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د.علي العميرمخلد العازميعلي الراشد
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في جناح العالقات العامة بحضور الشيخ أحمد العبداهلل وبدر املديرس ونوال الدرويش ورمي الوقيان

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل زيارته جلناح احلرس الوطني

الشيخ أحمد العبداهلل يتوسط مجموعة من مسؤولي »تركابيتال« في جناح الشركة

د.محمد العفاسي في جناح احلرس الوطني

في زيارة تستمر 8 أيام

الكويت ستظل العبًا رئيسيًا على الساحة اإلقليمية والعالمية

وفد الصداقة البرلمانية السابعة يتجه إلى جاكرتا اليوم

بارتولوتسي: صاحب السمو شخصية جوهرية 
ومرجعية ال غنى عنها لنمو الحوار السياسي والثقافي 

فلورنسا )إيطاليا(ـ  كونا: أكد 
عضو جلنة الشؤون اخلارجية في 
البرملان األوروبي األهمية اخلاصة 
الســـمو األمير  لزيارة صاحب 
الشـــيخ صباح األحمد اليطاليا 
واثرهـــا على مجمـــل العالقات 

األوروبية ـ اخلليجية.
وقـــال البرملانـــي األوروبي 
املخضرم باولو بارتولوتسي في 
حديث خاص لـ »كونا« »اننا نرى 
األهمية واملدلول الكبيرين لزيارة 
صاحب الســـمو األمير اليطاليا 
على ضوء احلـــرص والعناية 
اخلاصة ســـواء من قبل ايطاليا 
بل أوروبا أيضا للخليج وبشكل 
خاص للكويت باعتبارها البوابة 

الرئيسية للمنطقة«.
وأضاف بارتولوتسي العضو 
املؤســـس جلمعيـــة الصداقـــة 
االيطاليةـ  الكويتية التي انطلقت 
للتضامن مع الكويت في مدينة 
فلورنسا »اننا لذلك نعتقد أن من 

التجـــارة احلـــرة بـــن االحتاد 
األوروبي ومجلس التعاون معوال 
في ذلك على الدفعة احلاســـمة 
بهـــذا االجتاه من قبـــل القيادة 
الكويتية احلكيمة، مشـــيرا الى 
اآلفاق الواعدة الكبيرة التي متهد 
لها هذه االتفاقية بن اجلانبن.

وعلى ضوء ذلك أكد »القيمة 

شأن استتباب األمن واالستقرار 
في املنطقة فتح أبواب واســـعة 
أمام آفاق عالقات متجددة للنمو 
االقتصادي املشترك وهي اآلفاق 
التي متر بال شـــك عبر اتفاقية 
التجـــارة احلرة« بـــن مجلس 

التعاون واالحتاد األوروبي.
وأكد أن هذه العالقات املنشودة 
ال تهم فقط ايطاليا التي تتطلع 
دومـــا لتوطيد وبناء جســـور 
الكويت  الصداقة والتعاون مع 
التضامن  التي عززتها حركـــة 
الغزو  أثناء  الواســـع  االيطالي 
التحرير بل  العراقي وملحمـــة 
انها تهم بالدرجة األولى االحتاد 
األوروبي الذي يرى في منطقة 
اخلليج صمام االستقرار والرخاء 

العاملين.
وفي هذا السياق وأسوة مبا 
يبديه سائر املسؤولن والساسة 
في ايطاليا شدد بارتولوتسي على 
أهمية اإلســـراع باجناز اتفاقية 

اجلوهرية« لزيارة صاحب السمو 
األميـــر بصفته الرئيس احلالي 
ملجلس التعـــاون اليطاليا على 
الرئيسين للعالقات  احملورين 
األوروبيةـ  اخلليجية واملتمثلن 
في األمن واالســـتقرار ومن ثم 
العالقات  الســـالم وفي تفعيل 
التجارية والثقافية واالقتصادية 
التنميـــة والرخاء لكال  لصالح 

اجلانبن.
وقال »ان صاحب السمو األمير 
الذي تشرفت مبعرفته عندما كان 
وزيرا للخارجية يعد شخصية 
عامليـــة رفيعـــة املكانة طورت 
الثقافية  الكويت  ومنت عالقات 
واالجتماعيـــة واالقتصادية مع 
جميع دول العالم كما يقوم بدور 
أساسي في السياسة اخلليجية 
والعربية وفي العالقة املتجددة مع 

أوروبا وأميركا الشمالية«.
وأضاف: ان صاحب الســـمو 
األمير ميثل بال شك لنا كايطالين 

