
 6  محليات  االحد  ٦  فبراير  ٢٠١١   

 الرومي: رحلة الطلبة المتفوقين إلى المغرب 
  مكافأة لهم على جهدهم الدؤوب وتحصيلهم العلمي

 استقبل سفيرنا لدى اململكة املغربية شمالن 
الرومي هنا وفد الطلبة الكويتيني الفائقني في 
اطار جولتهم احلالية التي يرعاها الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
  وقال الســـفير الرومي لـ«كونا»: «نشعر 
بالسعادة للقاء الطلبة الكويتيني الفائقني الذين 
ارسلهم الصندوق الكويتي للتنمية في اشارة 
طيبة الى اململكة املغربية مكافأة لهم على عملهم 

الشاق ودأبهم في التحصيل العلمي».
  واضاف «نأمل ان تتكرر مثل هذه الرحالت 
لتعريف هؤالء الطالب بالـــدور الذي قام به 
الصندوق الكويتي للتنميـــة في العديد من 

الدول والسيما في املغرب».
  ويأتي االســـتقبال في اطـــار جولة الوفد 
الكويتـــي باملغرب التي اخذتهم ايضا الى كل 

من مدينة الدار البيضاء ومراكش.

  وبعد االستقبال اهدى رئيس الوفد مدير 
االنشـــطة التعليمية ملنطقة (مبارك الكبير) 
عيسى بورحمة السفير الرومي لوحة تذكارية 

بهذه املناسبة.
  وتعد هذه اجلولة هي الثانية التي ينظمها 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
حيث جـــرت اجلولة االولى العام املاضي في 

مصر.
  وقام وفد الطلبة الفائقني بزيارة هيئة الطرق 
السيارة التي تدير شـــبكة الطرق السريعة 

في املغرب.
  واطلع ممثلـــو الهيئة الوفد الكويتي على 
التاريخ واملشاريع واخلطط املستقبلية للهيئة 
التي متلك هيئة االســـتثمار الكويتية نسبة 
١٫٥٪ من رأســـمالها (ما يعادل عشرة ماليني 

دوالر).

  يذكـــر ان الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية 
االقتصاديـــة العربية قدم للمغرب حتى االن 
عشـــرة قروض تتعلق مبجال النقل والطرق 
بقيمة اجمالية تبلغ ١٣٣٫٤ مليون دينار (٤٧٦٫٤ 

مليون دوالر).
  ويعد الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية اول مؤسســـة في الشـــرق االوسط 
تضطلع بدور نشط في جهود التنمية الدولية 
بتقدمي قروض بشروط ميسرة لتمويل مشاريع 

التنمية في الدول النامية.
  ويضم وفد الطالب كال من راشد العجمي 
وحمد العنزي وخالد اخلشمان وسلطان ماطر 
ويعقوب احلداد وابراهيم اشكناني وسليمان 
احمد فالح وحمد البحر وعبدالعزيز خليفة 
ومحمد عبداحملسن قاسم واحمد خليل والوليد 

الظفيري. 

 السفير شمالن الرومي مستقبال وفد الطلبة املتفوقني

 السفيرة الفرنسية ندى يافي

 الهارون: نستعد منذ عدة أشهر لالحتفال باألعياد الوطنية رئيس التحرير بحث التعاون اإلعالمي مع السفيرة الفرنسية
 كشف سفيرنا في أملانيا د.مساعد الهارون 
عن أن السفارة الكويتية بدأت منذ عدة أشهر 
االستعداد لالحتفاالت باألعياد الوطنية بذكرى 
مرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما على 

التحرير وخمسة اعوام على تولي صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
  وقال الهارون في مقابلة مع «كونا» مبناسبة 

اقتراب موعد االحتفاالت الوطنية للكويت ان 
السفارة بدأت منذ عدة اشهر باتخاذ استعدادات 
على اكثر من صعيد لتنظيم انشطة وفعاليات 

في اطار االحتفاالت الوطنية. 

 استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق سفيرة 
اجلمهورية الفرنسية لدى الكويت ندى يافي حيث تناول اللقاء 
الذي حضره مدير التحرير الزميــــل محمد احلسيني العالقات 
الثنائيــــة بني الكويت وفرنســـا وســـبـــــل تعزيـــز التعــاون 

االعالمي املشترك.
  وقد قامت الســـفيرة الفرنســـية بجولة على عدد من أقسام 
«األنبـــاء» برفقة رئيس التحرير الزميل يوســـف خالد املرزوق 

ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني. 

  (هاني الشمري) جانب من لقاء رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مع السفيرة الفرنسية بحضور مدير التحرير الزميل محمد احلسيني 
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