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اختتم الوفد اإلعالمي 
ال����ذي ميثل  الكويت����ي 
جمعي����ة الصحافي����ن 
جولته في مدن مقاطعة 
كواندونغ اجلنوبية في 
الصن. وزار الوفد مدينة 
هان سينغ االستثمارية 
الت����ي أنش����ئت حديثا 
لتش����كل الضلع الثالث 
لكل م����ن مدينتي هونغ 
كون����غ وم����كاو والتي 
يفصلها ع����ن األخيرة 
مش����روع مجرى بحري 
بعرض 200 متر. واستمع 
القائمن على  الوفد من 

مشروع املجرى البحري اجلديد لشرح مفصل عن 
الهدف من إنشاء هذه املدينة في اجلزيرة البحرية 
التي قس����مت إلى 3 مناطق تكنولوجية وسياحية 
وسكنية. واطلع على الفرص االستثمارية املتوافرة 
في املشاريع املتعددة التي ستحول اجلزيرة خالل 

السنوات املقبلة إلى هونغ كونغ جديدة.
وقال رئيس الوفد وعضو مجلس إدراة جمعية 
الصحافين دهيران أبا اخليل في تصريح صحافي 
ان الوفد اطلع عل����ى العديد من التجارب التجارية 
والصناعية في أشهر مدن املقاطعة اجلنوبية وفرص 
االستثمار املتعددة في العديد من املجاالت املتطورة 
والتي تدل على قدرة الصينين على تقدمي االبتكارات 
املتقدمة عامليا. وأوضح أن برنامج الوفد تضمن زيارة 
الى مدينة تشوهاي والى أعرق مصانع التكييف في 
العالم )كارير( الذي يصدر الى 60% من أسواق العالم 
وزيارة الى مقر شركة )هواوي( العاملية الواقعة في 
مدينة تش����ن جن حيث تعرف الوفد على التقنية 

املتطورة في مجاالت االتصاالت املختلفة.
وأشاد أبا اخليل بالتجربة الصناعية املتقدمة ملدن 
املقاطعة اجلنوبية والتنوع احلاصل في الصناعات 
املتعددة التي تشكل جزءا كبيرا من واردات الشرق 
األوسط والعالم، مؤكدا ان االستفادة من هذه التجارب 
واإلمكانات الصناعية ستخدم بال شك املستثمرين. 
وأثنى أب����ا اخليل على الدعوة التي وجهت إليه من 
مس����ؤولي حكومة املقاطعة اجلنوبية وتسهيل كل 
االجراءات لالطالع على هذه التجارب، مثمنا الدور 
الكبير الذي قامت به القنصلية الكويتية في تسهيل 
زيارة الوفد اإلعالمي الكويتي للصن حيث رافق الوفد 
في تنقالته الس����كرتير األول في القنصلية ضيف 
الشمري. ويضم الوفد اإلعالمي عددا من اإلعالمين 
هم: جمال السويفان ووليد األحمد ومشاري العدواني 
ومحمد العجمي وسعد العدواني وموسى أبوطفرة 
وبش����ار الصايغ وعبداهلل الراش����د وطالل األستاذ 

وعادل النكاس.

أكدوا أنها تعزز العالقات الثنائية وترسخها في شتى المجاالت

خالل الجلسة األخيرة لمنتدى الكويت للشفافية الرابع

رؤساء تحرير: جولة صاحب السمو األوروبية 
حدث مهم لتسويق الكويت اقتصاديًا وتجاريًا

الفهد: أرقام جديدة للمكامن النفطية سيعلن عنها 
قريبًا ومخزونات »برقان« أكبر مما يتم تداوله

كونا: قال نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد الليلة قبل 
املاضية ان مخ���زون النفط في حقل 
برقان اكبر بكثير مما يتم تداوله من 
معلومات مشيرا الى وجود احتياطات 

اكثر من ذلك بكثير.
واوضح الش���يخ احم���د الفهد في 
تصريح للصحافين على هامش اجللسة 
االخيرة من منتدى الكويت للشفافية 
الرابع ان هناك ارقاما جديدة للمكامن 
النفطية في الكويت سيتم الكشف عنها 

في املستقبل القريب.
واشار الشيخ احمد الفهد الى مدى 
الصعوب���ة في الوصول ال���ى االرقام 

النفطية  الدول  احلقيقية الحتياطات 
موضحا ان هذه االرق���ام حتتاج الى 

دراسات واستثمارات ضخمة.
واكد في هذا السياق ضرورة حتقيق 
منو متوازن بن االنتاج واسعار الطاقة 
العاملية، مشيرا الى ان املشكلة احلقيقة 
هي الضرائب التي تفرضها العديد من 

