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السفير انريكو غرانارا

سمو ولي العهد مستقبال رئيس وأعضاء جمعية اإلصالح االجتماعي

رئيس الوزراء البحريني خالل لقائه سفيرنا الشيخ عزام الصباح

.. وسموه خالل استقباله السفير السوري د.بسام عبداملجيد

صاحب السمو األمير مستقبال عبداحلميد الباللي واعضاء جمعية بشائر اخلير صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله السفير الدمناركي

رئيس الوزراء باإلنابة خالل زيارته لوكيل الدفاع جسار اجلسار الشيخ جابر املبارك في حديث مع رئيس األركان

الهارون قّدم أوراقه سفيرًا في ألمانيا
برلني � كون���ا: قدم س���فيرنا اجلديد ألملانيا 
د.مس���اعد الهارون أوراق اعتماده إلى الرئيس 

األملاني هورست كويلر.
حضر مراسم تسليم أوراق االعتماد كل من نائب 
السفير املستشار سميح جوهر حيات ورئيس 
املكتب األمني في السفارة الكويتية العقيد مثنى 
العتيقي والسكرتير الثاني عبدالرحمن الشهاب 

وامللحق الديبلوماسي الكويتي جمال البحر.

ونقل السفير الهارون للرئيس األملاني حتيات 
القيادة الكويتية ممثلة بصاحب الس���مو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وأكد السفير الهارون للرئيس كويلر اعتزاز 
الكويت بعالقات الصداقة والتعاون التي تربطها 
بأملاني���ا مضيفا ان عم���ق الصداقة بني البلدين 
س���يزيده تفاؤال وحيوية في أداء مهامه سفيرا 

معتمدا.

زار رئاسة األركان العامة للجيش

المبارك حّث على مواصلة أعلى مستويات
رفع القدرة القتالية لمنتسبي القوات المسلحة

الوزراء باإلنابة  قام رئيس مجلس 
ووزي���ر الدفاع الش�����يخ جابر املبارك 
بزيارة رئاسة األركان العامة للجيش، 
حيث كان في استقباله رئيس األركان 
العام���ة للجيش الفري���ق الركن احمد 

اخلالد.
وقال بيان صحاف���ي لوزارة الدفاع 

امس انه دار خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األمور واملواضيع 
املتعلقة باجلاهزية القتالية واالستعدادات 
اخلاصة بالتدريبات واملناورات ومواكبة 
التطورات ورفع قدرة القوات املسلحة 

الكويتية.
وأضاف البيان ان املبارك حث على 

مواصلة أعلى مس���تويات رفع القدرة 
القوات املسلحة من  القتالية ملنتسبي 
ضباط وضباط صف وأفراد في جميع 
صنوف األس���لحة، وذلك للحفاظ على 
وطننا الغالي حتت ظل القيادة احلكيمة 
القائد األعلى  الس���مو األمير  لصاحب 
للقوات املسلحة وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
كما قام املبارك بزيارة مماثلة لوكيل 
وزارة الدفاع جسار اجلسار، حيث أبدى 
توجيهاته على األمور التي تخص الشؤون 
اإلدارية واملالية والفنية للنهوض بأعلى 
مس���تويات التقنية احلديثة في جميع 

إدارات الوزارة.

سموه التقى ولي العهد والباللي والرومي وأعضاء مجلس إدارة »اإلصالح االجتماعي« وتسّلم أوراق عدد من السفراء

الوفد الكويتي سيعرض شرحًا للخطة الخمسية الجديدة

األمير يشيد بجهود جمعية بشائر الخير ودورها 
اإلنساني والتوعوي في الحفاظ على القيم والمبادئ

السفير اإليطالي: زيارة صاحب السمو إليطاليا
هي األولى ألمير الكويت منذ 18 عامًا

الفاضلة بني افراد املجتمع للحفاظ 
على كيانه ومقوماته. وقد قدموا 
لس����موه هدي����ة تذكاري����ة بهذه 
املناسبة.  واستقبل سموه حفظه 

اهلل مشاري العنجري.

