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صاحب السمو امللكي االمير سلمان بن خليفة آل خليفة لدى وصوله الى البالد وفي استقباله الشيخ علي اجلراح

السفير عزيز الديحاني مكرما وزير الثقافة السوري د.رياض نعسان اآلغا

الوزير مصطفى الشمالي يوقع اتفاقية للتعاون االقتصادي مع وزير اخلارجية بالوكالة في أوروغواي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مصافحا رئيس األوروغواي بيبي خوسيه موخيكا

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة حصة الصباح خالل مأدبة العشاء

الشيخة حصة الصباح خالل جولة على اجنحة املعرض

مبعوث رئيس الوزراء البحريني يصل البالد
لتقديم العزاء بوفاة بدرية سعود الصباح

األمير هنأ ملك المغرب
بالذكرى الـ 11 لتوليه العرش

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى امللك محمد السادس ملك مملكة 
املغرب، عّبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى ال� 11 لتوليه العرش، مش���يدا سموه في 
هذه املناسبة مبا حققته اململكة املغربية الشقيقة 
من تقدم حضاري ونهضة تنموية شاملة في ظل 

القيادة احلكيمة له، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللمملكة املغربية وش���عبها الكرمي كل 

العزة والرفعة واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

حصة الصباح: ماليزيا أول دولة إسالمية
تستضيف معرض »ذخيرة الدنيا«

اللجنة التجنيدية انتهت 
من تسوية مواقف

78 مصريًا في الكويت
صرح رئيس مكتب االتصال 
العسكري بالسفارة املصرية 
أركان حرب  العقيد  بالكويت 
أش����رف بركات ب����أن اللجنة 
املكلفة بتسوية  العس����كرية 
التجنيدية للراغبني  املواقف 
في ذلك من املصريني املقيمني 
في الكويت أنهت أعمالها أمس 

األول.
وق����ال العقيد أركان حرب 
أش����رف بركات � في تصريح 
أنباء الشرق  ملراس����ل وكالة 
األوس����ط بالكويت امس � ان 
اللجن����ة، وعلى م����دى يومني 
كامل����ني عمل����ت خاللهما من 
الباكر وحتى ساعة  الصباح 
متأخرة من الليل، استطاعت 
تس����وية موق����ف 78 مصريا 
وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة، 
ومن ثم تس����ليمهم الشهادات 
الت����ي تثبت إنه����اء مواقفهم 

التجنيدية.
وناش����د العقيد بركات من 
لم يتمكن من مراجعة اللجنة 
الكويت  ف����ي  خالل تواجدها 
ويرغب في تس����وية موقفه 
التجنيدي اللحاق بها إما في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
أو في اململكة األردنية الهاشمية 
أو في الرياض باململكة العربية 

السعودية.

وصل الى البالد امس مبع��وث صاح��ب السمو 
امللك��ي االمي��ر خليف��ة ب��ن س����لم��ان آل خليف��ة 
رئي��س وزراء مملك��ة البحري��ن الشقيقة صاحب 
الس����مو امللكي االمير س����لمان بن خليفة آل خليفة 

وذلك لتقدمي واجب العزاء بوفاة املغفور لها الشيخة 
بدرية سعود احملمد الصباح ارملة املغفور له الشيخ 
فهد السالم الصباح. وكان في استقباله نائب وزير 

شؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.

كواالملبور � كونا: قالت املشرفة 
االثار االسالمية  العامة على دار 
الشيخة حصة الصباح ان ماليزيا 
تعد اول دولة اسالمية تستضيف 
معرض »ذخيرة الدنيا« موضحة 
أنها ايضا اختي����رت لتكون اخر 
محطة جلول����ة املعرض العاملية 

والتي استمرت عشر سنوات.
وأعربت الش����يخة حصة في 
مؤمتر صحافي مشترك مع مدير 
ع����ام متحف الفنون االس����المية 
املاليزي محمد البخاري عن تطلعها 
الثقافية  العالقات  الى جتس����ير 
الكويتي  والتراثية بني اجلانبني 
واملاليزي واستضافة العديد من 
املعارض الثقافية والتاريخية في 
املستقبل. واوضحت أن املعرض 
يعتبر م����ن اكثر مجموعات الفن 
االسالمي ش����مولية ومتيزا وأن 
القطع املعروضة فيه تقدم حملة 
عن العصر املغولي االسالمي الذي 
ش����هد فنونا تراثية للمصوغات 
الهندية ف����ي الفترة من القرن ال� 