وكمنتمـــن جلمعيـــة الصداقة 
الكويتية ومواطني  ـ  االيطالية 
فلورنسا شخصية جوهرية في 
تلـــك العالقـــات و»مصدر يقن 
ومرجعيـــة ال غنـــى عنها لنمو 
احلوار السياسي والثقافي بن 
الشـــركاء في  الكويـــت وباقي 

العالم«.
وفي ختام حديثه عبر عضو 
الشـــؤون اخلارجية في  جلنة 
البرملـــان األوروبي عن اعتقاده 
أن الكويت حتت القيادة احلكيمة 
لصاحب الســـمو األمير ستظل 
الســـاحة  العبا رئيســـيا على 
اإلقليمية والعاملية تقود سياسة 
االنفتاح واحلوار، مشيرا الى أن 
االحتاد األوروبي كسائر املنظمات 
والتجمعـــات الدولية ينظر الى 
صاحب السمو األمير كشخصية 
قادرة علـــى التعبير عن الطاقة 
الكبيرة الكامنة للكويت ومكانتها 

املرموقة في املجتمع الدولي.

الجسار: 21 مدير مدرسة في الكويت 
يكتسبون الخبرات في جولة بوالية بوسطن

لقاء مع طلبتنا للوقوف على أهم المعوقات 

اللجنة  أكـــدت رئيســـة 
التعليميـــة في مجلس االمة 
د.سلوى اجلسار خالل جولتها 
احلالية في الواليات املتحدة 
االميركيـــة وبالتحديـــد في 
جامعة هارفارد وبالتعاون 
مع مؤسســـة التقدم العلمي 

التي نظمت هذه اجلولة.
وقالت د.اجلسار ان هناك 
21 مدير مدرسة في الكويت 
يشـــاركون في هذه اجلولة 
لتسليط الضوء على مهارات 
ومبادرات مديري املدارس من 
خالل تناول برنامج حتسن 
الداخلية  الكفـــاءة  نوعيـــة 

للمــــدارس وتطوير العمليات املدرسية.
واشارت د.اجلســـار الـــــــى ان جولة مديــــــري املدارس 
الكويتيــــة تهدف لكسب اخلبرة في مـــــدارس واليــــة بوسطن 
احلكومية وخصوصا ان مديري املدارس يقومــــــون باالطالع 
علـــى كيفية ادارة املديرين االميركين ملدارســـهم وقضاء يوم 

كامل معهم.
واوضحت اجلســـار ان هذه اجلولة ستشمل التعرف على 
مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة في الوالية، ألن مدينة بوسطن 

تسعى إلى تطبيق قانون تعليم املعاقن.
وبينـــــت د.اجلسار انـهــــا ستقــــــوم بلقاء الطلبة الكويتين 
الدارسن فــــــي بوسطـــــن للوقــــوف علـــــى أهم املعوقـــــات 
والعراقيل التي تواجه طلبتنــــا الكويتيـــــن هنـــــاك وسيكــــون 
هناك ملتقـــــى لهم يوم االثنن القــــادم في مدينـــــة بوسطن 
وبحضــــور رئيس مجلس إدارة مؤسســـة التقدم العلمـــــي 

د.علي الشمالن.

يغادر البالد مساء اليوم وفد مجموعة الصداقة 
البرملانية السابعة برئاسة النائب علي الراشد 
متوجها الى العاصمة االندونيســـية »جاكرتا« 
في جولة تشمل كذلك جمهورية »سنغافورة« 

وتستمر ثمانية ايام.
وبن الراشد في تصريح له ان الزيارة تهدف 
الى تعزيـــز العالقات الثنائية بن الكويت وكل 

من جمهورية اندونيسيا وجمهورية سنغافورة 
على املســـتوى البرملاني وبحث املواضيع ذات 

االهتمام املشترك.
هذا ويضم الوفد اضافة الى الراشـــد كال من 
النواب عدنان عبدالصمد ود.علي العمير وعدنان 
املطوع ومرزوق الغامن ومخلد العازمي وخلف 

دميثير.

مخلد يطالب وزير الصحة 
باالهتمام بعالج د. محمد السبت

طالب النائب مخلد العازمي وزير الصحة د.هالل الساير 
ووكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي مبتابعة احلالة 
الصحية للدكتور محمد السبت الذي يرقد حاليا في املستشفى 
األميري بسبب مروره بظروف صحية صعبة، مناشدا إياهما 
توفير كل إمكانيات الوزارة للعالج في الداخل واخلارج لهذا 

اإلنسان الذي أفنى عمره في خدمة القطاع الصحي.
ومتنى العازمي في تصريح صحافي الشفاء العاجل للدكتور 
محمد الســـبت صاحب اخلبرة الطويلة في مجال الصحة، 
مؤكدا ضرورة االهتمام بهذا اإلنســـان لكونه احد الكفاءات 

التي نعتز بها والتي قدمت الكثير من اجل الكويت.

