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األمير تلقى إهداءات »المركزي« و»التجاري« و»البلدي«

استقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون حيث قدم 
لسموه عبدالعزيز اخلالدي وذلك مبناسبة 

تعيينه وكيال لوزارة التجارة والصناعة.
كما استقبل سموه محافظ البنك املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز حيث اهدى سموه 
مسكوكتني ذهبية وفضية مبناسبة الذكرى 
اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين لعيد 

التحرير.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس 
رئي����س املجلس البلدي زيد العازمي حيث 

أهدى سموه رعاه اهلل نسخة من املصحف 
الشريف وتقريرا عن اجنازات املجلس البلدي 

لدور االنعقاد 2010/2009.
من جهة أخرى استقبل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد رئيس إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة في البنك التجاري 
الش����يخة نوف س����الم العلي حيث قدمت 
لسموه التهاني والتبريكات مبناسبة العيد 
الوطني وعيد التحرير وتولي سموه مقاليد 

احلكم.
 وفي هذا اإلطار قامت الشيخة نوف سالم 
العلي بإهداء سموه نسخه من إعالن التجاري 

»الكويت هي اختياري« الذي مت إنتاجه بهذه 
املناسبة الوطنية، وقد أثنى سموه على هذه 
املب����ادرة من قبل البنك وعلى دوره الفعال 

في خدمة املواطنني واملقيمني.
وفي هذا السياق اشارت الشيخة نوف 
سالم العلي الى أن: »هذه املناسبة العزيزة على 
قلوب اجلميع حتتم علينا تقدمي كل اجلهود 
في سبيل إبراز الوجه احلضاري للكويت، 
وهو ما يتوافق مع رؤيتنا وسياس����تنا في 
التفاعل واملشاركة في هذه املناسبة الوطنية 
والتي تتزامن مع احتفاالتنا باليوبيل الذهبي 
للبنك، ومن هذا املنطلق، عملنا على إنتاج 

فيلم إعالني )الكويت هي اختياري( مكون 
من أربع فقرات إعالنية تعبر كل شخصية 
عن حبها وم����دى ارتباطها بأرض الكويت 
الطيب����ة، وهذا إن دل فإمن����ا يدل على حب 
الكويت التي يعش����قها كل من يعيش على 
أرضها فحبها مغروس في قلوب ش����عبها 

واملقيمني فيها«.
 وأش����ارت الى ان هذه الفكرة اإلعالنية 
القت تقدير وإعجاب صاحب السمو األمير، 
وهو ما يعد اكبر مقياس لنجاح هذه احلملة 
اإلعالنية، كما حظيت بإقبال كبير وصدى 

واسع من قبل مشاهديها.

صاحب السمو استقبل الهارون والخالدي والعبدالعزيز والعلي

.. وسموه مقبال املصحف الشريف الذي أهداه لسموه زيد العازمي

.. ومستقبال الشيخة نوف سالم العلي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتلقى مسكوكتني من الشيخ سالم العبدالعزيز

صاحب السمو مستقبال أحمد الهارون وعبدالعزيز اخلالدي

ولي العهد استقبل الهارون والخالدي
وتلقى إهداء محافظ »المركزي«

المحمد استقبل العبدالعزيز والهارون والخالدي
استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بقصر الس���يف امس محافظ البنك 
املركزي الشيخ س���الم العبدالعزيز حيث اهدى 
سموه مسكوكتني ذهبية وفضية مبناسبة احتفاالت 
الكويت مبرور خمسني عاما على االستقالل وعشرين 

عاما على التحرير.
كما استقبل سموه بقصر السيف امس وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون حيث قدم لسموه 
عبدالعزيز اخلالدي مبناسبة تعيينه وكيال لوزارة 

التجارة والصناعة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صب���اح امس وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون حيث قدم لسموه 
عبدالعزيز اخلالدي وذلك مبناسبة تعيينه وكيال 

لوزارة التجارة والصناعة.
واستقبل سموه محافظ البنك املركزي الشيخ 

سالم العبدالعزيز حيث قدم لسموه هدية تذكارية 
عبارة عن سكوك ذهبية واخرى فضية مبناسبة 
الذكرى اخلمسني على استقالل الكويت والعشرين 
على التحرير، كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر السيف صباح اليوم رئيس 

املجلس البلدي زيد العازمي.

