
االحد 23 مايو 2010   3محليات

عائلتا جمال وبهبهاين

تنعيان مبزيد من احلزن والأ�سى فقيدهم الغايل 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عبداهلل علي ح�سني جمال

والد كل من:  لـــ�ؤي ، د. علـــي وحمــمــد

والذي وافته املنية عن عمر يناهز 74 عامًا

وقد ووري جثمانه الرثى ي�م اأم�س ال�سبت  2010/5/22

تقبل التعازي  ابتداًء من الي�م الأحد وملدة ثالثة اأيام

للرجال : احل�سينية اجلديدة ) اخلزعلية( - خلف مبنى 

              البـــــنــــك الوطـــنــــــي الرئـــي�ســــي - ت : 22418664

للن�ساء : النـــزهـــــة - ق 1 - �ش 18 - م 20 - ت : 22532906

الحمد سّلم دعوة األمير لمحافظ ميالنو لزيارة الكويت
ميالنوـ  إيطالياـ  كونا: سلم القنصل العام للكويت مبيالنو 
وشمال ايطاليا سامي احلمد امس دعوة من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد الى محافظ ميالنو لزيارة الكويت.
وذكرت القنصلية في بيان تلقت »كونا« نسخة منه ان احملافظ 
غويدو بوديستا استقبل في مقر احملافظة القنصل العام سامي 
احلمد الذي سلمه دعوة رسمية من صاحب السمو األمير ليحل 
ضيفا على الكويت. وتلقى احملافظ بوديستا وفقا للبيان الدعوة 
األميرية بترحيب وغبطة كبيرة معبرا عن امتنانه العميق لهذه 

املبادرة الكرمية من سموه.
واشاد بوديستا بالدور اجلوهري لسموه في توطيد وتعزيز 
العالقات مع ايطاليا السيما في تنمية التعاون االقتصادي والتبادل 
التجاري بني الكويت وايطاليا وبشكل خاص محافظة ميالنو.

وأكد اهمية الزيارة التي قام بها صاحب الســــمو األمير في 
مطلع الشهر اجلاري إلى ايطاليا والتي تضمنت زيارة خاصة 
تفضل بها ملدينــــة ميالنو بهدف دفع وتطوير أواصر الصداقة 

القوية بني البلدين نحو آفاق كبيرة للتعاون املثمر.
وقال بوديســــتا انه يعتــــزم تلبية دعوة صاحب الســــمو 
األميــــر الكرمية على رأس وفد جتــــاري واقتصادي من كبرى 
شركات ومؤسسات الشمال االيطالي في الربع االخير من العام 

احلالي.

اشاد ســــفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود بحركة الكشافة 
واملرشدات الكويتية. واكد خالل استقباله الوفد الكويتي املشارك في 
املؤمتر الســــادس لرواد الكشافة واملرشدات املنعقد في االردن اهمية 
الدور الذي تلعبه حركة الكشافة واملرشدات الكويتية في تنمية الطاقات 

والقدرات لدى طلبة املدارس.
وقال ان احلركة الكشــــفية الكويتية تلعــــب دورا مهما في صقل 

شــــخصيات الطلبة واعداد الكوادر للقيام مبسؤولياتهم املستقبلية 
على اكمل وجه.

ودعا الشيخ فيصل احلمود وفد رواد الكشافة واملرشدات الى ابراز 
وجه الكويت احلضاري خالل مشاركته في املؤمتر.

وتقدم املشــــاركون في الوفد بالشــــكر واالمتنان الهتمام ورعاية 
الشيخ فيصل احلمود لهم خالل وجودهم في االردن.