الدول على قطاع الطاقة.
كما اكد الش���يخ احمد سعي الدول 
اخلليجية مبا فيها الكويت إليجاد بدائل 
اقتصادية للنفط. مشيرا الى استثمارات 
الدول اخلليجية في مجال الطاقة البديلة 
»رغم كون هذه الطاقة تعتبر منافسة 

للقطاع النفطي«.
واوض���ح في هذا الص���دد ان هذه 
االستثمارات في الطاقة البديلة تأتي 

املتزايد على  العامل���ي  نتيجة للطلب 
الطاقة في العالم وهو االمر الذي دفع 
بعض ال������دول للع���ودة الى مناجم 

الفحم.
واكد الش���يخ احمد الفهد ان هناك 
جتارب عاملية عديدة في مجال االستغالل 
االمث���ل للثروات النفطي���ة كالتجربة 
النرويجية اضافة الى جتارب الشركات 
النفطية العمالقة، مشيرا الى ان هدف 
الش���فافية الرئيسي هو ابعاد الفساد 

عن القطاع النفطي.
وفيما يتعلق بقانون اخلصخصة 
قال الشيخ احمد الفهد ان القانون مت 
اعتماده من املداولة االولى ملجلس االمة، 
مشيرا الى وجود بعض املالحظات التي 
تندرج في اطار »الرأي والرأي اآلخر 

وسيتم العمل بن اجلانبن للوصول 
الى قانون خصخص���ة ايجابي يلبي 

طموح اجلميع«.
واكد ف���ي هذا الس���ياق ان حماية 
املوظفن في القطاع احلكومي هي غاية 

مشتركة لدى كل اجلهات.
مش���يرا الى ان مايت���م طرحه من 
مالحظ���ات ه���ي مخاوف مش���روعة 
مازالت تطرح في اعرق الدول جتربة 

في اخلصخصة.
واكد الش���يخ احم���د الفهد وجود 
العديد من التشريعات التي تصب في 
خدمة الش���فافية كقانون الذمة املالية 
وغيرها من ق��وان���ن تهدف بصورة 
رئيسية الى بث الطمأنين���ة في نف���وس 

ال��جميع.

»الحرس« احتفل بتخريج دورتي المشاة التأسيسية والضباط األطباء

في تش���كيل الوفود الرس���مية 
املرافقة لس���موه خالل جوالته 
اخلارجي���ة حيث ح���رص على 
إشراك القطاع اخلاص ومجموعة 
كبيرة من التجار وممثلي البنوك 
واملؤسسات االقتصادية الكويتية 
فيها. ووصف العالقة السياسية 

بن الكويت وأملانيا بأنها جيدة 
ومتينة، مشيرا الى ان البلدين 
يعمالن عل���ى تطويرها وتبادل 
اخلب���رات بينهم���ا ف���ي جميع 

املجاالت.
وأوضح الدع���اس ان زيارة 
صاحب السمو األمير الى أملانيا 

تأتي مبنزلة تعزيز فعلي للعالقات 
بن البلدي���ن ليس في املجاالت 
السياسية فقط بل االقتصادية 

والتجارية ايضا.
واش���ار ال���ى ان العالقة بن 
البلدين قوي���ة منذ زمن طويل 
لم تصادفها اي مشكالت بل دعمت 

اكد رؤس���اء حترير صحف 
محلية ان جولة صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
بزيارت���ه ألملاني���ا وايطالي���ا 
والڤاتي���كان تع���د حدث���ا مهما 
ف���ي تعزيز العالق���ات الثنائية 

وترسيخها في كل املجاالت.
ومن املقرر ان يستهل صاحب 
الس���مو األمير ف���ي 25 اجلاري 
جولته االوروبية بزيارة رسمية 
ألملانيا تستمر عدة أيام يجري 
خاللها مباحثات رسمية مع كبار 

املسؤولن فيها.
وقال رئيس حترير صحيفة 
»اوان« الزميل د.محمد الرميحي 
ل� »كونا« ان صاحب السمو األمير 
يحرص على دعم عالقات الكويت 
مع مختلف دول العالم من خالل 
الزيارات العديدة التي يقوم بها 
سموه. واضاف الرميحي ان سموه 
سيعزز خالل الزيارة الى أملانيا 
العالقات الثنائية في كل املجاالت 
السياسية واالقتصادية واإلعالمية 
والثقافية، مشيرا الى ان للكويت 
شراكة اقتصادية كبيرة مع أملانيا. 
واوضح ان االقتص���اد األملاني 
يلعب دورا في تشجيع االستثمار 
من جهة وف���ي تعزيز العالقات 
الثنائية بن أملانيا والكويت من 
جهة اخرى، مؤكدا ان العالقات 
بن البلدين تس���تند الى قاعدة 
متينة، مدلال على ذلك بالزيارات 

املتبادلة والتبادل التجاري.
وح���ول العالقات الكويتية � 
االيطالية أكد الرميحي تطورها 
في مختلف املجاالت في ظل تزايد 
األنشطة املشتركة بن البلدين.

