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 أكدت أمني السر العام في 
اللجنة الدائمة لالحتفاالت 
الوطنية الشيخة  باألعياد 
أمثال األحم���د أهمية دور 
وسائل اإلعالم الكويتية في 
القطاعني احلكومي واخلاص 
الدور  في توضيح وإبراز 
الذي تلعبه الكويت في دعم 
ومساندة املشاريع التنموية 

في الوطن العربي.
وأشارت الشيخة أمثال 
أثناء ترؤس���ها لالجتماع 
التحضيري الذي شارك فيه 
مسؤولو وزارة اإلعالم إلى 

أهمية توعية الرأي العام العربي من كل الشرائح واجلنسيات 
باملب���ادرات التي أطلقتها الكويت وآخرها املبادرة الس���امية 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بإنشاء صندوق 
لدعم ومتويل مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة واملتوسطة 
في الوطن العربي أثناء اجتماعات القمة العربية االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية الت���ي احتضنتها الكويت في يناير 
2009. وحثت الش���يخة أمثال وسائل اإلعالم الكويتية على 
االهتمام بهذه املبادرة الس���امية ووضع خطة إعالمية مكثفة 
لتغطية االحتفالية الكبرى التي ستقام بالكويت في 18 أكتوبر 
اجلاري مبناسبة مراسم التوقيع على إنشاء الصندوق املالي 
العربي اجلديد بحضور وزير املالية مصطفى الشمالي ووزراء 
املالية بالدول العربية املساهمة في دعم هذا املشروع العربي 

والبالغ عددها 11 دولة عربية.

الخارجية تدعو المسافرين إلى أوروبا لتوخي الحذر
أهابت وزارة اخلارجية أمس باملواطنني توخي احلذر واليقظة في س���فرهم نظرا 
للتهديدات التي وردت عن أعمال ارهابية قد تتعرض لها عدد من الدول االوروبية.

وقالت االدارة القنصلية بالوزارة في بيان لها »في ضوء ما توارد من أنباء حول 
حتذيرات اميركية وأوروبية بش���أن تهديدات من اعمال ارهابية قد تعرض لها عدد 
من الدول االوروبية، فإن االدارة تهيب باملواطنني توخي احلذر واليقظة في سفرهم 
وأثناء وجودهم في االماكن العامة، خصوصا املطارات واملعالم السياحية ومحطات 

شبكة النقل بالقطارات واألنفاق«.

الشيخة أمثال األحمد

جنالء النقي 

الهارون كرم السفير الجديد في المكسيك
برلني � كونا: اقام س����فيرنا لدى جمهورية املانيا 
االحتادية د.مس����اعد الهارون حفل استقبال تكرميا 
ملستشار السفارة سميح جوهر حيات مبناسبة تعيينه 
سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت في الواليات 

املتحدة املكسيكية.
وحضر حفل التكرمي السفراء املعتمدون في برلني 
يتقدمهم عميد الس����لك الديبلوماسي سفير اململكة 
العربية السعودية لدى برلني د.اسامة شبشكي وكبار 
املسؤولني في االدارة االملانية ومن بينهم وكيل وزارة 
اخلارجية االملانية لش����ؤون الشرق االدنى والشرق 

االوسط واملغرب العربي السفير اندرياس ميخائيليس 
ومدير ادارة الشرق االوسط السفير رالف ترف ونائبة 
مدير ادارة الشرق االوسط ومسؤولة ملف شؤون دول 

مجلس التعاون اخلليجي سابينا تاوفمان.
وحضر احلفل الذي اقيم في مبنى السفارة مديرة 
مكتب الكوي����ت وبقية دول اخللي����ج في اخلارجية 
االملانية غودرون ماسلوخ ورئيس جمعية الصداقة 
العربية االملانية املشتركة اتو فيسهوي ونائبه حسام 
معروف اضافة الى اعضاء السفارة والقائمة بأعمال 

احتاد الشرقني االدنى واالوسط هيليني رانك.

أمثال األحمد: إبراز دور الكويت 
في دعم المشاريع التنموية

ملتقى نجالء النقي 
يكّرم البابطين

النقي  يقيم ملتقى جنالء 
حفال لتكرمي رئيس مؤسسة 
عبدالعزي����ز البابطني لإلبداع 
الشعري عبدالعزيز البابطني 
الثالثاء، وباملناس����بة  اليوم 
تدعو النق����ي األدباء والكّتاب 
واإلعالميني حلض����ور حفل 
التك����رمي في امللتق����ى الكائن 
في منطقة سلوى ق5 شارع 

املسجد األقصى م388.

خالل اجتماع مع مسؤولي اإلعالم