القنصل سامي احلمد خالل لقائه محافظ ميالنو

رئيس معهد العالم العربي مع أعضاء املعهد

السفير علي السعيد

الشيخ د.محمد الصباح

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه املشاركني في امللتقى

الحمود: الحركة الكشفية تصقل شخصيات الطلبة
التقى المشاركين في المؤتمر السادس لرواد الكّشافة والمرشدات

 ولي العهد القطري يبحث اليوم
مع القيادة السياسية التعاون الثنائي

في تأكيد لما نشرته »األنباء« أمس

في تأكيد ملا نشرته »األنباء« أمس 
يصل الى البالد اليوم ولي عهد دولة 
قطر الشقيقة سمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني في زيارة رسمية للبالد 
تستغرق يومني يجري خاللها سموه 
مباحثات رسمية مع القيادة السياسية 
تتعلق بتوطيـــد العالقات االخوية 
املتميزة وتعزيز ســـبل  الثنائيـــة 
التعاون الثنائي املشـــترك لتحقيق 
التنمية والرفاه للبلدين والشعبني 
الشقيقني وجتســـيد روح التعاون 
والتواصل االخوي والتباحث حول 
مختلف القضايا وتبادل الرأي في عدد 
من األحداث املستجدة على الساحتني 

االقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقني. هذا ويرافق 

ســـمو ولي عهد دولة قطر الشقيقة 
وفد رسمي يضم كال من وزير البيئة 
عبداهلل بن مبارك بن عبود واملستشار 
اخلاص لسمو ولي عهد دولة قطر حمد 
بن خليفة العطية ومدير مكتب سمو 
ولي عهد دولة قطر الشيخ خالد بن 
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني والشيخ 
عبدالرحمن بن عبداهلل خالد آل ثاني 
وسعادة مدير إدارة شؤون مجلس 
التعاون يوسف عيسى اجلابر. وقد 
تشكلت بعثة شرف مرافقة للضيف 
الكرمي برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 

لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد.

الكويت هنأت اليمن بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد برقية 
تهنئة الى الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس اجلمهورية 
اليمنية الشقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية 

وللجمهورية اليمنية كل الرفعة واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
الشـــيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

»الوزاري الخليجي« يناقش اليوم الوضع في إيران والعراق
والدعوات الصادقة واملتكررة حلل 
املفاوضات  القضية عن طريق 
املباشرة او باللجوء الى محكمة 

العدل الدولية.
وسيتناول املجتمعون ملف 
العالقات اخلليجية - االيرانية 
وتطورات ازمـــة ملفها النووي 
اضافة الى تطورات االوضاع في 
االراضي الفلســـطينية احملتلة 
في ظل االعتداءات االسرائيلية 
املتكررة على الشعب الفلسطيني 
وارضه وجهود عملية الســـالم 
في الشرق االوسط ومستجدات 
الوضع في العراق وعالقاته مع 
دول اجلوار الى جانب االوضاع 
فـــي كل من لبنـــان والصومال 

والسودان.

في ســـنغافورة نهاية الشـــهر 
اجلاري والتحضيرات للحوار 
االســـتراتيجي االول بني دول 
مجلس التعاون والصني مطلع 

الشهر املقبل.
وسيطلع الوزراء في اجتماعهم 
على تقرير االمانة العامة لدول 
مجلس التعاون حول سير العمل 
في برنامج دول مجلس التعاون 

العادة اعمار غزة.
وسيجدد الوزراء في اجتماعهم 
التأكيد على املوقف الثابت لدول 
مجلس التعـــاون في دعم حق 
السيادة الكاملة لدولة االمارات 
على جزرها الثالث )طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وابوموســـى( 
ودعوة ايران لالستجابة للمساعي 

التحضيـــرات املتصلة باحلوار 
االستراتيجي بني دول التعاون 
ودول رابطة االسيان املقرر عقده 

توصيات الـــى جانب التقارير 
املرفوعة  العســـكرية واالمنية 
الى املجلس الوزاري ضمن اطار 

منظومة العمل املشترك.
وسيبحث وزراء اخلارجية 
مســـيرة التعاون املشترك وما 
مت بشأن رؤية البحرين لتطوير 
املجلس ومواضيع اخرى تتعلق 
بالبيئة واملياه ومواجهة الكوارث 
السلمي  الطبيعية واالستخدام 
للطاقة النووية اضافة الى تقرير 
شامل حول سير املفاوضات مع 
الدول واملجموعات االقتصادية 
الصديقة واحلوار االستراتيجي 
مع كل من باكســـتان واليابان 

واذربيجان.
الوزراء  كما سيســـتعرض 

جـــدة ـ كونا: يصـــل نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الى جدة اليوم لترؤس الدورة 
الـ 115 للمجلس الوزاري ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.