أما رئي���س حترير صحيفة 
»عالم اليوم« الزميل عبداحلميد 
الدعاس فق���ال ل� »كونا« ان من 
أولويات اهتمام صاحب السمو 
األمير البعد االقتصادي والتنموي 
الكوي���ت اإلقليمية  في عالقات 
والعاملي���ة للدخ���ول في عصر 
جديد تأخذ فيه الديبلوماس���ية 
الريادية  االقتصادية مكانته���ا 
بجانب الديبلوماسية السياسية. 
واض���اف الدعاس ان ذلك جتلى 

بحرص الطرفن على توطيد تلك 
العالقات خصوصا االقتصادية 
والتجارية منها. وحول العالقات 
الكويتية � االيطالية أكد الدعاس 
خصوصية وعمق األواصر التي 
ترب���ط البلدين ضم���ن عالقات 
الصداقة والرغبة املشتركة في 
النهوض بالتع���اون نحو آفاق 

واسعة جديدة.
وعّبر ع���ن أمله أن تش���هد 
الكويتية  العالقات االقتصادية 
الفترة املقبلة  � االيطالية خالل 
تط���ورات على صعي���د القطاع 
اخلاص في البلدين، مشيرا الى 
حرص البلدين على تعزيزها فيما 

بينهما في كل املجاالت.
من جانبه اكد رئيس حترير 
صحيفة »اجلريدة« الزميل خالد 
املطيري أن الكويت تتطلع وفق 
سياس���ة وتوجيه���ات صاحب 
السمو األمير الى تنمية وزيادة 
مس���تويات التبادل م���ع الدول 
الصديقة وتسويق الكويت جتاريا 

واقتصاديا.
وق���ال املطي���ري ان الكويت 
وأملانيا تتمتع���ان بعالقة قوية 
على املس���تويات السياس���ية 
واالقتصادية والثقافية، معربا عن 
تطلع الكويت الى تقوية وزيادة 
االستثمار بن البلدين الصديقن. 
واضاف ان العالقات بن البلدين 
جيدة وهن���اك تاريخ طويل في 
التعاون املش���ترك ف���ي جميع 
النواحي، متمني���ا ان تتواصل 
الزيارات التي من شأنها توطيد 

العالقات بن اجلانبن.
ودع���ا ال���ى تكثي���ف تبادل 
الزي���ارات والوفود خاصة على 
مستوى رجال األعمال والغرف 
التجاري���ة والصناعي���ة بهدف 
استكشاف الفرص االستثمارية 

املتاحة وتفعيلها.
وأشار الى ان زيارة صاحب 
السمو األمير الى ايطاليا ستساهم 
في دف���ع العالقات املمتازة التي 
توطدت عبر الس���نوات للقيام 
بدور مه���م وايجابي في تعزيز 

استقرار املنطقة.

عبداحلميد الدعاس

اللواء ناصر الدعي متوسطا املشاركني في الدورة

وفد جمعية الصحافيني مع عدد من املسؤولني الصينيني

خالد املطيري د.محمد الرميحي

رئيس تحرير »الناتسيوني«: 
اإلعالم اإليطالي يترقب زيارة األمير

فلورنساـ  كونا: أكد اعالمي ايطالي بارز 
امس اهمية الزيارة املرتقبة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الى ايطاليا ودولة 
ــب االعالمي الكبير  ــكان وعلى الترق الڤاتي

لنتائجها املنشودة.
ــؤول  وقال رئيس التحرير واملدير املس
لصحيفة الناتسيوني جوزيبي ماسكانبرونو 
ــا« ان االعالم االيطالي  في حديث مع »كون
ــكل عام وصحيفة »الناتسيوني« التي  بش
ــا بشكل خاص  تصدر من مدينة فلورنس
ينتظر تغطية زيارة صاحب السمو األمير 
الذي يحل ضيفا ألول مرة على هذا املستوى 
منذ نحو العقدين. وعبر ماسكانبرونو الذي 
ــه باهتمام القضايا الكويتية  تتابع صحيفت
ــق الزيارة املهمة عبر  عن ثقته في أن حتق
اللقاءات مع قيادات الدولة العليا تطورا كبيرا 
في العالقات املميزة بني البلدين الصديقني. 

