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 خالل االحتفال بالعيد الوطني لإلمارات في القاهرة

 الظاهري: العالقات بين الكويت واإلمارات
  تاريخية وتشهد نموًا في جميع المجاالت

 القاهرة ـ هناء السيد
  اشـــاد نائب رئيـــس البعثة 
الديبلوماسية بالقاهرة املستشار 
محمد احملمد بالعالقات الثنائية 
التي تربط بني الكويت واالمارات 
العربية الشقيقة مؤكدا على اخوة 
العالقات بني صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، جاء ذلك خالل مشاركة 
احملمد في احتفال سفارة االمارات 
بالقاهرة بالعيد الوطني التاسع 

والثالثني.
  كما شـــارك رئيس القســـم 
القنصلي والتجاري بســـفارتنا 
بالقاهرة مشعل السعيد احتفاالت 
السفارة، مؤكدا ان عيد االمارات 
العربية هو عيد ومناسبة عزيزة 
علينا ملا يربط بني الدولتني من 
عالقات تاريخية وطيدة كما شارك 
امللحق الثقافي بسفارتنا د.عوض 
العنزي فـــي االحتفال. وحضر 
احلفل د.احمد فتحي سرور رئيس 
مجلس الشعب والوزير د.مفيد 
شهاب وعدد من الوزراء والفنانني 
وسيدات املجتمع املصري وسفراء 

الدول العربية واالجنبية.
الســـفير االماراتي في    وأكد 
الدائم لدى  القاهرة ومندوبهـــا 
جامعة الدول العربية محمد بن 
نخيره الظاهري حفل االستقبال 
على عمق العالقات بني االمارات 
والكويت مؤكدا انها عالقات اخوية 
حميمية تاريخية وتشهد منوا في 
ظل القيادات احلكيمة للبلدين.

الظاهـــري: نتقدم في    وقال 
البداية بأسمى التهاني لصاحب 
السمو الشـــيخ خليفة بن زايد 

الثنائية بني االمـــارات العربية 
املتحـــدة ومصـــر ووصفهـــا 
بأنها تعـــد منوذجـــا لعالقات 
االخـــوة والتعاون حيث تتميز 
هـــذه العالقـــات باخلصوصية 
واالستمرارية والتطور خاصة 
ان العالقـــات املميزة بني قائدي 
البلدي صاحب الســـمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الرئيس محمد  الدولة واخيـــه 
حسني مبارك رئيس جمهورية 
مصر العربيـــة تنعكس ايجابا 
على مجمل العالقـــات الثنائية 

بني البلدين.
  وذكر ان مناسبة اليوم الوطني 
تعد مناســـبة ســـعيدة يتذكر 
االماراتيـــون بكل وفاء وعرفان 
الرواد االوائل الذين حتملوا عبء 
التأسيس في مرحلة صعبة ولم 
يبخلوا بجهدهم وايام عمرهم من 
اجل رفعة شأن االحتاد وترسيخ 
اركانه وفي مقدمتهم املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الذي ترك االمانة ملن هو اهل لها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي 
يضيف من فكره وحكمته كل يوم 
زخما جديدا الى املسيرة وكذلك 
اخوه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيـــس مجلس الوزراء 
حاكـــم دبي واصحاب الســـمو 
اعضاء املجلس االعلى لالحتاد 
حكام االمارات والفريق اول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد ابوظبـــي نائب القائد 
االعلى للقوات املسلحة واصحاب 

السمو اولياء العهود. 

آل نهيان رئيس الدولة، واخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشـــد ال مكتـــوم نائب رئيس 
الدولة رئيـــس مجلس الوزراء 
حاكم دبـــي، واخوانهم اصحاب 
الســـمو اعضاء املجلس االعلى 
حكام االمارات والفريق اول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد ابوظبـــي نائب القائد 
االعلى للقوات املسلحة واولياء 
العهود وكل ابناء دولة االمارات 

العربية املتحدة.
  واشار الى ان االجنازات التي 
حتققت على ارض االمارات العربية 
املتحدة وفي مختلف املجاالت منذ 
قيادة مؤسس الدولة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى الشيخ زايد بن 

