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األمير استقبل محافظ البنك المركزي

توقيع 7 اتفاقيات تعاون خالل اجتماعات 
اللجنة الكويتية ـ التونسية المشتركة

وزير بوسني أشاد بجهود الكويت في إعادة توطين الالجئين

»اإلعالم« تحظر استخدام أجهزة البث الفضائي إال بعد تسجيلها

ســـراييڤو ـ كونا: أشاد وزير شؤون الالجئني في 
البوسنة والهرسك ادين موشيتش اليوم بالدور الذي 
لعبته دولة الكويت في مساعدة الالجئني البوسنيني 
في العودة الى بيوتهم التي مت تهجيرهم منها قسريا 
اثناء احلرب. وأكد موشيتش بعد لقائه سفيرنا محمد 
فاضل خلف وممثل اللجنة الكويتية املشتركة لالغاثة 
د.محمد عردات أهمية املشـــروع املشترك بني وزارة 
شؤون الالجئني واللجنة الكويتية الذي مت من خالله 
إعادة ترميم منازل املهجرين البوسنيني ما وفر لهم 

الظروف املناسبة لعودتهم الى بيوتهم.
ونوه الوزير موشيتش في حديث لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( بالعمل الدؤوب الذي تقوم به اللجنة 
الكويتية املشتركة في مساعدة شعب البوسنة والهرسك 

منذ اندالع احلرب قبل نحو 18 عاما.
وأكد ان الكويت قدمت آنذاك املســـاعدات العينية 
للشعب البوســـني خالل احلصار لتقوم بعد احلرب 
بتكريس نشاطها من اجل مساعدة حكومة البوسنة 

والهرسك في إعادة الالجئني الى ديارهم األصلية.

اصدرت وزارة االعالم قرارا بحظر اســـتخدام 
اجهـــزة البث الفضائي للقنوات االخبارية اال بعد 

تسجيلها لديها.
وهددت الوزارة باتخاذ اجراءات عقابية بحق 

املخالفني في اشارة واضحة لتنظيم العمل االخباري 
ومنع التجاوزات والعمل العشوائي غير النظامي 
واســـتخدام العقوبات التي ينص عليها القانون 

ضد املخالفني.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيز

الشيخ د.محمد الصباح خالل توقيع احدى االتفاقيات

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د. عبداحملسن جمال وجنله عبدالرزاقسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عسكر العنزي

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف صباح امس محافظ البنك املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز.

تونسـ  كونا: أسفرت اجتماعات اللجنة العليا 
الكويتيةـ  التونسية املشتركة في دورتها الثانية 
أمس عن توقيع ســـبع اتفاقيات تعاون وبرامج 
تنفيذية بني البلدين. وتشمل االتفاقيات املوقعة 
أربع اتفاقيات تعاون في املجال الزراعي والصحي 
وأنشطة التقييس والشؤون الدينية إلى جانب 
ثالثة برامج تنفيذية للتعاون الثقافي والتربوي 

وفي مجال الشباب والرياضة.
ورأس الوفد الكويتي خالل أعمال اللجنة العليا 
نائب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح وعن اجلانب التونسي 
وزير اخلارجية كمال مرجان. وأكد الطرفان تطابق 
وجهات النظر حيال القضايا ذات االهتمام املشترك 
السيما التعنت اإلسرائيلي في مسألة االستيطان 

وأهمية استئناف عملية السالم في املنطقة.
وتطرق اجلانبان الى البعد االقتصادي والتكامل 
العربـــي، مثمنني مبادرة صاحب الســـمو األمير 
بإنشاء الصندوق العربي لدعم املشروعات العربية 
الصغيرة واملتوســـطة. وأكد اجلانبان سعيهما 
إلى خلق مســـتوى أرقى مـــن العالقات الثنائية 
القائمة على تشابك املصالح وتشكيل »منوذج« 
للعالقـــات العربية ـ العربية. وكشـــف الطرفان 
عن ملفات اقتصادية ونوايا استثمار قيد البحث 
ومنها تطوير خليج مدينة »املنســـتير« جنوب 
شرقي العاصمة. وفي السياق ذاته بحث الشيخ 
د.محمد الصباح مع رئيس الوزراء التونسي محمد 
الغنوشي أمس ســـبل تعزيز العالقات الثنائية 

ودعم النشاط االقتصادي في البلدين.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر الســـيف صباح امس عضو مجلس األمة النائب 

عســـكر العنزي واستقبل سموه النائب سعدون حماد، 
كما استقبل سموه النائب عدنان املطوع، واستقبل سموه 

النائب حسني احلريتي، كما استقبل سموه د.عبداحملسن 
جمال وعبدالرزاق عبداحملسن جمال.

ولي العهد استقبل 4 نواب وعبدالمحسن جمال

المبارك بحث مع مستشار رئيس الوزراء 
اإليطالي القضايا المشتركة

بحث النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك مع املستشار اخلاص لرئيس الوزراء االيطالي انطونيو 

كابونيو اوجه التعاون املشترك بني البلدين الصديقني.
جاء ذلك أثناء اســـتقبال الشيخ جابر املبارك امس للمستشار 
انطونيو كابونيو حيـــث مت تناول االحاديث الودية ومناقشـــة 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك وسبل تطوير وتعزيز العالقات 

ومناقشة آخر املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.
حضر اللقـــاء رئيس هيئة مكتب النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الفريق صالح احلميضي.

