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وكيل الخارجية باإلنابة 
استقبل السفير المصري

استقبل وكيل وزارة اخلارجية باإلنابة 
السفير فيصل املشعان امس السفير طاهر 
فرحات سفير جمهورية مصر العربية، حيث 

تناول اللقاء العالقات الثنائية.
كما مت بحث آخر املستجدات اإلقليمية 

والدولية.

أفراح المويزري
يتشرف 

فــالح سـيف بن دويـم الرشيدي
بدعـــوتگـــم حلضــــور  حفل زفـــــاف ابــنـــه

ونعتذر عن قبول العانية
والدعـــوة عـــامــــــة

لإلستفسار
66621149

وذلك مساء اليوم الثالثاء 9/21 في صالة سعود القفيدي بالفردوس قطعة 8
رئيس جمعيـة عبـداللـه املـبـــارك الصبـاح التعاونـيــة

سيف

نائب األمير استقبل  الطبطبائي والسداني 
والعبداهلل والروضان  والخالد والزلزلة

5.9 ماليين دينار قرضًا لكينيا لتمويل 
مشروع طريق نونو ـ مودوغاشي

اعل���ن الصندوق الكويت���ي للتنمية 
االقتصادي���ة العربي���ة الي���وم توقيعه 
اتفاقية قرض في جمهورية كينيا يقدم 
مبقتضاه���ا قرضا مقداره 5.900 ماليني 
دينار )حوالي 20 مليون دوالر أميركي( 
لإلسهام في متويل مشروع طريق »نونو 
� مودوغاشي«. ووقع على اتفاقية القرض 
نيابة عن احلكومة الكينية نائب رئيس 
الوزراء ووزير املالي���ة أوهورو كنياتا 
ووقعها نيابة ع���ن الصندوق الكويتي 

للتنمية نائب املدير العام هشام الوقيان. 
وقال بيان صادر عن الصندوق ان املشروع 
املقترح يهدف الى رف���ع كفاءة خدمات 
النقل وس���المة حركة املرور واملساهمة 
في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للمنطقة الشمالية الشرقية في كينيا فضال 
عن تش���جيع التجارة مع دول اجلوار. 
واف���اد البيان بأن املش���روع يتكون من 
أعمال الهندسة املدنية الالزمة لتحويل 
طريق »نونو – مودوغاشي« البالغ طوله 

حوالي 147 كيلومترا الى طريق مسفلت 
مكون من مسارين وبعرض يبلغ حوالي 
ستة امتار مع أكتاف جانبية مرصوفة 
بعرض يبل���غ حوال���ي 1.5 متر في كل 
اجتاه. واضاف ان اعمال املشروع تشتمل 
املياه  كذلك على مس���تلزمات تصريف 
والسالمة املرورية اضافة الى اخلدمات 
االستشارية الالزمة ملراجعة التصاميم 
التفصيلية ووثائق املناقصة واالشراف 

على التنفيذ.

 سفير أرمينيا: نتطلع لفتح سفارة للكويت في بالدنا

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد خالل لقائه نورية السداني

سمو نائب األمير مستقبال د.محمد الطبطبائي

السفير فادي تشارتشوغليان

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 
السيف أمس وزير النفط ووزير اإلعالم 

الشيخ أحمد العبداهلل..
كما استقبل سموه في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 

محمد اخلالد.
كما اس���تقبل سموه بقصر السيف 

صباح أمس د.محمد الطبطبائي.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس مستشارة شؤون املجتمع املدني 
لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 

االقتصادية نورية السداني.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد بقصر السيف امس عضو مجلس 

األمة النائب د.يوسف الزلزلة.

وصف سفير جمهورية أرمينيا لدى الكويت فادي 
تشارتشوغليان العالقات الكويتية � االرمينية بأنها 
»منوذج يحتذى به« في العالقات الدولية الس����ليمة 
القائمة على االحترام املتبادل ودعم السالم العاملي.

وقال تشارتش����وغليان ل� »كونا« مبناسبة عيد 
استقالل بالده الذي يصادف اليوم ان شعب وحكومة 
أرمينيا »يتطلعان الى تعميق العالقات الثنائية مع 
الكويت في ظل القيادة املتميزة لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد الذي يتمتع بسمعة مرموقة 

ومكانة كبرى في العالم«.
وأضاف ان ارمينيا وقفت مع احلق الكويتي إبان 
فترة االحت����الل العراقي من منطلق حرصها على أن 
يعم الس����الم العالم ورفضها املطلق ألن تقوم دولة 

بغزو اخرى الحتاللها وتدميرها.

وقال »اننا نتطلع الى بناء عالقات قوية ومتينة 
مع الكويت مبا يعود بالفائدة على الشعبني«، داعيا 
الى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في جميع املجاالت، 
خصوصا ان ارمينيا متلك العديد من اخلبرات والثروات 
الطبيعية والسياحية املميزة وتتطلع الى بناء عالقات 

اقتصادية قوية ومثمرة مع الكويت.
وأشاد السفير األرميني بالتجربة البرملانية الكويتية 
واصفا اياها ب� »العريقة«، قائال انه قلما توجد دولة 
»في مثل حالة الكويت مبا فيها من حياة دميوقراطية 
نشطة ومؤثرة يعيشها شعب الكويت الذي يقدم مناذج 

فريدة من التعامل الدميوقراطي الراقي«.
وأكد تطلع بالده الى افتتاح س����فارة الكويت في 
العاصمة )يريفان(، مشيرا الى ان بالده ماضية قدما 

في دعمها العالقات الثنائية وتطويرها.

شريان الحياة 5 
تنطلق باتجاه غزة 
بمشاركة كويتية 

أكتوبر المقبل
ــانـ  كونا: تنطلق قافلة  عم
ــريان احلياة 5 التي تنظمها  ش
منظمة »حتيا فلسطني األوروبية« 
للتضامن مع قطاع غزة من ميناء 
ــة باجتاه غزة منتصف  الالذقي
أكتوبر املقبل مبشاركة نحو 150 
ــل 350 متضامنا من  حافلة تق
ــا الكويت. وقال  20 دولة بينه
ــريان احلياة  ــس جلنة ش رئي
األردنية وائل السقا في مؤمتر 
ــترك مع عدد من  صحافي مش
النقابيني األردنيني القائمني على 
تنسيق أعمال اللجنة ان القافلة 
ــتصل من دول مجلس  التي س
التعاون اخلليجي ومن املشرق 
أوروبا  ــي ومن  العرب واملغرب 
ــوري  ــى ميناء الالذقية الس ال
ــهر اجلاري ستنقل  نهاية الش
ــورية الى ميناء العريش  من س
ــا برا الى  املصري بحرا ومنه
معبر رفح احلدودي مع قطاع 
ــقا ان وفدا  غزة. وأضاف الس
من الكويت ضمن وفد خليجي 
البحرين  يضم متضامنني من 
والسعودية سيصل الى الالذقية 
عبر األردن على منت 10 حافالت 
ــارك في القافلة ضمن  وسيش
وفد دول املشرق العربي برئاسة 
األردن فيما ترأس اجلزائر وفد 

دول املغرب العربي.