سلطان ال نهيان واستمرار النهج 
احلكيم لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد ال نهيان رئيس 
الســـمو  الدولة واخيه صاحب 
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، نرجو من اهللا 
ان تستمر في ظل هذه املسيرة 
العزمية الصادقة  املباركة بهذه 
واالنطالقة القوية لتحقيق املزيد 
من املنجزات الرائعة والعطاءات 
احلضارية التي ننشدها للوطن 

وابنائه.
  واضـــاف ان االمارات بفضل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
رئيس الدولـــة حققت اجنازات 
هائلة شـــملت مختلف نواحي 

الواسع على  احلياة وانفتاحها 
العالم باقامة شراكات اقتصادية 
وجتاريـــة وعالقات سياســـية 
متوازنة مع مختلف دول العالم 
اجمع حتظى مبكانـــة مرموقة 
الدولي وحضور  في املجتمـــع 
مؤثر فاعل فـــي العالم، خاصة 
ان دولة االمارات العربية املتحدة 
تنطلق في سياستها اخلارجية 
من خالل بناء عالقات متوازنة 
قائمـــة على االحتـــرام املتبادل 
واملصالـــح املشـــتركة وتعزيز 
الســـالم واالســـتقرار االقليمي 
والدولي وهـــذا نهج واضح في 
سياســـة االمارات ال يتغير وال 

يتحول.
  واشـــاد الظاهري بالعالقات 

 السفير منصور العتيبي

 ناســــاو (باهامــــا) ـ كونا: 
قدم السفير منصور العتيبي 
الليلــــة املاضية نســــخة من 
اوراق اعتماده ســــفيرا غير 
مقيم للكويت لدى كومنولث 
جزر البهاما الى احلاكم العام 
جلزر البهاما ارثر الكســــندر 
فوليكس بهدف تعزيز العالقات 
الديبلوماســــية «الصديقة» 
املســــتمرة على مدى ١٦ عاما 

املاضية.
  واعــــرب احلاكــــم العــــام 
فوليكس عن تهانيه للسفير 
العتيبي الذي يشغل منصب 
املندوب الدائم لبعثة الكويت 
لدى األمم املتحــــدة على هذا 

التعيني.
  وطلب من السفير العتيبي 
التحيات»  نقل «احر واسمى 
الــــى صاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح االحمد الفتا 
الــــى ان «الكويت تعد الدولة 
العربية االولى التي انشــــأت 
الباهاما عالقات  معها جــــزر 

ديبلوماسية».
  واثنــــى احلاكم العام على 
الكويت االســــتفادة  محاولة 
القصوى من مواردها الطبيعية 
النفــــط والغاز  مــــن  الغنية 
فضال عن اهتمامها بسياستها 
اخلارجية ما ادى الى تعزيز 
عالقاتها الديبلوماسية مع عدد 

من دول العالم.
  واوضــــح ان «االقتصــــاد 
الكويتي يعد األكثر انفتاحا في 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى احلاكم العام 
جلزر البهاما متعهدا بعمل كل 
ما في وسعه لتعزيز العالقات 
املشتركة بني البلدين والسعي 
الثنائية  العالقــــات  لتطوير 
الى مســــتوى اعلى في جميع 

املجاالت.
  واعرب عــــن ثقته بتقدمي 
حاكم البهاما املساعدة والدعم 
العالقات  الضرورين لتعزيز 
الثنائية وتطويرها متعهدا ببذل 
اجلهود لتحقيق مهمة تطوير 
الثنائية وحتقيق  العالقــــات 
التقــــدم واالزدهــــار للبلدين 
الصديقني في ظل توجيهات 

صاحب السمو األمير.
العتيبــــي «اننا في    وقال 
الكويت نعطي اهمية خاصة 
لتطويــــر عالقــــات الصداقة 
بالــــدول الصغير ومنها جزر 
البهاما بسبب مواجهتنا نفس 
التحديـــــــات والصعوبــــات 
لتحقيــــق اهدافنـــــــا كــدول 

صغيــرة».
العتيبــــي خالل    والتقــــى 
زيارتــــه املســــتمرة ثالثــــة 
الــــوزراء ووزير  ايام رئيس 
اخلارجيــــة ورئيــــس غرفة 
جتارة جزر البهاما باالضافة 
الى عدد من السفراء لدى جزر 
البهاما بصفته عميد الســــلك 
الديبلوماسي ومنهم السفير 
البرازيلي واألميركي والصيني 

وكوبا وهاييتي. 

منطقة الشرق االوسط» مثمنا 
أن الكويت تعد اول دولة نامية 
أسست جهازا للمساعدة والدعم 
التقني متجاوزة املســــاعدة 
االمنائية الرسمية لالمم املتحدة 

في البلدان النامية.
الكويت    واشاد باستغالل 
«الثروة العظيمة والعملة ذات 
الدول  العالية لصالح  القيمة 
اجليران والصديقة في انحاء 
العالم على حد سواء ما ادى 
الى حتقيق اعلى تنمية بشرية 
في املنطقة وفقا ملؤشر االمم 

املتحدة».
  ورأى ان االعداد السياسي 
للسفير العتيبي جيد، ما ادى 
الى ضمــــان تعزيز العالقات 
بني البلدين مؤكدا تقدمي الدعم 

الكامل له.
  مــــن جهته، نقل الســــفير 
التحيات من  العتيبي اصدق 

 قدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جزر البهاما 

 العتيبي: االقتصاد الكويتي يعد األكثر
  انفتاحاً في منطقة الشرق األوسط 

 وجه دعوة له لزيارة الكويت 

 العنزي بحث مع وزير اإلعالم اإلندونيسي
  تبادل الخبرات في مجال االتصاالت 

 السفير ناصر العنزي خالل لقائه وزير اإلعالم اإلندونيسي

 كواالملبـــور ـ كونا: بحث 
ســـفيرنا لـــدى جمهوريـــة 
العنزي  اندونيســـيا ناصر 
العالقـــات  ســـبل تعزيـــز 
الثنائية وتطويرهــــا مـــع 
وزيـــر االعالم واالتصـــاالت 
تيفاتــــــول  االندونيســـي 

سيمبيرينـــغ.
  وقـــال العنزي في اتصال 
هاتفـــي لـ «كونـــا» امس ان 
اللقـــاء متحور حـــول بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين 
وســـبل تطويرهـــا وتعزيز 
التواصل في جميع املجاالت 
وبخاصة في مجالي االعــالم 

واالتصــاالت.
  واشار الى تركيز اللقاء على 
مناقشة امكانية تبادل اخلبرات 
في مجالي االعالم واالتصاالت 
لتحقيق املصلحة املشتركة مبا 
القيادة  يتواكب مع تطلعات 
لـــدى اجلانبني  السياســـية 
في توثيـــق عالقات التعاون 
املشتركة في مختلف املجاالت 

وابرزها االعالمي.
  واوضـــح العنزي ان هذه 
الزيـــارة تأتي ضمن برنامج 
تنشـــيط التواصل من خالل 
اللقاءات املتكررة مع املسؤولني 

االندونيســـيني للتشاور في 
املوضوعـــات ذات االهتمام 

املشترك.
  ووجـــه دعـــوة للوزيـــر 
االندونيسي لزيارة بلده الثاني 
الكويت للقاء املسؤولني وبحث 
التعاون والتنسيق،  امكانية 
مؤكدا حـــرص الكويت على 

هـــذه الزيـــارات واهميتهـــا 
الثنائية  العالقـــات  في دعم 

وتقويتهــا.
العنزي بحرص    واشـــاد 
املســـؤولني االندونيســـيني 
الكويت  التواصل مـــع  على 
وتقوية الروابط االخوية بني 

البلدين. 

