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الج�اراهلل: افتت�اح س�ف��ارة ليبيري�ا لدى 
الكوي�ت لبنة أخ�رى لتعزي�ز العالق�ات الثنائية

بشرى الزين
اعربت رئيسة ليبيريا ايلني 
جونسون سيرليف عن شكرها 
وتقديرها لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صب���اح األحمد الذي 
حظيت بلقائه وبحثت مع سموه 
العالقات الثنائية خالل زيارتها 

التي تقوم بها للكويت.
واشادت سيرليف في كلمة 
ألقتها لدى افتتاحها لس���فارة 
بالدها لدى الكويت صباح امس 
في منطقة الزهراء بالترحيب 
الذي لقيته والوفد املرافق لها 
موضحة ان زيارتها إلى الكويت 
تهدف الى اعادة احياء العالقات 
التاريخية والوثيقة بني ليبيريا 
والكويت التي انقطعت نتيجة 
االوضاع التي مرت بها بالدها، 
مشيرة الى ان بالدها ستستغل 
جميع التسهيالت التي تقدمها 
الكويت لتسهيل مهمة البعثة 
الديبلوماسية الليبيرية خلدمة 
العالق���ات الثنائية املهمة بني 
البلدين والشعبني الصديقني.

وأعلنت سيرليف أنه مت توقيع 
اتفاقية إلنشاء جلنة مشتركة 
وكذلك مذكرة تفاهم للتش����اور 
والتفاهم السياسي بني البلدين 
آملة ان تساهم هذه االتفاقيات 
التي  العالقات  في تطوير هذه 

تعد قوية باألساس.
وأكدت ان بالدها س���تكون 
شريكا مهما ليس فقط للكويت، 
بل لدول اخلليج، ودول العالم 
اجمع مشيرة الى ان مستقبل هذه 
العالقات سيكون واعدا بالنظر 
إلى االمكانيات االس���تثمارية 
الهائلة التي تتمتع بها ليبيريا 
مبوقعها اجلغرافي على الساحل 

الغربي للقارة األفريقية.
ومن جهته، عبر وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل عن 
ترحيبه بالزيارة التي تقوم بها 
رئيسة ليبيريا ايلني جونسون 
س����يرليف ومبش����اركتها في 
الرس����مي  االحتفال باالفتتاح 
لسفارة ليبيريا البلد الصديق 
مشيرا الى ان هذا احلدث يعد 
لبنة اخرى ف����ي بناء عالقات 
الصداقة بني البلدين، مؤكدا ان 
ذلك نابع م����ن اهتمام الكويت 
بالش����ؤون االفريقية التي هي 
دائم����ا م����ن ضمن السياس����ة 

الكويتية س���تعمل على تقدمي 
جميع التس���هيالت واملساعدات 
الكويت  الليبيري لدى  للسفير 
وطاقمه اإلداري على مدى مهمته 
الديبلوماس���ية خدمة لعالقات 

الصداقة بني البلدين.
بدوره اشاد س���فير الكويت 
احملال الى ليبيريا د.حمد بورحمة 
بالزيارة التي تقوم بها الرئيسة 
الى  ايلني جونسون س���يرليف 
الكويت مبينا انها تعبر عن عمق 
العالقات الثنائية واس���تمرارها 
مضيفا انها ليست باجلديدة فقد 
كانت لها مواقف مش���رفة جتاه 
الكوي���ت فترة االحتالل العراقي 
الغاشم مذكرا بأن الكويت كانت لها 
ايضا مبادرات في دعم ليبيريا.

واض���اف ان ه���ذه العالقات 
مس���تمرة ومتينة بتوجيه من 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صب���اح األحم���د، الفت���ا الى ان 
الرئيسة الليبيرية كان لها لقاء 
امس األول مع مدير الهيئة العامة 
لالستثمار بدر السعد مت خالله 
بحث س���بل االستثمار املشترك 
بني الكويت وليبيريا اضافة الى 
لقائها رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي حيث تباحث اجلانبان 
تعزيز العالقات على املس���توى 
البرملاني مبينا ان لقاءها بسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناص���ر احملمد عرض���ت خالله 
العالقات م���ع ليبيريا في عدة 
مجاالت خاصة ان س���موه كان 
الليبيرية في  الرئيس���ة  التقى 
العاصمة السنغالية دكار سابقا 
موضحا ان هذه اللقاءات تهدف الى 

تنشيط العالقات الثنائية.
كما لف���ت بورحم���ة الى ان 
لقاءات الرئيسة ايلني جونسون 
سيرليف تضمنت دعوة للقطاع 
الكويتي الستكش���اف  اخلاص 
ليبيريا وس���بل االس���تثمارات 

املتاحة فيها.
حضر حفل االفتتاح املستشار 
ف���ي الدي���وان االمي���ري محمد 
ابواحلسن ووكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ومدير إدارة املراسم 
العجران وسفيرنا لدى  ضاري 
ليبيريا د.حمد بورحمة وسفير 
ليبيريا لدى البالد كوناه بالكيت 
وسفير سيراليون ابراهيم باكامارا 
والوفد املرافق لرئيسة ليبيريا.