د.سلوى اجلسار

باولو بارتولوتسي

محمد املطيري متوسطا الطلبة اليابانيني

علي السماك واحلاكم العام لكندا ميكائيل جان

سفارتنا في طوكيو استقبلت طلبة يابانيين
للتعريف بتاريخ الكويت ومعالمها الحضارية

استقبلت ســــفارتنا في طوكيو تالميذ مدرسة 
»ريوغوكو« االعدادية أمس في اطار اجلولة التعليمية 
التي تنظمها السفارة بشكل دوري لتعريف الطلبة 
بتاريخ الكويــــت ومعاملها احلضارية وعالقاتها مع 
اليابان والعالم. وأوضح بيان صحافي خاص أصدرته 
السفارة ان هؤالء الطلبة في الفصل الدراسي الثاني 
مــــن املرحلة االعدادية أبدوا اهتماما كبيرا بالكويت 
وبأســــلوب عيش نظرائهم مــــن الطلبة الكويتين 
واهتماماتهم وهواياتهم وثقافتهم ونظرتهم الى اليابان 

متسائلن عن أوجه الشبه بن حضارة البلدين.
وأعرب الطلبة عن سعادتهم مبعرفة مدى اهتمام 
األطفال الكويتين بالرســــوم املتحركــــة اليابانية 
والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها األلعاب االلكترونية 

اليابانية في الكويت.

ونقل البيان عن الســــكرتير األول في السفارة 
محمد املطيري قوله »ان التالميذ طرحوا أسئلة عدة 
حول العالقات الكويتيةـ  اليابانية واالختالفات بن 
ثقافــــة البلدين وعدد الكويتين املقيمن في اليابان 

وعدد اليابانين املقيمن في الكويت«.
وشــــرح املطيري للتالميذ أبرز اخلطوات التي 
تتخذهــــا احلكومة الكويتية حلماية البيئة وصون 
حقوق الطفل واملساعدات التي تقدمها الكويت حلماية 
األطفال في الدول الفقيرة حول العالم وتأمن مستقبل 
واعد لهم. يذكر أن سفارتنا في طوكيو تنظم اجلوالت 
التثقيفيــــة للطلبة اليابانين مــــن مختلف املراحل 
الدراسية بشكل متواصل بهدف توسيع آفاق معرفتهم 
باألوجه املميزة للحضارة الكويتية ونشــــر معالم 

الثقافة العربية واإلسالمية.

السّماك قّدم أوراق اعتماده
 سفيرًا لدى كندا

اوتاواـ  كنداـ  كونا: قدم سفيرنا علي السماك أمس أوراق اعتماده 
إلى احلاكم العام لكندا ميكائيل جان في احتفال أقيم في قصر الريدو 

في العاصمة الكندية أوتاوا.
وقالت سفارتنا لدى كندا في بيان صحافي امس ان السفير علي 
السماك نقل الى احلاكم العام حتيات ومتنيات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وســـمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وســـمو رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد بدوام 

التقدم واالزدهار لكندا والشعب الكندي الصديق.
وأكد حرصه على تنفيذ توجيهات صاحب السمو األمير مبواصلة 
تنمية العالقات الثنائية التي تربط البلدين في كل املجاالت واحملافظة 
على القيم املشتركة التي تربطهما والتي تصب في مصلحة الشعبن 

واألمن واالستقرار في العالم.
من جهتها أعربت احلاكم العام ميكائيل جان عن سعادتها وارتياحها 
ملســـتوى العالقات التي تربط البلدين وشعبيهما، مشيدة باجلهود 

التي تبذلها القيادة السياسية في الكويت بهذا اخلصوص.
وأكـــدت أهمية مواصلة اجلهود لبناء جســـور جديدة في مجال 
التعاون االقتصادي واالســـتثماري والتعليمي والصحي باإلضافة 

الى الطاقة والبنية التحتية.

الحرس الوطني و»العالقات العامة« و»تركابيتال«  
شاركت في الملتقى اإلعالمي العربي السابع

التجاري  التعاون والتبـــادل 
واالقتصادي بن تركيا والدول 
احمليطة بها من جانب والكويت 
ودول مجلس التعاون ومنطقة 
الشرق األوسط من جانب آخر، 
ان حتقيق التبـــادل االعالمي 
والتعـــاون الثقافي والتقارب 
الفكري مهم وايجابي ويعبر عن 
إستراتيجية الشركة، من خالل 
امللتقى الـــذي اعتبر تظاهرة 
إعالمية وثقافية متميزة أضافت 
بعدا ايجابيا لصورة الكويت 
ودورها احلضاري وساهمت في 
التقريب بن وسائل اإلعالم من 