16 وحتى ال� 18 امليالديني.
واضافت »أن العصر املغولي 
ف����ي الهند ميث����ل ذروة الفخامة 
والترف اذ ان القليل من املجتمعات 
في تل����ك الفترة اس����تطاعت ان 
تضاهي فخامة املغول بخاصة فيما 
يتعلق بفنون املصوغات الغنية 
باالحجار الكرمية« مشيرة الى ان 
انها وزوجها الشيخ ناصر صباح 
االحمد قاما بجمع هذه املقتنيات 

على مدى ال� 35 سنة املاضية.
وذكرت ان هذه القطع الفنية 
التابعة الباطرة املغول  واألثرية 
واثريائه����م تركت انطباعا كبيرا 
في قلوب زائري معرض »ذخيرة 
الدنيا« في جولته العاملية خالل 
العشر املاضية والتي  السنوات 
البريطاني في  بدأت من املتحف 
لندن في عام 2001 مرورا مبتحف 
»املتروبوليت����ان« في نيويورك 

ومتحف »القصر امللكي« في مدريد 
ومتح����ف »اللوفر« ف����ي باريس 
ومتحف »الكرملني« في موسكو 
ومتحف »احلضارة اآلسيوية« في 
املتاحف  سنغافورة وغيرها من 
العاملية. وتقدمت الشيخة حصة 
بالشكر الى رئيس مجلس ادارة 
»مؤسس����ة البخ����اري« املاليزي 
الذي استضاف  البخاري  مختار 
هذه املجموعة التراثية من االثار 
االس����المية معربة عن سعادتها 
ملبادرة املؤسس����ة في جلب هذه 
املجموعة ال����ى ماليزيا في وقت 
مناسب قبل شهر رمضان املبارك 
والذي يعد شهرا مباركا جلميع 
املسلمني.وقامت الشيخة حصة 
بجولة في اجنحة معرض »ذخيرة 
الدنيا« مبعية سفيرنا لدى ماليزيا 
منذر بدر العيسى واعضاء السلك 
الديبلوماسي في السفارة واملدير 
العام ملتحف الفنون االس����المية 

املاليزي ومنسوبي املتحف.
ال����ى ذلك أقام س����فيرنا لدى 
العيس����ى مأدبة  ماليزي����ا منذر 
عش����اء أمس األول على ش����رف 
وزي����ر اإلع����الم ووزي����ر النفط 
الشيخ احمد العبداهلل واملشرف 

العام على دار اآلثار اإلس����المية 
الشيخة حصة الصباح بحضور 
عدد من املسؤولني في احلكومة 
املاليزية وممثلي السفارات العربية 

واألجنبية في كواالملبور.
بدوره أشاد وزير اخلارجية 
املالي����زي حنيفة امان بالعالقات 
التي جتمع بالده بالكويت، واصفا 

اياها باملمتازة.
واستشهد امان في تصري��ح 
ل� »كونا« على هامش زيارة وزير 
االعالم ووزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل لكواالملبور على عمق 
هذه العالقات بالزيارات رفيعة 
املستوى التي يقوم بها مسؤولو 
البلدين الصديقني، معتبرا ذلك 
»دلي���ال واضح���ا عل���ى تطور 
العالقات الثنائية«. وأضاف ان 
العالقات تشهد تطورا في مختلف 
امليادين ضارب���ا مثاال بالقطاع 
السياحي حيث استضافت بالده 
الع���ام املاضي أكثر من 20 ألف 
سائح كويتي »والتزال مقصدا 
س���ياحيا مناس���با للعديد من 
الكويتيني«، داعيا في هذا الصدد 
الى زيادة الرحالت اجلوية بني 

البلدين.

سفيرنا لدى ماليزيا أولم على شرف حصة الصباح والعبداهلل

رئيس الوزراء سلم رسالة من صاحب السمو
إلى رئيس األوروغواي وشهد توقيع 4 اتفاقيات ثنائية

سموه أكد أن الكويت تعتزم فتح سفارة لها في مونتيڤيديو

أسعد البنوان: دول أميركا الالتينية تتمتع بالعديد من الفرص االستثمارية 
مونتيڤيديو ـ كونا: قال رئيس احتاد الشركات االستثمارية 
ــعد البنوان ان الدول التي شملتها جولة سمو رئيس مجلس  أس
الوزراء الشيخ ناصر احملمد تتمتع بالعديد من الفرص االستثمارية 