الرئيس العراقي يشارك في االحتفاالت الوطنية
إسالم أباد ـ كونا: ســـّلم مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد د.عبداهلل املعتوق امس رسالة من سموه الى الرئيس 
الباكستاني اصف علي زرداري تتضمن دعوة سموه الى الرئيس 
الباكســـتاني حلضور االحتفاالت الوطنية الرسمية للكويت التي 
ستقام في 25 و26 فبراير املقبل. جاء ذلك خالل استقبال الرئيس 

الباكستاني د.املعتوق في اسالم اباد.
وهنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الكويت مبناسبة 
االحتفاالت الوطنية التي ستقام في 25 و26 فبراير املقبل وقال ان 
الشعب الباكستاني يتقاسم فرحة احلرية مع االخوة الكويتيني.

وقال زرداري ان باكستان تعلق أهمية كبيرة على عالقاتها مع 
الكويت وترغب في توسيع رقعة التعاون في عدد من القطاعات السيما 

في مجاالت االقتصاد والتجارة والطاقة البشرية والدفاع.
بدوره أشـــاد الرئيس العراقي جالل طالباني بعمق العالقات 
التاريخية بني الشعبني العراقي والكويتي مشيرا الى انه سيحضر 
احتفاالت الكويت بذكرى التحرير واالستقالل وذكرى مرور خمس 
ســـنوات على تولي صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
وسلم سفيرنا لدى بغداد علي املؤمن دعوة رسمية من صاحب 
الســـمو األمير الـــى الرئيس العراقي جـــالل طالباني الذي رحب 
بالدعوة مؤكدا عمق العالقات التاريخية بني الشـــعبني الشقيقني 

العراقي والكويتي.

الشيخ جابر املبارك مستقبال انطونيو كابونيو بحضور السفير اإليطالي

استعدادات مكثفة لالحتفال باليوبيل 
الذهبي النضمام الكويت إلى الـ »يونيسكو«

تواصــــل اللجنة الوطنيــــة الكويتية للتربية والعلــــوم والثقافة 
حتضيراتها واستعداداتها لالحتفال مبرور خمسني عاما على انضمام 
الكويت الى منظمة الـ »يونيسكو« الدولية وإنشاء اللجنة الكويتية 
وباليوم العاملي للتسامح الذي يصادف 26 ديسمبر من كل عام. وقالت 
رئيسة قسم البرامج واألنشطة في اللجنة رجاء جاسم لـ »كونا« أمس 
ان شــــبكة املدارس الكويتية املنتسبة لليونيسكو وتضم 41 مدرسة 
من مختلف املراحل الدراســــية تســــتعد لالحتفال باليوبيل الذهبي 
النضمام الكويت الى هذه املنظمة وإنشــــاء اللجنة الوطنية للكويت 
للتربية والعلوم والثقافة التي تترأسها وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي وهي إحدى اللجان الدولية التابعة لليونيسكو. وأضافت جاسم 
بصفتها عضو اللجنة االشرافية للشبكة ان املدارس الكويتية املنضمة 
الى »يونيســــكو« تقوم حاليا بأنشطة مختلفة هدفها شرح وتفعيل 
أهداف املنظمة وفي مقدمتها التنمية املستدامة واحلوار الثقافي والتراث 
والتعليم اجلامع واســــتخدامات التكنولوجيا واملعلومات والتضامن 
اإلنساني والتسامح وحقوق اإلنسان. وأوضحت ان اللجنة الكويتية 
بصدد التحضير الحتفاليتني كبيرتني تقام أوالهما في الســــادس من 
فبراير املقبل بالكويت وثانيتهما أواخر شــــهر مــــارس املقبل باملقر 
الرئيسي لليونيسكو بالعاصمة الفرنسية )باريس( مبناسبة مرور 50 
عاما على إنشاء اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 

ومشاركتها في املنظمة منذ إنشائها.

»طبق الخير« وفاًء لكبار السن في الفروانية
حنان عبدالمعبود

اكدت رئيس جلنة رعاية املســـنني مبنطقة الفروانية الصحية 
د. ابتسام هويدي على أهمية التكافل في رعاية املسنني، موضحة 
أن اللجنة أقامت احتفالية حتت عنوان يوم »طبق اخلير« تعبيرا، 
وعرفانا باجلميل جتاه الرعيل األول الذي أوصانا بهم ديننا احلنيف. 
وقالت هويدي في تصريح صحافي ان أنشطة اليوم أقيمت مبركز 
صبـــاح الناصر الصحي. ذاكرة أنه يـــوم التكافل املجتمعي الذي 
يتم فيه ترسيخ مفاهيم احترام كبير السن وتقدمي كل احتياجاته 
ومســـاعدته صحيا واجتماعيا ونفسيا، لذا مت خالل أنشطة يوم 
»طبق اخلير« تقدمي بعض احتياجات هذه الفئة العمرية من مرتادي 
عيادة الرعيل األول مبركز الفردوس اجلنوبي الصحي، من أجهزة 
ومعدات طبية مثل أجهزة قياس سكر الدم وأجهزة قياس ضغط 

الدم وكراسي متحركة وعكازات وغيرها.