وفي هذا السياق، شدد على ما حتمله زيارة 
صاحب السمو األمير الذي يلتقي في روما 
ايضا زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم 
البابا بنديكتوس من معان خاصة وفي مقدمتها 
ــا يتعلق باملنظور الذي تعتني به صحيفة  م
ــيوني« بشكل خاص اال وهو »لقاء  »الناتس

احلضارات وحتاورها«.
وأضاف ان هذا املوضوع بشكل خاص 
يأتي قبل اي مصالح جتارية او اقتصادية 
او سياسية باعتبار احلوار والتقارب »العامل 
الرئيسي القادر على توحيد شعبني عريقني«. 
واستدل في ذلك مبا نهضت به ايطاليا التي 
ــة األوروبية عندما  ــت تترأس املجموع كان
تعرضت الكويت للغزو من قبل قوات نظام 
ــني حيث تصدرت حتركا دوليا  صدام حس
للتعبير عن التضامن باسم احلرية واالخاء 

بني الشعوب.

خالد اجلاراهلل

أش���اد وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
بحس���ن التعاون القائم ب���ن وزارتي اخلارجية 
والداخلية في مختلف املجاالت، السيما اجلوانب 
التي يجب على الديبلوماسي الكويتي اإلملام بها. 
وقال اجلاراهلل ف���ي كلمة له خالل تفقده الدورة 
التي تنظمها وزارة اخلارجية بالتعاون مع وزارة 
الداخلية بعنوان »الثقافة األمنية للديبلوماسين« 
انه يجب على الديبلوماسي اإلملام بجميع الثقافات، 
السيما الثقافة األمنية، كما يجب ان ميتلك احلس 
األمن���ي بكل ما يفعله ويقوله.وكان من املقرر أن 
يلق���ي اجلاراهلل محاضرة ف���ي وقت الحق امس 
باملعهد الديبلوماسي تتعلق باجلوانب والثوابت 
األساس���ية في سياسية الكويت اخلارجية وذلك 
في إطار الدورة التي يعدها املعهد الديبلوماسي 
حول سياسة الكويت اخلارجية. يذكر ان اجلاراهلل 
هو نائب رئيس مجلس ادارة املعهد الديبلوماسي 
الكويتي الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.

الجاراهلل: على الديبلوماسي اإللمام بجميع الثقافات 
وأن يمتلك الحس األمني بكل ما يقوله ويفعله

وفد »الصحافيين« اختتم جولته في »كواندونغ« الصينية

الكويت تعّزي أم القيوين بوفاة الشيخة نورة

ممثل األمير شارك في احتفاالت سوازيالند
بعيد الميالد الـ 43 للملك مسواتي الثالث

أبوالغيط: نشكر للكويت موقفها اإلنساني
مع أسرة مصرية فقدت جوازات سفرها

في رسالة خطية إلى محمد الصباح

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية الى صاحب السمو الشيخ سعود 
بن راشد املعال عضو املجلس األعلى حاكم إمارة 
أم القيوين، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواس���اته بوفاة املغف���ور لها بإذن اهلل 
تعالى الشيخة نورة بنت سلطان بن أحمد املعال، 

س���ائال املولى تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم األسرة الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تعزية مماثلتن.

بريتوري����ا � كون����ا: ش����ارك 
د.إسماعيل الشطي مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في احتفاالت مملكة س����وازيالند 
مبناس����بة عيد امليالد ال� 43 مللك 
مملكة سوازيالند مسواتي الثالث. 
وقالت سفارتنا لدى بريتوريا في 

بيان صحافي ام����س ان مبعوث 
صاحب السمو األمير التقى قبيل 
االحتفال بامللك مسواتي الثالث في 
القصر امللكي. واضاف البيان ان 
امللك مسواتي الثالث أعرب خالل 
اللقاء عن بالغ سروره وسعادته 
مبشاركته كممثل لصاحب السمو 

مبناس����بة عيد ميالده »مبا كان 
له أثر طيب في نفس����ه والعائلة 
املالكة، وحّمله حتياته الصادقة 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الكويت الصديق  ومتنى لشعب 

التقدم واالزدهار«.