الواعدة.
وأضاف البنوان في بيان صحافي ان تلك الفرص االستثمارية 
ــيتم عرضها على وفد غرفة جتارة وصناعة الكويت، وسيتم  س
تعميمها على األعضاء واالحتادات املشاركة الختيار األنسب منها 
ــق العالقات التجارية والبحث عن  في اطار جهود الغرفة لتوثي

فرص استثمارية مناسبة للقطاع اخلاص في أميركا الالتينية.
ــة لديها العديد من  ــح البنوان أن دول أميركا الالتيني وأوض
ــف القطاعات اال  ــتثمر الكويتي مبختل العناصر اجلاذبة للمس
ــول لها عن طريق املزيد من  ــاك حتديات ميكن وضع حل أن هن

املباحثات مع اجلهات ذات الصلة.
ــتثمار  وقال ان أصحاب األعمال الكويتيني يتوقون الى االس

في العديد من الدول في أميركا الالتينية ولكن نظرا لشح املعلومات وقلة املعارض 
ــه مت طلب معلومات  ــرص املتوافرة، مضيفا أن ــد إملام تام بالف ــارات ال يوج والزي
ــة عن القوانني التجارية ومعلومات عن الضرائب لتلك الدول لتعميمها على  مفصل

األعضاء.
ــة الفرص  ــول على املعلومات الكافية ودراس ــاف البنوان انه بعد احلص وأض
ــتثمارية املتوافرة ستأخذ كل شركة قرارها حسب ما تراه مناسبا ويتماشى  االس

مع خططها واستراتيجيتها االستثمارية.

من جانبه أشار نائب رئيس احتاد املصارف ماجد العجيل الى 
ــمو رئيس مجلس الوزراء لتساهم  أهمية مرافقة وفد الغرفة س
ــي توفير االتصال مع قطاع املصارف في هذه القارة  بدورها ف
ــافات خاصة أن املصارف حول العالم تواجه  املهمة وتقرب املس

نفس التحديات.
ــاركة القطاع اخلاص في  وأوضح العجيل أنه عن طريق مش
ــن النظراء في نفس  ــة مت التباحث مع عدد م ــذه اجلولة املهم ه
القطاع لالستفادة من خبراتهم وبحث سبل التعاون املختلفة مع 

املصارف املوجودة في الدول التي متت زيارتها.
ــاء العديد من العالقات اجلديدة مع نخبة  وأضاف أنه مت انش
من املصارف احمللية والدولية التي تقدم خدماتها املصرفية في 
أميركا الالتينية وبانتظار بعض اخلطابات الرسمية لبحث فرص 
التعاون والتي سيتم ارسالها للغرفة خالل الفترة املقبلة وبدورها 

ستعممها على املنتسبني.
ــية  ــاريع الرئيس وقال العجيل انه نظرا ألهمية قطاع املصارف في متويل املش
ــدول بدعوة املصارف  ــدم أصحاب األعمال في بعض هذه ال ــة التحتية، تق والبني
الكويتية لفتح أفرع لها في تلك الدول، موضحا أن من أبرز األسباب لهذه اخلطوة 

حجم التبادل التجاري بني دول أميركا الالتينية والدول اخلليجية والعربية.
يذكر أن هذه اجلولة تضمنت زيارة كل من انتيغوا وبربودا والواليات املكسيكية 
املتحدة وجمهورية كوبا وجمهورية غويانا التعاونية وجمهورية البرازيل االحتادية 

وجمهورية شيلي وجمهورية األرجنتني وجمهورية األوروغواي.

مونتيڤيديو � كونا: اجتمع سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد  في العاصمة مونتيڤيديو 
مبقر رئاسة اجلمهورية إلى رئيس 
الش����رقية  جمهورية أوروغواي 
ورئيس احلكومة بيبي خوسيه 

موخيكا.
ونقل س����موه رس����الة خطية 
من صاحب السمو األمير تتناول 
العالق����ات الثنائية ب����ني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها في شتى 
املجاالت مبا يخدم مصالح البلدين 

والشعبني الصديقني.
كما نقل سموه حتيات ومتنيات 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وللش����عب في أوروغواي 

الشرقية كل تقدم وازدهار.
وعقد س����مو رئي����س مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
جلسة مباحثات رسمية مع رئيس 
جمهورية األوروغواي الش����رقية 
ورئيس احلكومة بيبي خوسيه 
موخيكا مبقر رئاس����ة احلكومة 
الرس����مي  الوفد  بحضور أعضاء 

