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األمير عزى الرئيس تشاڤيز بضحايا تحطم الطائرة الڤنزويلية

بعث صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تعزية الى الرئيس هوغو تش���اڤيز � رئيس 
اجلمهورية البوليڤارية الڤنزويلية الصديقة عبر فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حتطم 
طائرة الركاب الڤنزويلية في جنوب شرقي ڤنزويال 

راجيا سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد 

ببرقية تعزية الى الرئيس هوغو تش���اڤيز - رئيس 
اجلمهورية البوليڤارية الڤنزويلية الصديقة عبر فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حتطم 
طائ���رة الركاب الڤنزويلية راجيا س���موه للمصابني 

سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقية تعزية مماثلة.   

األمير بحث مع الرئيس المنغولي سبل دعم العالقات الثنائية

بحف���ظ اهلل ورعايت���ه وصل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد يرافقه نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه ظهر امس 
الى مطار هيثرو في اململكة املتحدة 

وذلك في زيارة خاصة.
هذا وكان في اس���تقبال سموه 
على ارض املطار الش���يخ شمالن 
اجلراح وس���فيرنا ل���دى اململكة 
املتحدة الس���فير خالد الدويسان 

لش���ؤون االسكان الش���يخ أحمد 
الفهد ومدير مكتب صاحب السمو 
األمير أحمد الفهد ورئيس املراسم 
والتشريفات االميرية الشيخ خالد 
العبداهلل وسفيرنا لدى منغوليا 
مبارك السهيجان والوفد الرسمي 

املرافق لسموه.
الى ذلك بعث صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئ���ة ال���ى الرئي���س كارلوس 
ماوريثيو فونس كارتاجينا رئيس 

رئيس مكت���ب الرئيس املنغولي 
بات���و لوغا ومستش���ار الرئيس 
املنغولي للشؤون السياسية بوريف 
سورين سفيرنا لدى منغوليا مبارك 
السهيجان. وقبيل مغادرته استقبل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبقر اقامة سموه بالعاصمة 
املنغولية اوالن باتور صباح امس 
الرئيس تساخيا البجدورج رئيس 
منغوليا الصديقة وبحضور نائب 
الش���يخ  الوطني  رئيس احلرس 

الى لورا شينشيال رئيسة  تهنئة 
جمهورية كوستاريكا الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا سموه 
لها موفور الصحة ودوام العافية. 
وبعث سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة 
الى لورا شينشيال رئيسة جمهورية 
كوس����تكاريكا الصديقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها، متمنيا سموه لها 
موفور الصحة ودوام العافية. كما 
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء  
الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة 
مماثلة. كما بعث صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 

ورؤساء املكاتب املعتمدة في اململكة 
املتحدة واعضاء السفارة.

الس���مو األمير  وكان صاحب 
الشيخ صباح األحمد يرافقه نائب 
الش���يخ  الوطني  رئيس احلرس 
مشعل األحمد والوفد الرسمي املرافق 
لس���موه غادر صباح امس مطار 
جنكيز خان بالعاصمة املنغولية 
اوالن بات���ور متوجها الى اململكة 
املتحدة في زي���ارة خاصة. وكان 
في وداع سموه على ارض املطار 

جمهورية السلفادور الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث س���مو نائ���ب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس كارلوس 
ماوريثيو فونس كارتاجينا رئيس 
جمهورية السلفادور الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث س����مو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية 
تهنئة مماثلة. وبعث صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 

مش���عل األحم���د. وق���د مت خالل 
اللقاء تبادل االحاديث الودية التي 
عكست عمق العالقات الطيبة بني 
البلدين والشعبني الصديقني وسبل 

تطويرها في املجاالت كافة.
وقد وجه سموه دعوة للرئيس 

لزيارة الكويت.
هذا وحضر اللقاء الشيخ حمد 
صباح األحمد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة 

تهنئة ال����ى الرئيس الفارو كولوم 
كابالروس رئيس جمهورية غواتيماال 
الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه 
الوطني لبالده،  العيد  مبناس����بة 
متمنيا س����موه له موفور الصحة 
ودوام العافية. وبعث سمو نائب 
االمير وولي العهد الش����يخ نواف 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
الفارو كول����وم كابالروس رئيس 
جمهورية غواتيماال الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة ودوام العافية. كما 
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

صاحب السمو وصل إلى المملكة المتحدة في زيارة خاصة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الرئيس املنغوليصاحب السمو األمير والشيخ مشعل األحمد لدى وصولهما إلى مطار هيثرو وفي استقبالهما السفير خالد الدويسان صاحب السمو األمير لدى وصوله الى لندن وفي استقباله الشيخ ضاري الفهد

صاحب السمو األمير خالل لقائه رئيس منغوليا بحضور الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد والسفير أحمد فهد الفهد

