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األمير هّنأ سلوڤينيا ومدغشقر وكرواتيا وموزمبيق باألعياد الوطنية
بعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس دانيلو تورك 
رئيس جمهورية س���لوڤينيا 
الصديقة عبر فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.
العهد  كما بعث سمو ولي 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 
مماثلتني. كم���ا بعث صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
الى  االحم���د ببرقي���ة تهنئة 
اندري���ه راجويلينا  الرئيس 
رئيس جمهورية مدغش���قر 
الصديقة عبر فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا لسموه موفور 

الصحة ودوام العافية.

العهد  كما بعث سمو ولي 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
الس���مو  وبع���ث صاحب 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
الرئيس  ال���ى  ببرقية تهنئة 
ايفو جوسبيوفيتش رئيس 
جمهورية كرواتيا الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.
العهد  كما بعث سمو ولي 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
وبعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة ال���ى الرئيس ارماندو 

قوب���وزا رئي���س جمهورية 
موزمبيق الصديقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناس���بة 

العيد الوطني لبالده.
العهد  كما بعث سمو ولي 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
من جهة اخرى سلم القائم 
باالعمال في سفارتنا في ليبيا 
متعب العصيمي خالل اجتماعه 
امس الى مدير ادارة الشؤون 
العربي���ة ب���وزارة اخلارجية 
الليبي���ة عبداحلميد فرحات 
رسالتني جوابيتني من صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد الى قائد الثورة في ليبيا 
معمر القذافي تتعلقان بالعالقات 

الثنائية بني البلدين.

رئيس الوزراء استقبل سفيري نيوزيلندا وصربياصاحب السمو بعث برسالتين إلى القذافي حول العالقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء امس سفير نيوزيلندا لدى الكويت تريفور 

ماثيسون مبناسبة انتهاء فترة عمله.

كما اس���تقبل س���فير جمهورية صربيا لدى 
الكويت ميهايلو براكيش مبناسبة توليه منصبه 

اجلديد.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال سفير صربيا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد

)كرم دياب(السفير باتريس باولي يتوسط سفراء بالده لدى دول مجلس التعاون وممثلي القنصليات في دبي وجدة وأربيل خالل املؤمتر الصحافي أمس

السفير األملاني ميشائيل فوربس وزوجته ليز اجلمهور األملاني

السفير ناصر املزين خالل املعرض

باولي: فرض عقوبات على إيران ليس هدفًا وإنما وسيلة
للضغط على طهران وعودتها إلى طاولة المفاوضات

بشرى الزين
أكد مدير ادارة شؤون شمال 
أفريقيا والش���رق األوسط في 
وزارة الش���ؤون اخلارجي���ة 
الفرنسية باتريس  واألوروبية 
باولي على قوة عالقات الصداقة 
والش���راكة اجليدة التي تربط 
فرنس���ا ودول مجلس التعاون 
ف���ي جميع املجاالت  اخلليجي 
السياسية واالقتصادية والثقافية 

والدفاعية.
وأوضح باول���ي في مؤمتر 
صحافي عقده مع سفراء بالده 
ل���دى دول مجل���س التع���اون 
اخلليجي وإيران والعراق واليمن 
وممثلي القنصليات الفرنسية في 
جدة ودبي وأربيل ظهر أمس في 
مقر إقامة السفير الفرنسي لدى 
الكويت جان جيان رونيه، ان 
التي جمعته ونائب  املباحثات 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصباح لم 
تس���تثن أيا م���ن املوضوعات 
والقضاي���ا الثنائية واإلقليمية 
ذات االهتمام املش���ترك مبا في 
ذلك صفقات األس���لحة السيما 
طائرات رافال الفرنس���ية التي 

ثار حولها جدل مؤخرا.
وقال باولي: هناك مناقشات 
مع ش���ركائنا في املنطقة ومن 

الطبيع���ي بحث األم���ور بيننا 
كأصدقاء وحلفاء.