بروبيرتو كوندي.
وأق����ام رئي����س جمهوري����ة 
الش����رقية ورئيس  األوروغواي 
احلكومة بيبي خوسيه موخيكا 
مأدبة عشاء رسمية في مقر رئاسة 
احلكومة على شرف سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والوفد املرافق مبناس����بة زيارته 

الرسمية للجمهورية.
حضر املأدبة أعضاء احلكومة 
وعدد م����ن كبار املس����ؤولني في 

اجلمهورية.
وكان س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد 
املرافق وصل امس االول الى عاصمة 
جمهورية األوروغواي الش����رقية 
مونتيڤيديو قادما من جمهورية 
األرجنت����ني في ختام جولته التي 
زار خاللها ع����ددا من دول أميركا 

الالتينية والكاريبي.
وكان في اس����تقبال س����موه 
لدى وصوله املطار مساعد وزير 
اخلارجية بروبيرتو كوندي ورئيس 

القاعدة اجلوية األورغوية.

املرافق لسموه وأعضاء احلكومة في 
جمهورية األوروغواي الشرقية.

االجتم����اع  وج����رى خ����الل 
استعراض العالقات الثنائية بني 
البلدين في شتى املجاالت وسبل 
تعزيزه����ا وتطويرها مبا يحقق 
مصالح البلدين اضافة الى القضايا 
الدولية واالقليمية ذات االهتمام 

املشترك.
الرئيس موخيكا خالل  وعبر 
االجتماع عن ترحيبه بزيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء لبالده مؤكدا 
ان ب����الده جادة ف����ي التعاون مع 
الكويت في ش����تى املجاالت وهي 
ترحب باالستثمارات الكويتية سيما 
انها متتلك من الثروات الطبيعية 
والغذائية ما يجعل الفرصة سانحة 
للقطاعني احلكومي واخلاص في 
الكويت من االستثمار في بالدنا.

من جهته عبر س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
عن سعادته والوفد املرافق بزيارة 
جمهورية األوروغواي الش����رقية 
وتقديره للحفاوة والضيافة اللتني 

لقيهم����ا منذ وصول����ه للعاصمة 
مونتيڤيدي����و مؤكدا على الدعوة 
املوجهة لرئيس االوروغواي من 
الس����مو األمي����ر لزيارة  صاحب 
الكويت في اطار حرص س����موه 
على توطي����د العالقات مع الدول 
الصديقة في العالم. وقال سموه 
ان الكوي����ت تعتزم فتح س����فارة 
لها في مونتيڤيديو التي ستعمل 
على مد جسور التعاون ليس مع 
القطاع احلكومي فحسب وامنا مع 
القطاع اخلاص الكويتي الذي يعد 
من القطاعات االقتصادية الفاعلة 
في بالدنا. وأشاد سموه بالنهضة 
الت����ي تش����هدها مونتيڤيديو في 
ش����تى املجاالت وما تنعم به من 

دميوقراطية وأمان.
عقب ذلك ش����هد سمو رئيس 
الرئيس  الوزراء وفخامة  مجلس 
موخيكا حفل مراسم التوقيع على 

االتفاقيات التالية:
1 - مذك����رة تفاهم بني وزارة 
خارجية الكويت ووزارة خارجية 
جمهورية األوروغواي الش����رقية 

بشأن اقامة املش����اورات الثنائية 
وقعها ع����ن الكويت نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصب����اح وعن 
جمهوري����ة االوروغ����واي وزير 
اخلارجي����ة بالوكال����ة بروبيرتو 

كوندي.
التعاون  اتفاقية بش����أن   - 2
االقتص����ادي والفن����ي وقعها عن 
الكوي����ت وزير املالي����ة مصطفى 
الشمالي وعن جمهورية األوروغواي 
الشرقية وزير اخلارجية بالوكالة 

بروبيرتو كوندي.
التعاون  اتفاقية بش����أن   - 3
التجاري وقعها عن الكويت وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
وع����ن جمهوري����ة األوروغ����واي 
الشرقية وزير اخلارجية بالوكالة 

بروبيرتو كوندي.
4 - اتفاقية بش����أن اخلدمات 
اجلوية وقعها عن الكويت مدير عام 
الطيران املدني بدر بوطيبان وعن 
جمهورية األوروغواي الش����رقية 
وزي����ر اخلارجي������ة بالوكال������ة 

نجاح العطار: الكويت شعلة ثقافية في الوطن العربي
دمشق � كونا: برعاية وحضور نائبة الرئيس 
الس���وري د.جناح العطار ومشاركة 389 دار 
نشر عربية واجنبية مت افتتاح معرض مكتبة 