البابطين تستعد لدورتها الـ 12 في سراييڤو

مسؤولون قمريون أشادوا بمبادرات مؤسسة 
البابطين: تعيد جزر القمر إلى الكيان العربي

قالت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود الباطني 
لالبداع الش��عري اليوم انها تس��تعد حاليا لعقد 
دورتها ال� 12 في العاصمة البوس��نية س��راييڤو 
في اواخر شهر اكتوبر املقبل. واضافت املؤسسة 
في بيان صحافي ان الدورة حتمل عنوان )دورة 
خليل مطران ومحمد اعلي مالك دزدار( نسبة الى 
الش��اعرين املعروفني العربي والبوسني مشيرة 
ال��ى ان الرئيس البوس��ني حارث س��يالجيتش 

س��يرعى الدورة. وافادت بأن ال��دورة تتضمن 
ندوتني احداهما ادبية تتناول بالدراس��ات اشعار 
وحياة الش��اعرين اللذين حتمل الدورة اسميهما 
واخرى فكري��ة بعنوان )ح��وار احلضارات في 
نظام عاملي مختلف.. التباين واالنسجام(. يذكر 
ان مؤسس��ة جائزة عبدالعزيز س��عود البابطني 
لالبداع الشعري ستصدر بهذه املناسبة مجموعة 

من الكتب االدبية املصاحبة للدورة.

موروني )جمهورية القمر( � كونا: أشاد نواب 
ومس���ؤولون قمريون مببادرات مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز س���عود البابطني لإلبداع الشعري في 
دعم نشر اللغة العربية في بالدهم ودور الكويت 

في دعم اجلمهورية.
ورأوا في تصريحات صحافية ل� »كونا« امس 
ان ذلك الدعم من ش���أنه ان يعزز الهوية العربية 
القمرية ويعيدها الى الكيان العربي بقوة، مؤكدين 
ان دورات اللغة العربية التي نفذتها املؤسسة في 

جمهورية القمر جاءت بنتائج ايجابية مميزة.
وأعرب النائب في البرملان القمري وعضو البرملان 
العربي االنتقالي عبداهلل يحيى الطيب ل� »كونا« 
عن اعتزازه مببادرات مؤسس���ة البابطني الداعمة 
جلمهورية القمر في نش���ر اللغة العربية، مؤكدا 
أهمية النتائج »االيجابية جدا« التي انعكست على 

القمريني نتيجة تلك املبادرات الطيبة.
وقال »اننا في جزر القمر جزء من إخواننا العرب 
ومتمسكون بهويتنا العربية وطلبنا من البرملان 
العربي ان ينش���ىء فرعا خاصا به في جمهورية 

القمر من أجل تعزيز هويتها العربية.
ومتن���ى الطيب ان تتفاعل ال���دول العربية مع 
طموح بالده ورغبتها في التنمية وفي تعزيز الهوية 
العربية لها وان حتذو اجلهات املعنية العربية حذو 
مؤسسة البابطني التي أخذت على عاتقها نشر اللغة 

العربية في اجلزر القمرية خالل 15 سنة.
من جانبه أعرب أحد املشاركني في الدورات وهو 
مسؤول قمري سابق باس���م املشاركني عن شكره 
وتقديره ملؤسس���ة البابط���ني جلهودها مببادرات 

دعم خطة تعريب اجلزر القمرية من خالل الدورات 
املستمرة التي نظمتها.

وقال املس���ؤول وهو وزير خارجية سابق وقد 
شارك في الدورات التي نظمتها مؤسسة البابطني 
للوزراء القمريني ان تلك الدورات من شأنها ان تعزز 
الهوية العربية القمرية وتدعم الوجود القمري على 

املستوى العربي.
من جهته قال شريف شيخ وهو احد املدرسني 
املشاركني في دورات تعلم اللغة العربية ان الدورات 
الت���ي نظمها مرك���ز الكويت للدراس���ات العربية 
واإلس���المية الذي أنشأته مؤسسة البابطني كانت 
مثمرة جدا وستعطي نتائجها سريعا على الشعب 

القمري.
واضاف شيخ ل� »كونا« ان جهود مؤسسة البابطني 
كبيرة في نشر اللغة العربية في جزر القمر التي 

هي جزء أساسي في البالد العربية.
ولفت الى انه على الرغم من عدم توافر املواصالت 
لكثير من القمريني لالنتقال الى مراكز تعلم اللغة 
العربية فإنهم يبذلون جهدا كبيرا من اجل االستفادة 
من تلك الدورات داعيا في الوقت نفسه الى توفير 
املواصالت من اجل ضمان مشاركة جميع القمريني 

في هذه الدورات.
وأعرب املشارك في الدورات غزال السيد احمد 
عن ش���كره وتقديره للكويت أميرا وش���عبا على 
جهودهم واهتمامهم في التنمية في بالده بش���كل 
عام وبخاصة مبادرات مؤسسة البابطني الكويتية 
التي تعمل بجهود كبيرة لنشر اللغة العربية في 

جزر القمر.