ودول العال���م والقارة االفريقية 
على وجه اخلص���وص، معربا 
عن ش���كره وتقديره للحكومة 
والشعب الصديقني في ليبيريا 
مؤكدا على ان وزارة اخلارجية 

الس����مراء في مشاريع وبرامج 
التنمية.

ان الصندوق  ال���ى  وأش���ار 
الكويت���ي للتنمية يس���اهم في 
تعزي���ز العالقات ب���ني الكويت 

اخلارجي����ة الكويتية الفتا الى 
املبادرات التي قامت بها الكوت 
جتاه قارة افريقيا ملعاجلة بعض 
املش����اكل ورف����ع املعاناة التي 
تعترض سبيل شعوب القارة 

)محمد ماهر(صورة للرئيسة ايلني جونسون سيرليف ومحمد ابواحلسن وخالد اجلاراهلل وطاقم السفارة

أعربت عن تقديرها وشكرها لصاحب السمو مشيدة بالترحيب الذي لقيته والوفد المرافق لها

رئيسة ليبيريا افتتحت سفارة بالدها:
ملتزمون بأن نكون شريكًا مهمًا للكويت 

الشيخ مبارك الدعيج وخالد الدويسان خالل افتتاح مكتب »كونا« في لندن

تكرمي إحدى الفائزات مبسابقة أجمل حديقة منزلية

املستشار والسفير محمد ابواحلسن يطلع الرئيسة الليبيرية على حوارها في »األنباء« رئيسة ليبيريا ايلني جونسون سيرليف تلقي كلمتها 

الرئيسة الليبيرية ومحمد ابواحلسن وخالد اجلاراهلل والسفير الليبيري وجولة مبقر السفارة جانب من احلضور

رئيسة ليبيريا ايلني جونسون سيرليف ومحمد أبواحلسن والسفير كوناه بالكيت يقصون شريط االفتتاح

حدث تاريخي

سفارات في القارة السمراء

أكد س��فير ليبيريا ل��دى الكويت كوناه 
بالكيت ان هذا االفتتاح الرس��مي لسفارة 
بالده يش��ير الى قوة العالقات بني البلدين 

القائمة على مبدأ االحترام املتبادل.

وأضاف ان ليبيريا ملتزمة بتعزيز هذه 
العالقات وتطويرها في جميع املجاالت، واصفا 
حدث االفتتاح بالتاريخي وخطوة جيدة في 

مسار العالقات الكويتية � الليبيرية.

ق��ال وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل ان 
الكويت تتجه لفتح س��فارات لدى دول اخرى في 
القارة األفريقية بعد اعتماد خمس س��فارات في 
دول متعددة من القارة السمراء. وأشار اجلاراهلل 

الى ان الديبلوماسية الكويتية والسياسة اخلارجية 
جتعل من ضمن اهتمامها وكما كانت سابقا دول 
القارة االفريقية التي كانت لها مواقف ايجابية جتاه 

الكويت كما للكويت مبادرات مهمة نحوها.

استفادة الديبلوماسيني الكويتيني 
العاملني في اخلارج من خدمات 
هذه املؤسسة اإلعالمية وقال ان 
»كونا« أصبحت منهال رئيس���يا 
للمعلومات واألخبار لدى هؤالء 
الديبلوماس���يني الس���يما تل���ك 
املتعلقة بالش���أن احمللي ملتابعة 
أخبار وطنهم وأحواله. وأشار في 
هذا اإلطار الى حرصه التام على 
متابعة نشرة »كونا« اإلخبارية 
بشكل يومي ملواكبة آخر تطورات 
األحداث السيما احمللية كما اثنى 
على التقارير والدراس���ات التي 
تصدرها »كونا« بشكل مستمر 
وعل���ى دورها في دع���م العمل 

الديبلوماسي.
وأكد استعداد السفارة لتقدمي 
كل الدعم ملكتب الوكالة وللعاملني 
في املكتب، مشيرا الى »اننا كلنا 
نعمل من اجل خدمة ورفعة اسم 

الكويت«.

م.جاسم البدر بتكرميهم.
الفائ���زة  وبدوره���ا قال���ت 
باملسابقة على مستوى محافظة 
االحمدي ورثة س���عود الفوزان 
ان املسابقة كانت رائعة مبعنى 
الكلمة، ولكن ينقصها املشاركون، 
معبرة عن سعادتها بحصولها 
على املركز االول متمنية التوفيق 

للجميع.

املتحدة خالد الدويس����ان بالدور 
الكبير الذي تقوم به »كونا« على 
إقليميا  مختلف الصعد الس����يما 
وعربيا وق����ال ان العمل اإلعالمي 
يعتبر عنص����را حيويا ومهما في 

دعم العمل السياسي.
الدويسان ان اإلعالم  واضاف 
الديبلوماس����ي عنصران  والعمل 
متالزم����ان ولهما دور مش����ترك 
ف����ي تعزي����ز عالق����ات الكوي����ت 

اخلارجية.
وأشاد السفير الدويسان بأداء 
العاملني ف����ي مكتب »كونا« لندن 
وحرصه����م على متابع����ة جميع 
األحداث واألنش����طة السياس����ية 
واالقتصادي����ة البريطانية عالوة 
على حرصهم على متابعة وتغطية 
نشاطات السفارة واملكاتب الكويتية 
واألنشطة الكويتية التي تقام في 

مختلف أنحاء اململكة املتحدة.
وأثنى على دور »كونا« ومدى 

البالد دون  بتخضير وتشجير 
أي جت���اوز أو تع���د على أمالك 

الدولة.
يذكر أن أنشطة مسابقة أجمل 
حديقة منزلية باحملافظات الست 
بدأت 15 مارس، حيث كان عدد 
املتأهلني للمسابقة 22 مشاركا فاز 
منهم 5 باملركز االول على مستوى 
الهيئة  احملافظات، وقام رئيس 

لن����دن � كون����ا: افتتح رئيس 
مجلس االدارة املدير العام لوكالة 
األنباء الكويتية »كونا« الش����يخ 
الدعي����ج وبحضور عميد  مبارك 
السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى 
اململكة املتحدة خالد الدويس����ان 
ومديري املكاتب الكويتية املعتمدة 
مكتب وكالة األنباء الكويتية اجلديد 

في العاصمة البريطانية لندن.
وأكد الشيخ مبارك الصباح عقب 
االفتتاح حرصه على تسخير جميع 
اإلمكانيات لتعزيز شبكة مراسلي 
»كونا« في اخلارج مما يتيح لهم 
التواص����ل ومتابعة  القدرة على 
األحداث في ظل املنافسة الكبيرة 
التي تشهدها الساحة اإلعالمية، 
مشيرا الى ان مكتب الوكالة اجلديد 
في لندن مت جتهيزه بأحدث االجهزة 
والتقنيات ليقوم بدوره على أكمل 

وجه.
الوكالة ممثلة  كما أكد حرص 
بشبكة مراسليها املنتشرين في عدد 
من دول العالم على تقدمي جميع 
وسائل الدعم للبعثات والسفارات 
الكويتية من اجل مساندة اجلهود 
التي تبذلها ف����ي اخلارج لتنمية 
وتعزيز عالقات الكويت مع مختلف 

دول العالم.
وقال ان »كونا« تهتم بش����كل 
الوج����ه احلضاري  كبير بإظهار 
املشرق للكويت في اخلارج وإبراز 
دورها املتميز في حتقيق السالم في 
املنطقة، مشيرا الى ان ذلك سيصب 
في خدمة األهداف الوطنية للكويت  

وسياستها اخلارجية.
من جهته أش����اد عميد السلك 
الديبلوماسي سفيرنا في اململكة 

محمد راتب
االدارة  قال رئيس مجل���س 
واملدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر ان جلن���ة ازالة التعديات 
مبجل���س ال���وزراء، أثبتت أنها 
ليست إلزالة التعديات فقط، وامنا 
قامت بتش���جيع اقامة وتنظيم 
املنزلي���ة للمحافظة  احلدائ���ق 
القوان���ني وتطبيقها على  على 
اجلميع دون اس���تثناء، مشيرا 
الهيئة تشجع املواطنني  الى ان 
على الزراع���ة وليس كما يدعي 
البعض بأن احلكومة ضد الزراعة 
والتخضي���ر، وهذا ما حدث من 

ادعاءات بالفترة االخيرة.
وأضاف م.البدر في حفل تكرمي 
الفائزين مبسابقة أجمل حديقة 
منزلية لهذا العام في مبنى الهيئة 
صباح أمس: اننا لن نسمح بأي 
جتاوز أو تعد، علما ان اجلوائز 
املقدمة للفائزين مقدمة من جلنة 
التعدي على امالك الدولة املشكلة 
من قبل مجلس الوزراء، وهذا ان 
دل فإمنا يدل على اهتمام احلكومة 

أكد أنه تم تجهيزه بأحدث األجهزة والتقنيات

الدعيج افتتح مكتب »كونا« في لندن: 
حريصون على التواصل ومتابعة األحداث

هيئة الزراعة تكّرم الفائزين بمسابقة أجمل حديقة منزلية

البدر: نرفض االدعاء بأن الحكومة ضد التخضير

)قاسم باشا(