االسد الدولي للكتاب في دورته ال� 26.
تصري���ح ف���ي  العط���ار   واك���دت 
ل� »كونا« خالل زيارتها جلناح وزارة االعالم 
الكويتية ان »الكويت كانت وما تزال شعلة 
ثقافي���ة في الوطن العرب���ي وذلك من خالل 
عطاءاتها الثقافية واالدبية الراقية التي ساهمت 
بشكل كبير في نشر الثقافة العربية في املنطقة 

باكملها«.
وقالت ان القارئ العربي يقبل وبش���كل 
كبير على الكتب واملجالت التي تقدمها الكويت 
عبر اصداراتها املتميزة وعلى رأس���ها مجلة 
»العربي« و»عالم املعرفة« وسلسلة املسرح 
العاملي وغيرها من االصدارات الثقافية القيمة 
جدا في الوطن العربي وبأسعار زهيدة جدا 

لتكون في متناول اجلميع.
واعربت عن سعادتها بزيارة جناح الكويت 
الذي يض���م وزارة االعالم واملجلس الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واالداب واالمانة العامة 
لالوقاف ومجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 
ومؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي، متمنية 
للكويت املزيد من التق���دم والعطاء للثقافة 
العربية. من جهته، قال سفيرنا لدى سورية 
عزيز الديحاني في تصريح مماثل ل� »كونا« 
مبناسبة مشاركة الكويت بأنشطة املعرض 
ان الكويت تعتبر دائما عنوانا رئيس���يا في 

الثقافة العربية.
البالغة للمشاركة  واعرب عن س���عادته 
الكويتية الفاعلة واملتميزة في املعرض مشيرا 
الى ان زيارة العطار للجناح الكويتي واعجابها 

مبا تقدمه الكويت للثقاف���ة العربية يعتبر 
مفخرة للكويت من جهة ويؤكد الدور الريادي 

للكويت في اثراء الثقافة العربية.
من جانبه ش���دد وزير الثقافة الس���وري 
د.رياض نعس���ان االغا هنا اليوم على الدور 
الريادي للكويت في نش���ر وتوزيع الثقافة 

العربية منذ الستينيات حتى اآلن.
واع���رب نعس���ان االغا ف���ي تصريح ل� 
»كونا« على هامش افتتاح معرض ».مكتبة 
االس���د« الدولي للكتاب في دورته ال�26 عن 
سعادته البالغة للمشاركة الكويتية املتميزة 
باصداراتها ومطبوعاتها االكادميية والثقافية 
واالدبية والشعرية والتراثية و»التي عسكت 
بش���كل عميق جدا توجهات الكويت العربية 

واالسالمية«.
واضاف وزير الثقافة السوري ان الكويت 
حققت ذلك »عبر اصداراتها املتألقة واملتميزة 

واملتنوعة بني الثقافة واالدب والتراث االنساني«، 
مؤكدا ان »االصدارات الكويتية تلقى احتراما 

كبيرا عند القارئ العربي عموما«.  
من جهته قال كبي���ر اختصاصي االعالم 
اخلارجي بوزارة االعالم الكويتية فهد العجمي 
واملشرف على جناح الكويت في املعرض في 
تصريح مماثل ل���� »كونا« ان نائبة الرئيس 
السوري د.جناح العطار اشادت خالل زيارتها 
جلناح الكويت بفاعلية املش���اركة الكويتية 
ومتيز املطبوعات واالصدارات الثقافية لوزارة 

االعالم واجلهات الكويتية االخرى.
واضاف العجمي ان وزارة االعالم وكعادتها 
في كل عام شاركت بكل مطبوعاتها واصداراتها 
االعالمية والثقافية اجلديدة، مش���يرا الى ان 
الوزارة قدمت لنائبة الرئيس السوري درعا 
تذكارية بهذه املناس���بة ودرعا اخرى لوزير 

الثقافة السوري د.رياض نعسان االغا.

خالل افتتاح معرض »مكتبة األسد« الدولي للكتاب بمشاركة الكويت

أسعد البنوان

تنويه
ورد في صفح�ة 19 م�ن ع��دد أم��س خط��أ 
مطبعي غي��ر مقص�����ود ف��ي اآلي��ة رق��م 
40 م��ن س�����ورة هود، حي���ث جاء اخلطأ 

)وما آمن فق���د إال قليل( واللفظ الصحيح 
ف���ي اآلية الكرمية )وما آمن معه إال قليل(، 

فاقتضى التنويه.