االلتزام  واكد سموه ضرورة 
الوس����طي ونبذ  الديني  باملنهج 
التام  الغلو والتش����دد وااللتزام 
مبفاهيم ديننا االسالمي احلنيف 
الذي يحرص على اهمية االخالق 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد صباح امس بقصر 
العربية  بيان سفير اجلمهورية 
السورية لدى البالد السفير بسام 
عبداملجيد وذلك مبناسبة تسلمه 

مهام عمله اجلديد.
كما اس����تقبل س����موه سفير 
جمهوري����ة البرازي����ل االحتادية 
الس����فير روبرتو عبداهلل وذلك 
مبناس����بة تس����لمه مه����ام عمله 

اجلديد.
واستقبل سموه رئيس واعضاء 
ادارة جمعية االصالح  مجل����س 
االجتماعي وذلك مبناسبة تشكيل 
مجلس االدارة اجلديد حيث هنأهم 
سموه بهذه املناسبة متمنيا لهم 
التوفيق والسداد ومشيدا بدور 
اجلمعية البناء في اجلانب اخليري 
الذي يعم على هذا الوطن باخلير 

والنماء.

وق����ال »أعتبر هذا احد االمثلة 
املهمة للتعاون االقتصادي املشترك 
الذي يشمل حتويل التكنولوجيا 
ف����ي ض����وء توس����يع االنتاجية 
وفي ه����ذه احلال كان انتاج املواد 
الكيماوية التي تسمح للكويت بان 
تصبح احد الالعبني االساس����يني 
في انتاج العطريات املكون النتاج 

البالستيك«.
وردا على سؤال حول التعاون 
املشترك اضاف السفير االيطالي انه 
في املجال السياسي فان اراء الكويت 
وايطاليا »تلتقي« في معظم القضايا 
العاملية بينها الش����رق االوس����ط 
بشكل كبير والوضع الفلسطيني 

� االسرائيلي.
وق����ال »نحن نعلم ان الكويت 
تق����در جدا الدور ال����ذي تقوم به 
ايطالي����ا على املس����توى املتعدد 
االطراف واعتقد ان هذا املوضوع 
سيكون نقطة حتاور بني صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

والرئيس االيطالي«.
والى جانب التعاون السياسي 
املشترك بني ايطاليا والكويت اكد 
غرانارا احلاجة الى »ايجاد املزيد 
م����ن الطاقات واملوارد لتوس����يع 
تعاوننا في مجاالت اخرى«.  ومتنى 
اس����تئناف البحث في هذا املجال 

بتوقيع هذه االتفاقية.

واوضح »نحن نرى سلس����لة 
الزيارات املتتابعة والتي تصل الى 
اعلى املستويات القيادية كإشارة 
واضحة الى ان ايطاليا والكويت 
مصممتان على تعزيز وتوس����يع 

تعاونهما في كل املجاالت«.
الس����فير غرانارا ان  واضاف 
الس����مو األمير سيلتقي  صاحب 
الرئي����س االيطال����ي جيورجيو 
نابوليتانو ورئيس الوزراء سيلفيو 
برلسكوني باالضافة الى استضافة 
الوفد املرافق لسموه اجتماعا ملمثلي 

مجتمع االعمال االيطالي.
وسيرافق س����موه في جولته 
وفد من رجال االعمال في القطاع 

اخلاص.
واضاف السفير االيطالي »اعتقد 
ان الوفد الكويتي سيقوم بعرض 
يشرح فيه اخلطة اخلمسية اجلديدة 
لنظرائهم االيطاليني جلذب انتباه 
اجلانب االيطالي على الصعيدين 
العام واخلاص حول كيف ميكن 
لرجال االعمال االيطاليني االنخراط 
في هذه اخلطة التي تتضمن العديد 
من املش����اريع في البنية التحتية 
املدنية وليس فقط في قطاعي الغاز 

والنفط«.
وتابع السفير قائال ان ايطاليا 
الرضا« باملش����اريع  »راضية كل 
املنظ����ورة والفرص التي اتاحتها 

الكويت للش����ركات االيطالية في 
قطاع����ي الغ����از والنفط موضحا 
احلاجة الى املزيد من املش����اريع 

في البنية التحتية املدنية.
واع����رب عن االمل في ان »يتم 
تش����جيع الالعب����ني االساس����يني 
االيطاليني في هذا املجال من قبل 
الوفد الكويتي بغية دعم وتعزيز 

