أي دولة من دول اخلليج العربية.
وأش����ار الى أن ثمة اقب����اال على كتب التنمي����ة الذاتية وتلك التي 
تهتم باألسرة في املعارض اخلليجية السيما ان مجتمعات فتية مثل 
املجتمعات اخلليجية حترص على تنمية ذات أفرادها وتنمية األسرة 

باعتبارها املدخل الرئيس للنهوض باملجتمع.
وبني ان ثمة اقباال ملحوظا على املؤلفات الكويتية من قبل االخوة 
في دولة االمارات، مشيرا الى ان القارئ االماراتي حريص على انتقاء 
كتب ملؤلفني كويتيني معروفني وآخرين من فئة الش����باب واحلصول 

على آخر اصداراتهم.
وأوضح ان ل����كل معرض رواده وزائريه وان هناك من يبحث في 
كل معرض عن كل ما هو جديد في املجال الذي يحبه ويستهويه في 
القراءة، مش����يدا بحسن تنظيم املعرض الذي يقام في دورته الرابعة 
وتواف����ر جميع اخلدم����ات املتعلقة فيه. من جانبه قال مس����ؤول دار 
»االب����داع الفكري« في الكويت صالح عوي����ص في تصريح مماثل ل� 
»كونا« ان الدار حريصة على املشاركة في املعارض اخلارجية وبخاصة 

اخلليجية منها.

مشاركون في معرض الكتاب برأس الخيمة: 
إقبال على كتب التنمية الذاتية

أعلن���ت مقررة اللجنة الدائمة لتطبيق مس���ابقة كتاب »حقائق 
للحي���اة« د.آمال اليحيى مراجعة 317 بحثا علميا س���يتم تقدميها 
للمس���ابقة اضافة الى عقد املقابالت الشخصية للطلبة املرشحني 

للمنافسة على املراكز األولى للمسابقة العلمية حول الكتاب.

وذكر اليحيى في تصريح ل� »كونا« ان املدة احملددة للمشاركة 
في املسابقة انتهت في مارس املاضي، حيث مت توزيع الكتاب على 
الصف التاسع وتعميم مس���ابقة البحث العلمي حوله بداية العام 

الدراسي احلالي مبينة ان النتائج ستعلن األسبوع املقبل.

مراجعة 317 بحثًا علميًا لمسابقة كتاب »حقائق للحياة«

 )هاني الشمري(

لقطة جماعية لرئيس التحرير مع د.بدر مال اهلل ودعيج خليفة اجلري 
وعلي القالف ود.حسني الهدبة ورازي املضف والزميل عدنان الراشد

رئيس التحرير استقبل وفد التجمع الكويتي المستقل

الخالد يوجه شكره لرئيس مجلس 
إدارة شركة سيتي غروب

لتجديدها مركز شرطة الشامية

التقى وزي���ر الداخلية الفريق الركن 
الشيخ م.جابر اخلالد رئيس مجلس إدارة 
شركة س���يتي غروب يعقوب الشرهان 
للتعبير عن جزيل شكره وامتنانه على 
جهود الش���ركة املبذولة في سبيل بناء 
مبنى مركز شرطة الشامية ومركز خدمة 
املواطن بتكلف���ة بلغت 700 ألف دينار، 
وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في 

قطاع النقل العام بالكويت.
وقال اخلالد خالل اللقاء: »يش���رفنا 

استضافة يعقوب الشرهان كما يسعدنا 
الش���كر  الفرصة للتقدم بجزيل  انتهاز 
إليه ولشركة سيتي غروب على اجلهود 
املبذولة لتطوير مرافق الوزارة احليوية 
ونتطلع للمزيد من التعاون في س���بيل 
تطوير قطاع النقل الع���ام في الكويت 
واحلد من االزدح���ام املروري من خالل 
توفير وس���ائل مواصالت جماعية آمنة 

وفي متناول يد اجلميع«.
وبهذه املناس���بة قدم وزير الداخلية 

ليعق���وب الشره��ان درعا تذكارية. قال 
الشره����ان متسلما ال��درع: »يسرنا أن 
تتاح ل��نا هذه الفرص���ة الظهار التزام��نا 
نحو احل��كوم�����ة وامل��جتم�ع الكويتي 

ككل. 
إن مشروع بناء مركز الشرطة ومركز 
خدمة املواطن جزء من جهود الش���ركة 
املبذولة بالتعاون مع احلكومة الكويتية 

لالستثمار في قطاع النقل العام«.

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
املرزوق وفد األمانة العامة للتجمع الكويتي املستقل 
الذي ضم كال م���ن د.بدر مال اهلل ودعيج خليفة 
اجل���ري وعلي القالف ود.حس���ني الهدبة ورازي 

بدر املضف.
وجرى خالل اللقاء التطرق ألهداف وإستراتيجية 
التجمع واألنشطة التي يعتزم القيام بها في الفترة 
املقبلة، وقد شكر وفد التجمع رئيس التحرير على 
مساندة »األنباء« في إبراز أنشطة التجمع ودعمها 
إعالميا. حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل 

عدنان الراشد.

احد اصحاب دور النشر الكويتية املشاركة في معرض رأس اخليمة

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستقبال وفد التجمع الكويتي املستقل