الكويت � أ.ش.أ: تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة من 
وزير خارجية جمهورية مصر العربية أحمد أبوالغيط 
أعرب فيها عن شكر بالده للسلطات الكويتية ملوقفها 
اإلنساني املتمثل في السماح ألسرة مصرية فقدت 
وثائق سفرها اثر حادث سير ألم بها بالدخول الى 

األراضي الكويتية.
وعبر الوزير ابو الغيط في رس����الته عن شكره 
»على قرار السلطات الكويتية السماح بدخول عائلة 
مصري����ة مكونة من 8 أفراد رغ����م فقدانهم جوازات 
سفرهم اثر حادث س����ير«، مضيفا »ان هذه اللفتة 
تعكس عمق عالقات األخوة التي نعتز بها بن بلدينا 

وشعبينا الشقيقن«.
وأك����د ابوالغيط »ان للقرار أثرا طيبا في نفوس 
املصري����ن جميعا حيث حتظ����ى رعايتكم الكرمية 
ألشقائكم املصرين املقيمن بالكويت بتقدير عميق 
لدينا«، وأضاف »أنتهز هذه املناسبة ألعرب لكم عن 
خالص ودي ومتنياتي مبوفور الصحة والسعادة 

ولشعبكم الشقيق دوام التقدم واالزدهار«.
من جهة اخرى، يقوم مس����اعد وزير اخلارجية 
املصري للشؤون القنصلية السفير محمد عبداحلكم 
على رأس وفد يضم عددا من املسؤولن من األجهزة 

املختلفة بزيارة رسمية إلى الكويت في مطلع مايو 
املقبل تستغرق 3 أيام ضمن جولة تشمل عددا من 

الدول اخلليجية والعربية.
وقال القنصل العام املصري بالكويت السفير صالح 
الوسيمي � في تصريح ملراسل وكالة أنباء الشرق 
األوسط بالكويت امس � إن زيارة السفير عبداحلكم 
تأتي في إطار توجهات السياسة اخلارجية املصرية 
التي تضع املواطن املصري باخلارج ضمن أولوياتها 
املتقدمة من خالل تقدمي مختلف أوجه الدعم والرعاية 
له سواء عن طريق البعثات الديبلوماسية والقنصلية 
املعتمدة باخلارج أو من خالل زيارات املس����ؤولن 
املصرين وعقد لقاءاتهم مع نظرائهم بالدول املختلفة 
للوقوف على أح����وال املواطنن املصرين باخلارج 

ومناقشة أوضاعهم وكيفية تقدمي الدعم لهم.
ومن ناحية أخرى، أوضح الوسيمي أنه تسهيال 
على املصرين بالكويت في عملية استخراج الرقم 
القومي � الذي أصبح تقدميه شرطا أساسيا الستخراج 
جواز السفر اجلديد � وجه مساعد وزير اخلارجية 
للشؤون القنصلية بإيفاد وفد من مصلحة األحوال 
املدنية بالتزامن مع زيارته للكويت إلصدار بطاقات 
الرق����م القومي للمقيمن بالكويت الراغبن في ذلك، 

اعتبارا من 30 اجلاري وملدة 3 أيام.

احتف���ل احل���رس الوطني 
ام���س بتخريج دورة الضباط 
االطباء االولى وتخريج دورة 
التأسيس���ية للضباط  املشاة 
ال� 18 التي ضم���ت الى جانب 
ضباط احلرس الوطني ضباطا 
من مملكة البحرين ومن اجليش 

الكويتي.
وذكر بيان صحافي للحرس 
ان وكيل احلرس الوطني اللواء 
ناص���ر الدعي ح���ث الضباط 
اخلريجن اثناء تأديتهم القسم 
على مواصلة التدريب وزيادة 
احلصيلة الثقافية وجتسيد روح 
الدائم بكل  املسؤولية والعمل 
الوطن  تفان واخالص خلدمة 

العزيز ورفعة شأنه.
واك���د الدع���ي ان االهتمام 
البش���ري يأتي من  بالعنصر 
خالل توجيهات س���مو رئيس 
الوطني الشيخ سالم  احلرس 
العلي ونائب احلرس الوطني 
الشيخ مش���عل االحمد حتت 
الس���مو االمير  قيادة صاحب 

القائد االعلى للقوات املسلحة 
وسمو ولي عهده االمن.

من جانبه، قال قائد التعليم 

الوطني  العس���كري باحلرس 
العمي���د ركن مهندس هاش���م 
عبدالرزاق، ان هذه الدورات ما 

هي اال نتاج تخطيط مس���بق 
وجه���د مس���تمر به���دف رفع 
مستوى منتسبيها، مؤكدا ان 

العل���م والعم���ل والثقافة هي 
االعمدة التي تقيم عليها االمم 

حضاراتها.

الوسـيمي: وفـد قنصلـي مصـري يـزور الكويـت مطلـع مايو 
المصريـة الجاليـة  أبنـاء  تهـم  وتسـهيالت  موضوعـات  لبحـث 