وجودهم في الكويت«.
وفيم����ا يتعل����ق بالعالق����ات 
التجاري����ة الثنائية قال الس����فير 
االيطال����ي غرانارا ان بالده حتتل 
املركز الس����ادس من حيث الدول 
املصدرة للكويت وانه على الرغم 
من االوض����اع االقتصادية العامة 
املضطربة خالل العام املاضي فان 

الص����ادرات االيطالية  »انخفاض 
الى الكوي����ت يعتبر االقل مقارنة 
مع دول اخ����رى في املنطقة وهذا 
مؤشر مهم فاالنخفاض تراوح بني 

10 و %11«.
وذك����ر انه في ع����ام 2007 الى 
منتصف عام 2009 عززت ايطاليا 
من صادراتها الى الكويت ليصل 
اجماليها ال����ى 836 مليون يورو 
)ما يقارب مليار دوالر( مبينا ان 
هذا الرقم يش����مل املعدات الثقيلة 

للمنشآت في الكويت.
وحول العالقات التجارية قال 
غرانارا انها معقدة النها تتضمن 
عم����ل الش����ركات االيطالية التي 
قامت بها في بناء البنى التحتية 
الت����ي وضعتها  املناقصات  ف����ي 
السلطات الكويتية وايضا حتويل 
التكنولوجيا م����ع زيادة القدرات 

االقتصادية في الكويت.
وأحد االمثلة الرئيسية للتعاون 
الثنائ����ي في حتويل  االقتصادي 
التكنولوجيا كان املرحلة الثانية 
حملطة الش����عيبة لشركة صناعة 
البترولية في  البتروكيماوي����ات 
الكويت التي افتتحها صاحب السمو 
االمير في شهر فبراير املاضي مبينا 
ان ما نسبته 60% من بناء احملطة 
قامت به شركة ايطالية و40% شركة 

كورية.

إمي����ان العوض����ي � كونا: قال 
السفير االيطالي لدى البالد انريكو 
غرانارا ان الزيارة املرتقبة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
الى ايطاليا ستكون االولى المير 
الكويت منذ 18 عاما ولهذا تعتبر 

في غاية االهمية.
واضاف غرانارا لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( »نحن في غاية 
الس����عادة لقرار صاحب الس����مو 
االمير زيارة ايطاليا النها االولى 
المير الكويت )الى ايطاليا( منذ 18 
عاما«. يذكر ان آخر زيارة من هذا 
النوع الى ايطاليا كانت زيارة سمو 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
بعد حترير الكوي����ت من احتالل 
النظام العراقي الس����ابق في اطار 
جولة اوروبية قام بها الى الدول 

في التحالف الدولي انذاك.
وقال السفير االيطالي ان هذه 
»الزيارة لها اهمية تاريخية ونتمنى 
حقا ان حتقق منفع����ة للعالقات 
الثنائية ونحن بحاجة الى العمل 

عليها«.
وذكر ان زيارة صاحب السمو 
االمي����ر املرتقبة الى ايطاليا تأتي 
بعد زيارة قام بها س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وزيارة س����ابقة ملدير عام الهيئة 

العامة لالستثمار بدر السعد.

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس س���مو ولي العهد الشيخ نواف 

االحمد.
كما احتفل بقصر بيان صباح امس بتسلم صاحب 
السمو االمير اوراق اعتماد كل من السفير محمد محمود 
بن الباه س����فيرًا جلمهورية مالي والسفير كريستيان 
كونكسفييت سفيرًا ململكة الدمنارك والسفير تان هينغ 

سنغ سفيرا جلمهورية س����نغافورة والسفير كيرون 
مادين س����فيرا جلمهورية ايرلندا والسفير اوسة الني 
بيركه س����فيرا ململكة النرويج وذلك كسفراء لبالدهم 

لدى الكويت.
كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
رئيس جمعية بشائر اخلير عبداحلميد الباللي واعضاء 
اجلمعية حيث قدموا لسموه شرحا عن اعمال اجلمعية 

كم���ا اهدى رئيس اجلمعية لس���موه كتابا حمل عنوان 
»االبتكار طعم آخر للحياة«، واثنى س���موه على جهود 
اجلمعية ودورها االنساني والتوعوي في احلفاظ على 

قيم ومبادئ املجتمع متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
هذا واستقبل صاحب السمو االمير رئيس مجلس ادارة 
جمعية االصالح االجتماعي حمود الرومي واعضاء مجلس 

االدارة وذلك مبناسبة تشكيل مجلس االدارة اجلديد.