عدة دول والعاملن فيها.
وقالـــت الفيلـــي ان وزير 
النفط الشيخ  اإلعالم ووزير 
احمـــد العبـــداهلل زار جناح 
شـــركة »تركابيتال« واستمع 
إلى شـــرح لبعض مشـــاريع 
الشركة وتوجهاتها االستثمارية 
احلالية واملستقبلية في تركيا 
والــــدول املجاورة، وأشارت 
الى ان شركة »تركابيتال« إحدى 
شـــركات »بيتك« مسجلة في 
مملكة البحرين برأسمال 150 
مليون دوالر، تأسست نهاية 
عام 2007 وهي تســـتثمر في 
مجـــاالت عديـــدة وقطاعات 
متنوعة مثل مشاريع التطوير 
العقاري والتأمن وشـــركات 

اإلجارة وغيرها.

على نشـــاطات اجلمعية من 
خالل هذا املعرض وأشاد سمو 
الرئيس باملعـــرض كما كان 
بصحبة سمو رئيس مجلس 
الوزراء وزيـــر النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
الذي أشـــاد بدوره باملعرض 
وطالب باملزيد من االجنازات 

واألنشطة.
وتابع ان زيارة سمو رئيس 
الوزراء للمعرض ستكون دافعا 
لتقدمي مزيد مـــن االجنازات 
واألنشـــطة من خالل اخلطط 
املســـتقبلية من قبل مجلس 
االدارة واللجـــان واعضـــاء 
اجلمعيـــة، كمـــا اشـــاد زوار 
املعرض باجنـــازات اجلمعية 
من خالل ما عرض في جناح 

اجلمعية باملعرض.
وبدورهـــا، قالـــت مديرة 
العالقات العامة والتسويق في 
شـــركة »تركابيتال« اململوكة 
لبيت التمويل الكويتي )بيتك( 
خلود الفيلي إن الشركة شاركت 
بفاعليـــة في امللتقى االعالمي 
العربي السابع من خالل جناح 
خاص في املعرض الذي أقيم 

على هامش امللتقى.
وأوضحـــت الفيلـــي فـــي 
تصريح صحافي ان شـــركة 
تركابيتـــال ارتـــأت من خالل 
سعيها الدائم لتعزيز عالقات 

شارك احلرس الوطني ممثال 
في مديرية التوجيه املعنوي 
العامة  العالقـــات  وجمعيـــة 
وشركة »تركابيتال« اململوكة 
لبيت التمويل الكويتي )بيتك( 
في أنشـــطة امللتقى اإلعالمي 
العربي الســـابع الـــذي أقيم 
برعاية وحضور سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد حتت شعار »اإلعالم.. 

التكنولوجيا واالتصال«.
وقام سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
بزيـــارة الى جنـــاح احلرس 
الوطني املشارك في املعرض، 
وكان في استقباله مدير مديرية 
التوجيه املعنوي العقيد محمد 
فرحـــان عبـــداهلل وركن أول 
عالقات عامة بالوكالة النقيب 

جهيم حمد صالح.
الشـــيخ  واطلـــع ســـمو 
ناصر احملمـــد على اصدارات 
مديرية التوجيه املعنوي من 
كتب وبروشـــورات متنوعة 
الى توعيـــة وتثقيف  تهدف 
منتسبي احلرس الوطني في 
شتى املجاالت، مشيدا سموه 
بالدور احليوي الذي يضطلع 
به رجال احلرس الوطني في 
الدفاع واألمـــن عن البالد الى 
جانب اخوانهم رجال اجليش 

والشرطة.
كما قـــام وزير الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمل د.محمد 
العفاسي بزيارة جلناح احلرس 
الوطني وأشـــاد مبا يقوم به 
احلرس من أنشطة في جميع 
املجـــاالت االنســـانية ودعمه 
التي تقوم  املستمر لألنشطة 
بها مؤسسات املجتمع املدني.

وبعد زيارة ســـمو رئيس 
الوزراء جلناح العالقات العامة 
صرح رئيس جمعية العالقات 
العامة الكويتية بدر املديرس 
بأن سمو رئيس مجلس الوزراء 
قام بزيارة معرض اجلمعية 
حيث كان في استقباله رئيس 
وأعضاء مجلس االدارة الطالعه 

الخرافي: هنأ نظيريه 
في هولندا

بعــــث رئيس مجلس 
األمــــة جاســــم اخلرافي 
ببرقيتــــي تهنئة الى كل 
من رئيسة مجلس النواب 
جيردي أ.فيربيت ورئيس 
مجلس الشــــيوخ رينيه 
فان دير ليندن في مملكة 
هولندا، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلدهما.