وعلى صعيد امللف النووي 
الديبلوماس���ي  ق���ال  اإليراني 
الفرنس���ي: »إن فرض عقوبات 
على إي���ران يهدف الى الضغط 
على إيران وعودتها الى طاولة 

طهران مع املجتمع الدولي.
وحول رؤية فرنسا للوضع 
في اليمن قال باولي »نتمس���ك 
بوحدة اليمن واستقراره وضد 

أي انقسام فيه«.
وفي رده على س���ؤال حول 
جهود فرنسا حللحلة الوضع 

املفاوضات، مؤكدا ان العقوبات 
ليست هدفا وإمنا وسيلة«، نافيا 
أن يكون لفرنسا موقف متناقض 
من امللف النووي اإليراني، مبينا 
ان قرار فرض العقوبات هو قرار 
دولي وليس فرنسيا و»قد أجبرنا 
التخ���اذه« نظرا لع���دم تعاون 

في الش���رق األوسط أعرب عن 
ترحيب بالده بالقرار اإلسرائيلي 
بالسماح بعبور املواد الغذائية 
الى غزة، مشيرا الى جهود فرنسا 
إليجاد ميكانيزمات تسهل رفع 
احلصار عن غزة واملساهمة في 
عودة احلياة االقتصادية املناسبة 

للشعب الفلسطيني في غزة.
حض���ر املؤمت���ر الصحافي 
الكويت  الفرنسي لدى  السفير 
جان جيان رونيه ومس���ؤولة 
اإلعالم والعالقات العامة ساندرا 
باسيل واملس���ؤولة اإلعالمية 

جمانة البيطار.

مدير إدارة شؤون شمال أفريقيا والشرق األوسط في الخارجية الفرنسية أكد قوة العالقات بين باريس ودول التعاون

وصيت�ي لخلف�ي الس�فير فران�ك مان: دع�م مب�ادرة إنش�اء مدرس�ة ألمانية ف�ي الكويت

المزين: تعاون ثقافي مطرد 
بين الكويت وروسيا االتحادية

موسكو � كونا: أشاد سفيرنا لدى روسيا االحتادية ناصر املزين 
امس بالتعاون املطرد بني الكويت وروسيا االحتادية.

وقال املزين في تصريح أدلى به ل� »كونا« ان اقامة معرض روائع 
اخلط العربي في قازان عاصمة جمهورية تتارستان والذي ينظمه 
املركز الكويتي للفن اإلس���المي يشكل داللة على تنامي العالقات 

الثقافية بني البلدين واكتسابها أشكاال مختلفة.
ولفت املزين النظر الى مش���اركة نائب رئيس الوزراء ووزير 
الثقافة في جمهورية تتارستان زليا ولييفا ووكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية في الكويت د.عادل الفالح في افتتاح معرض 
روائع اخلط العربي في قازان والذي تستمر أنشطته حتى منتصف 

الشهر املقبل.
وأعاد املزين الى األذهان معرض ذخائر الدنيا الذي نظمته دار 
اآلثار اإلسالمية في متحف الكرملني في موسكو ومتحف االرميتاج 

في سانت بطرسبورغ العام املاضي الذي القى جناحا ملحوظا.
ويتضمن املعرض أكثر م���ن 40 لوحة فريدة من روائع اخلط 
العربي تعود ألشهر اخلطاطني من 11 بلدا عربيا وإسالميا اضافة 

الى اخلطاطني التتارستانيني.
ويتزامن املعرض مع الذكرى 1088 لدخول اإلسالم الى روسيا 

والتي يحتفل بها املسلمون في تتارستان على نطاق واسع.

على هامش معرض روائع الخط العربي في قازان

فوربس: نأمل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع »األوروبي« خالل رئاسة الكويت ل� »الخليجي«

بشرى الزين
قبل مغادرته في 5 يوليو املقبل ليتسلم دفة سفارة بالده في 
س���اوباولو، لم يخف السفير االملاني ميشائيل فوربس سعادته 
مبهمته الديبلوماسية في الكويت والتعرف على مجتمعها املنفتح 
واعتزازه بالزيارة التي قام بها صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد الى برلني قبل نحو شهرين.
وابدى فوربس شعورا باالرتياح ملا رافق مشواره الديبلوماسي 
في الكويت من جناحات على مستوى العالقات التي وصفها بأنها 
جيدة على املستوى السياسي التي يتقاسم من خاللها البلدان الرؤى 

حول عدة قضايا باملنطقة في الشرق االوسط والعراق وايران.
واذا كان فورب���س اكد ان املانيا اكبر ش���ريك جتاري اوروبي 
للكويت، فإنه اعرب عن رغبة بالده في توثيق هذه العالقات ثقافيا، 