ويتضمن جدول اعمال الوزراء 
ملفات مهمة في مقدمتها نتائج 
الوزارية  اللجـــان  اجتماعـــات 
املختصة منها اللقاء التشاوري 
لوزراء داخلية التعاون واالجتماع 
املالي  التعـــاون  الــــ84 للجنة 
واالقتصـــادي واالجتماع االول 
للجنة الوزارية لرؤساء مجالس 
ادارات اجلهات املنظمة لالسواق 
املالية بدول املجلس ملناقشة ما 
توصلت اليه هـــذه اللجان من 

يبحث تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية

صاحب السمو يتبرع بـ 3 ماليين يورو لمعهد العالم العربي بفرنسا
باريس ـ كونا: أعلن ســــفيرنا 
لدى فرنسا علي السعيد عن تبرع 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مببلغ 3 ماليني يورو ملعهد 

العالم العربي بفرنسا.
الســــعيد في  الســــفير  وذكر 
تصريح لـ )كونا( عقب اجتماعه 
مع وفد من املعهد برئاسة رئيس 
املعهد دومنيك بوديس وهو ايضا 
عضو بالبرملان االوروبي »أبلغنا 
رئيس املعهــــد والوفد املرافق له 
بالتبرع السخي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مببلغ 

3 ماليني يورو للمعهد«.
وقال ان هذا التبرع يأتي اميانا 
من صاحب الســــمو بالدور الذي 
يقوم به املعهــــد في التقريب بني 
العربيــــة واالوروبية،  الثقافتني 

خاصة الفرنسية.
وأضاف ان مدير املعهد أعرب 
عن شكره اجلزيل لصاحب السمو 
والكويت وجميع املسؤولني فيها 
علــــى اهتمامهــــم وحرصهم عل ى 

هذه املؤسسة العريقة التي تخدم 
التقارب الفرنسي ـ العربي والتي 

تعد مدخال للثقافة االوروبية.
واكد الســــفير السعيد حرص 
الكويت على دعم وتفقد نشــــاط 
معهد العالم العربي وهو ما برهنته 
الزيارة التي قام بها سمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
للمعهد خالل زيارته لفرنسا الشهر 
املاضــــي على الرغم مــــن جدوله 
املزدحم. وقــــال ان تبرع صاحب 
الدعم  السمو األمير يأتي ليتوج 
املتواصــــل ملعهد العالــــم العربي 
نظــــرا ألهميتــــه ودوره في ابراز 
الثقافة العربية عامة واخلليجية 
والكويتية خاصة للجانب الفرنسي 

واألوروبي.
من جانبه، أشاد رئيس معهد 
العالم العربي في فرنسا دومنيك 
بوديس امس بتبرع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مببلغ 

3 ماليني يورو الى املعهد.
فــــي تصريح  واكــــد بوديس 

 لـ )كونــــا( عمــــق العالقات بني 
الكويت واملعهد قائال ان »الكويت 
تعد صديقا تاريخيا للمعهد، ونحن 
خالل الســــنوات املاضية تشرفنا 
بزيارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في عام 2006 وأيضا 
بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد للمعهد الشهر 
املاضي«. وأضاف ان تلك الزيارات 

أثمرت دعما غير مسبوق للمعهد 
ودعم أنشطته في فرنسا من أجل 
البعد عن صراع احلضارات وتعزيز 
احلــــوار بينها، معربا عن تقديره 

للتعاون بني اجلانبني.
وأوضح أن لدى املعهد عالقات 
جيدة مع الكويت وسفيرها لدى 
فرنســــا علي السعيد وهو عضو 
فاعل في مجلس ادارة معهد العالم 

التبرع  ان هــــذا  العربــــي. وذكر 
السخي اجلديد من صاحب السمو 
سيخصص لإلنفاق على معرض 
املعهد ومكتبته »ونحن نعمل على 
إعداد تقرير حول كيفية صرف هذا 
التبرع السخي من الكويت التي ال 
تألو جهدا في دعم نشاطات املعهد، 
حيث سيتم تقدميه لسفير الكويت 

لدى فرنسا«.

إيمانًا بدور المعهد في التقريب بين الثقافتين العربية واألوروبية

سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني


