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 ٣٠ مليون دينار من الصندوق الكويتي لوزارة الكهرباء المصرية

 القاهرةـ  كونا: اختتمت أمس االجتماعات التحضيرية للجنة 
الوزارية العليا املشتركة املصريةـ  الكويتية التي ستعقد في الـ 
٢٠ من ديسمبر احلالي باعتمادها جميع املشروعات واملوضوعات 
املدرجة على جـــدول اعمالها. وقال مدير إدارة الوطن العربي 
بوزارة اخلارجية السفير جاسم املباركي في تصريح لـ «كونا» 
ان االجتماعـــات التحضيرية اعتمدت احملضر اخلتامي والذي 
تضمن تقارير اللجنة املتخصصة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
وبروتوكوالت تعاون فضال عن االتفاق على البيان السياسي. 

وأوضح ان من بني االتفاقيات اعتماد تقدمي قرض من الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لوزارة الكهرباء املصرية 
بقيمة ٣٠ مليون دينار (أي ما يعادل ١٠٠ مليون دوالر) للمساهمة 
في متويل مشروع إنشـــاء محطة لتوليد الكهرباء في مدينة 
«بنها» شمال القاهرة. وأشار املباركي الى اتفاقيتني تتعلقان 
بإعداد برنامج تنفيذي للتعاون بني مصر والكويت في مجال 
الشـــباب والطالئع لعامي ٢٠١٠ و٢٠١٢ وبرنامج آخر للتعاون 
في مجال الرياضة بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢. وأضاف ان احملضر 

اخلتامي لالجتماعات التحضيرية سيرفع الى اللجنة الوزارية 
العليا بني مصر والكويت واملقرر عقدها في القاهرة في الـ ٢٠ 
من الشهر اجلاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير اخلارجية املصري احمد 
ابوالغيط. وترأس اجلانب الكويتي في االجتماعات التحضيرية 
مدير ادارة الوطن العربي في وزارة اخلارجية السفير جاسم 
املباركي في حني مثل اجلانب املصري مساعد وزير اخلارجية 

للشؤون العربية السفير محمد قاسم. 

 ملك البحرين يتسلم دعوة صاحب السمو من الشيخ أحمد احلمود

 مبعوثو األمير سلموا ملك البحرين وسلطان عمان
  ورئيسي اإلمارات وتركيا وإمبراطور اليابان دعوات حضور احتفاالت الكويت

 املنامة ـ كونا: ســــلم مبعوث 
الشــــيخ  الســــمو األمير  صاحب 
صباح االحمــــد، املستشــــار في 
الديــــوان االميري الشــــيخ أحمد 
احلمــــود امس دعوة ســــموه الى 
عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة حلضور احتفاالت 
الكويت بذكرى مرور ٥٠ عاما على 
االســــتقالل ومرور ٢٠ عاما على 
التحرير وذكرى مرور ٥ سنوات 

على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم.

  وتسلم الرســــالة من املبعوث 
الكويتي عاهل البحرين امللك حمد 
بن عيســــى آل خليفــــة بحضور 
سفيرنا لدى اململكة الشيخ عزام 

املبارك.
  حضر مــــن اجلانب البحريني 
وزيــــر الديوان امللكــــي خالد بن 
احمد آل خليفة ووزير اخلارجية 

الشــــيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفة.

  الى ذلك، سلم مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
املستشــــار في الديــــوان األميري 
الشيخ أحمد احلمود دعوة سموه 
الى رئيس دولة االمارات الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان حلضور 
احتفاالت الكويــــت بذكرى مرور 
٥٠ عاما على االستقالل ومرور ٢٠ 

عاما على التحرير وذكرى مرور ٥ 
سنوات على تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.
  وتسلم الرســــالة من املبعوث 
الكويتي في مدينة «العني» االماراتية 
نيابة عن الشيخ خليفة نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة وولي عهد 
ابوظبي الفريق اول الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان بحضور سفيرنا 

لدى اإلمارات صالح البعيجان.

  كما سلم مبعوث صاحب السمو 
األمير، الشيخ احمد احلمود دعوة 
سموه الى العاهل العماني السلطان 
قابوس بن سعيد حلضور احتفاالت 
الكويت بذكرى مرور ٥٠ عاما على 
االســــتقالل ومرور ٢٠ عاما على 
التحرير وذكرى مرور ٥ سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم. حضر اللقاء سفيرنا 
لدى سلطنة عمان سالم الزمانان. 

من جهة اخرى، سلم مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
املستشار بالديوان االميري خالد 
الفليج امس دعوة الى امبراطور 
اليابان اكيهيتو حلضور احتفاالت 

الكويت باألعياد الوطنية.
الفليج في    ووصف املستشار 
لـ «كونا» لقاءه بالرجل  تصريح 
الثاني في احلكومة اليابانية امني 
عام مجلــــس الوزراء يوشــــيتو 
ســــينغوكو باجليد حيث سلمه 
«رسالة صاحب السمو األمير بشأن 
دعوة اإلمبراطور اكيهيتو حلضور 
احتفاالت الكويت بذكرى مرور ٥٠ 
عاما على االستقالل وذكرى مرور 
٢٠ عاما علــــى التحرير ومرور ٥ 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم املقرر تنظيمها 

يومي ٢٥ و٢٦ فبراير املقبل».
  وقال الفليج انه نقل خالل اللقاء 
الودي واألخوي «حتيات صاحب 
الســـمو األمير الـــى االمبراطور 

اكيهيتو ورئيس الوزراء».
  واضاف ان الطرفني تباحثا في 
امور عدة ومن ضمنها العالقات 
االقتصادية بني البلدين، معربا عن 
األمل في ان تنمو هذه العالقات في 
ظل احلكومة اليابانية اجلديدة.

  من جهته رحب ســـينغوكو 
بزيارة مبعوث صاحب الســـمو 
األمير واعرب عن شـــكر اليابان 

لهذه الدعوة الكرمية.
  الى ذلك، سلم مبعوث صاحب 
الشـــيخ صباح  الســـمو األمير 
الديوان  االحمد، املستشـــار في 
االميري د.عادل الطبطبائي امس 
دعوة سموه الى الرئيس التركي 
عبداهللا غول حلضور احتفاالت 
الكويت بذكرى مرور ٥٠ عاما على 
االســـتقالل ومرور ٢٠ عاما على 
التحرير وذكرى مرور ٥ سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليـــد احلكم. حضر مراســـم 
الســـلك  الدعوة عميد  تســـليم 
الديبلوماسي في تركيا سفيرنا 

عبداهللا الذويخ. 