موضحا ان البلدين قاما بخطوات ايجابية وجيدة، ومشيرا الى 
ان اجلامعات االملانية بدأت في تقدمي منح دراسية العام احلالي 
الى الطالب الكويتيني الراغبني في الدراس���ة بها، وحددت وزارة 
التربية والتعليم العال���ي التخصصات التي يلجونها، مبينا ان 
الدراسة س���تتم باللغة االملانية بعد سنتني حتضيريتني وثالث 
سنوات اساس���ية، مذكرا بان بعض اجلامعات مثل جامعة اخن 

للتكنولوجيا الدراسة فيها باللغة االجنليزية.
وتابع الس���فير االملاني ان وصيته للس���فير فرانك مان الذي 
س���يخلفه في الكويت واآلتي من كمبوديا تتمثل في دعم مبادرة 
انشاء مدرس���ة املانية في الكويت وتعزيز التعاون االقتصادي، 
خاصة ان صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد خالل زيارته 
الى برلني دعا القطاع اخلاص والش���ركات االملانية للمشاركة في 

مشاريع جديدة في الكويت بعد اقرار اخلطة التنموية، مؤكدا ان 
املانيا تشجع هذه اخلطوات البناءة.

واوضح فوربس ان جميع الصعوبات التي تقف امام توقيع 
اتفاقية التجارة احلرة ب���ني االحتاد االوروبي ومجلس التعاون 
اخلليجي متت تس���ويتها من اجلانب االوروب���ي، آمال ان توقع 
خالل رئاس���ة الكويت احلالية للمنظومة اخلليجية، مبديا ثقته 
بان الكويت تبذل جهودا حلل هذه املشكلة وايجاد لغة للتسوية 
حتى النهاي���ة، الفتا الى ان العراقيل الت���ي كانت ترافق حقوق 
االنسان قد مت جتاوزها خالل رئاسة سلطنة عمان ملجلس التعاون 
اخلليجي، مبينا ان املش���كلة الوحيدة تكم���ن في فرض اململكة 
العربية الس���عودية ضرائب على بعض السلع ما يتعارض مع 

منطقة جتارة حرة.

السفير األلماني أنهى مهامه الديبلوماسية في الكويت ويغادرها 5 يوليو المقبل إلى ساوباولو

الجمهور األلماني ل� »األنباء«: 
سنفوز بكل األدوار

شعور دائم بالنصر، وإحساس بالقوة وحتقيق 
الفوز هكذا هم »اجلرمان«.

»سنفوز في كل االدوار« عبارة ترددت على ألسنة 
جمهور اجلالية االملانية الذي استضافه السفير االملاني 
ميش���ائيل فوربس في مقر إقامته حلضور مباراة 

جمعت بني منتخب بالدهم والفريق الغاني.
كارولني هنينغ التي أبدت تفاؤلها بفوز املنتخب 
االملاني على غانا اشارت الى ان املباراتني السابقتني 
مع صربيا واس���تراليا لم تكونا مبستوى الفريق 

االملاني املعروف بقوته.
واضاف���ت ان مباراة امس االول م���ع غانا ظهر 
الالعب���ون االملان وهم في احس���ن حال وهذا يؤكد 

انهم سيفوزون.
اما بترا ريناند فوصفت مشاركة الفريق االملاني 
بأنها »ال بأس بها« مقارنة بس���معة االملان في كرة 
القدم وحب الشعب االملاني لهذه اللعبة التي ميارسها 

االملان في أوقات الفراغ.
وتابعت ان الفريق الغاني يتمتع بوجود عناصر 
شابة وكانت له فرص جيدة لتسجيل اهداف بينما 
الفريق االملاني كانت له محاوالت مثيرة، وعليه الهجوم 
واالندفاع اكثر للفوز بهذه املباراة والتركيز للمرور 

الى الدور الثاني مستطردة بالقول »سنفوز«.
وفيم���ا ذكر فلوريا روا ان الفريق الغاني يتمتع 
بقدرات مدهش���ة، مبديا يقينه بأن فريق بالده له 
حظوظ للفوز وعبور ال���دور الثاني كذلك رغم ان 
الشوط االول من املباراة ضد فريق غانا كان يبعث 

على االستياء.
ورأى ستيفان مونيي وزوجته أن الفريق االملاني 
سيفوز بكل االدوار أما كأس العالم فحظوظ املانيا 

تصل الى %50.