سموه استقبل سفيري سورية والبرازيل والعنجري

ولي العهد: دور بّناء لجمعية اإلصالح 
االجتماعي في الجانب الخيري

خليفة بن سلمان: العالقات
البحرينية ـ الكويتية يغذيها الدم الواحد

املنامة � كونا: اس���تقبل رئيس وزراء مملكة 
البحرين األمير خليفة بن سلمان آل خليفة سفيرنا 
لدى اململكة الش���يخ عزام الصباح حيث س���لمه 
رسالة خطية من س���مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وذكر بيان صحافي من سفارتنا في البحرين 
امس ان األمير خليفة أكد خالل اللقاء ان العالقات 
البحرينية � الكويتية يغذيها الدم الواحد ويربط 
البلدين التاريخ املشترك واملصير الواحد، مشيدا 
بالعالقات املتجذرة خصوصا أنها في منو مطرد 
في ظل رعاية عاهل مملك���ة البحرين امللك حمد 

بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد.

ونوه سموه بعمق ومتانة العالقات التي تربط 
بني البحرين والكويت التي متثل منوذجا للمحبة 

والتآخي بني البلدين وشعبيهما الشقيقني.
من جانبه صرح الس���فير عزام الصباح بأن 
الكويت والبحرين بلد واحد وجتمعنا وش���ائج 
القربى واحملبة واملودة ف���ي ظل رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وأخيه عاهل 
مملكة البحرين امللك حمد بن عيس���ى آل خليفة 

حفظهما اهلل ورعاهما.

التكتل يقدم تعديالته على قانون الخصخصة اليوم أو غدًا

»حشد الشعبي« يعلن خالل 6 أشهر
علم���ت »األنب���اء« من مص���ادر مقربة
م���ن كتلة العم���ل الش���عبي ان الهيئة 
الدستورية  الش���عبية  التأسيسية للجنة 
)حشد( ستسلم تقريرها النهائي قريبا الى 
نواب الكتلة لكي يتم اإلعالن عن الكتلة كحركة 

شعبية سياسية خالل أشهر الصيف.
وقالت املصادر انه من املرجح ان يدخل 
ضمن الهيئة التأسيس���ية أعضاء سابقون 
وحاليون وذلك لدعم الكوادر الشابة، مضيفة 
ان هناك جلنة خماسية تعمل لفترة األشهر 
انتخابات  القادمة للتنسيق إلجراء  الستة 
األمانة العامة للحركة التي ستنطلق الشهر 
املقب���ل وم���ن مهامها ايضا وض���ع النظام 
والالئحة األساسية وتنظيم املؤمتر األول 

وتنظيم املقرات.
وأكدت املص���ادر ان هذه احلركة املزمع 
إشهارها ستكون لها مفاجآت عديدة أبرزها 

انها ستضم نوابا من جميع الدوائر.

ورجح���ت املصادر ان يع���ود النائبان 
د.حس���ن جوهر وعدن���ان عبدالصمد الى 
احلركة، كما ان أول أمني عام سيكون من 
بني ثالثة أسماء هي اإلعالمي سعد العجمي 
والكاتب أحمد الديني وعبداهلل املجرن. وقالت 
املصادر ان اللجنة اخلماسية تضم من بني 
أعضائها اإلعالمي سعد العجمي وعبداهلل 
املطيري مدير مكتب النائب خالد الطاحوس 

والناشط السياسي عبداهلل األحمد.
وحول قضية اخلصخصة قالت املصادر 
ان »الشعبي« اتفقت بكامل أعضائها على 
تقدمي تعديالت عل���ى قانون اخلصخصة 
اليوم أو غدا بحيث تشمل استثناء النفط 
من عملية التخصيص مع وجوب السهم 
الذهب���ي للحكومة باإلضافة إلى تعديالت 
أخرى تتعلق بتطبيق القانون احلالي على 
الت���ي متت خصخصتها  الوقود  محطات 

من قبل.