 حيات: الهارون سيلقي كلمة الكويت
  في مؤتمر كانكون حول الطاقة البديلة

 مركز التأشيرات البريطاني يغلق أبوابه بمناسبة السنة الهجرية 
 يغلق مركز التأشيرات البريطاني أبوابه يوم الثالثاء ٧ ديسمبر 
٢٠١٠ مبناسبة رأس السنة الهجرية، وسيعاود املركز العمل يوم 
األربعاء ٨ ديسمبر ٢٠١٠. يذكر ان ساعات دوام املركز املعتادة هي 
مـــن ٩٫٣٠ صباحا حتى ٤٫٣٠ عصرا. وميكن احلصول على مناذج 
 ،www.vfs-uk-kw.com الطلبات من املوقع االلكترونـــي للمركز
كما ميكن احلصول عليها من املركز ذاته في: عمارة البنوان، ٤ب، 
الـــدور األول (مبنى مكتب فرع بنك برقان)، منطقة القبلة، مقابل 

بنك الكويت املركزي، مدينة الكويت. وألي استفسار يرجى االتصال 
مبركز التأشيرات عن طريق:

www.vfs-uk-kw.com :املوقع االلكتروني  
info@vfs-uk-kw.com :البريد االلكتروني  

  هاتف: ٢٢٩٧١١٧٠ - للمزيد من املعلومات حول خدمات السفارة 
البريطانية، يرجى زيارة موقعنا االلكتروني على:

 www.ukinkuwait.fco.gov.uk  

 قال سفيرنا لدى الواليات املتحدة املكسيكية 
سميح جوهر حيات ان ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون والوفد املرافق له سيصل الى مدينة 
كانكون املكسيكية االثنني املقبل. وأوضح حيات 
في بيان صحافي صدر أمس ان الهارون يرأس 
وفد الكويت الى مؤمتر األمم املتحدة الـ ١٦ حول 

التغير املناخي ممثال لسمو األمير.
  وانطلقت في ٢٧ نوفمبر املنصرم اعمال مؤمتر 
كانكون للتغير املناخي مبشاركة ١٩٠ دولة حتاول 
على مـــدى ١٢ يوما دفع عجلة املفاوضات حول 
مخاطر تداعيات التغير املناخي.  وقال السفير 
حيات انه من املقرر ان يلقي الهارون كلمة دولة 
الكويـــت امام املؤمتر عقب وصوله هناك والتي 
ستتمحور حول جهود الكويت في املساهمة في 

خفض االنبعاثات الغازية اضافة الى اهتمامها 
بالطاقـــة البديلة. واضاف ان الوزير ســـيلتقي 
على هامش املؤمتر مع الرئيس املكسيكي فليبي 
كالديرون ووزيرة اخلارجية السفيرة باتريسيا 
اســـبينوزا ووزيرة الطاقة خيورخينا كيسيل 
مارتينيـــس ووزير االقتصـــاد برونو فيراري 
باالضافة الى مجموعة من رؤســـاء وفود الدول 
الشقيقة والصديقة املشاركة في املؤمتر املستمر 
عدة ايام. واعرب السفير حيات عن امله في جناح 
املفاوضات التي تشهدها قمة كانكون والتوصل 
الى اتفاق يعود على البشرية باخلير ، مشددا على 
رفض دولة الكويت اي محاولة لتغيير املبادئ 
التي قامت عليها االتفاقية االطارية وبروتوكول 
كيوتو او تأسيس آلية جديدة قد تؤدي الى فرض 

 السفير سميح جوهر حياتالتزامات جديدة على البلدان النامية. 

 الجامعة توقع اتفاقية
  مع «مايكروسوفت الكويت» ٨ الجاري

  
  أعلنت مديرة مركز نظم املعلومات بجامعة الكويت م.مها قدومي ان 
اجلامعة بصدد توقيع اتفاقية مع «مايكروسوفت الكويت»، وذلك األربعاء 
٨ اجلاري، تقدم مبوجبها مجموعة البرامج املكتبية «مايكروسوفت 
أوفيس بروفيشنال بالس ٢٠١٠» بشكل مجاني ملوظفي اجلامعة، وبأسعار 
خاصة للطلبة، مشـــيرة الى ان هذه االتفاقية تأتي ضمن إطار التزام 

الطرفني بتحسني جودة التعليم وتعزيز قدرة طالب اجلامعة. 

 (ناصر عبدالسيد)  عمرو موسى والسفير االماراتي خالل احلفل 

مبزيد من احلزن والأ�سى

فقيدتها الغالية املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

عائلة العــلـي
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