مجلس الوزراء استعرض االستعدادات
لالحتفاالت الوطنية في اجتماع استثنائي 

ال����وزراء اجتماعا  عقد مجلس 
استثنائيا صباح أمس في ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف 
وذلك برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقد صرح وزير الدولة لشؤون 
الروضان  الوزراء روضان  مجلس 
الوزراء اس����تعرض  بأن مجل����س 
االس����تعدادات اجلاري����ة لالحتفال 
باملناسبات الوطنية بالذكرى اخلمسني 
الوطني والذكرى العشرين  للعيد 
للتحرير والذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم. 
وقد مت استعراض األنشطة الرسمية 
والشعبية التي مت استكمال اإلعداد 

لها من قب����ل اللجنة العليا املنظمة 
وبالتنسيق مع كل اجلهات احلكومية 
واملؤسس����ات التجارية والقطاعات 
الش����عبية املختلفة والتي حرص 
على أن تكون في املس����توى الالئق 
بهذه املناسبات الوطنية السعيدة، 
مؤكدا على ما متثله هذه املناسبات 
من قيم ومعان سامية تعزز الروح 
الوطنية واالنتماء للوطن والتفاني 
في خدمته والعمل من أجل رفعته 
وتقدمه. وفي هذه املناسبات الوطنية 
املجيدة فان مجلس الوزراء يتقدم 
بخالص التهاني وأطيب التبريكات 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد ضارعا إلى املولى العزيز أن 

ميدهما بعونه وتوفيقه من أجل إعالء 
شأن كويتنا الغالية وأن يدمي عليها 

نعمة األمن واالستقرار والرخاء.
وق����د عبر مجلس ال����وزراء عن 
ش����كره وتقديره للجن����ة املنظمة 
وكل م����ن تعاون معه����ا في اإلعداد 
لهذه االحتفالية، متمنيا أن تشكل 
إضافة طيبة ومبعث سعادة وفرحة 
ابتهاجا بهذه  للمواطنني واملقيمني 
املناسبات الوطنية السعيدة، ودعا 
التع����اون مع اجلهات  إلى  اجلميع 
املعني����ة واحملافظة عل����ى االلتزام 
بالنظام العام مب����ا يحقق األهداف 
املرجوة في إدخال البهجة في نفوس 

اجلميع. 

»الخارجية« تصدر مجموعتها 
اإلحصائية لـ 5 سنوات

 مبناس��بة احتفاالت الدولة بالذكرى اخلامسة على تولي صاحب 
الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد مقاليد احلك��م واملتزامنة مع 
االحتفاالت بالعيد ال� 50 لالستقالل والذكرى ال� 20 للتحرير أصدرت 
وزارة اخلارجية مجموعتها اإلحصائية لألعوام 2006-2011. وتعكس 
املجموعة ما مت حتقيقه من اجنازات في املجال الديبلوماس��ي خالل 
السنوات اخلمس األخيرة ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو 
األمير في توسيع عالقات البالد اخلارجية وتنويعها وربط مصاحلها 
املشتركة مع العديد من الدول املهمة في العالم تعزيزا حلضور البالد 
ف��ي املجتمع الدولي وترس��يخا ألمنها واس��تقراها. وأضاف البيان 
الص��ادر عن وزارة اخلارجية في هذا الش��أن أن مضامني املجموعة 
اإلحصائية وان كانت تبرز بياني��ا ورقميا أبعاد ذلك احلضور فانها 
انعكاس جلهود ومس��اع حثيثة أتت اتس��اقا م��ع توجيهات صاحب 
الس��مو األمير في رؤية الكويت كمركز مالي واقتصادي وهاج وذلك 
عبر ديبلوماس��ية اقتصادية تدف��ع بالدولة ومؤسس��اتها وكياناتها 
التجارية احلكومية منها واألهلية لتضطلع بأدوارها الوطنية للسمو 

بالوطن ورفعة شأنه وصوال للمقاصد النبيلة املنشودة.

الفالح: الكويت تحظى بروابط إسالمية 
وإنسانية مع مختلف دول العالم

افتتح ملتقى الشعوب الدولي الثاني باإلنابة عن الحماد

 )انور الكندري(د.عادل الفالح ود.مطلق القراوي في اجلناح املصري مع املستشار الثقافي د.عمرو الباز والزميل اسامة ابوالسعود

اسامة ابو السعود
اكد وكيل وزارة االوقاف والش���ؤون االسالمية 
د.عادل الفالح ان الكويت حتظى بروابط اسالمية 
وانس���انية عميقة مع العديد من دول العالم تقوم 
على رعاية طلبة العلم وتوفير البيئة النفس���ية 
والتربوية واالجتماعية باالضافة الى الدعم املادي 

واملعنوي.
وقال الفالح خالل افتتاحه ملتقى الشعوب الدولي 
الثاني نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية وزير العدل ووزير االوقاف املستشار راشد 
احلماد مس���اء اول من امس في املسجد الكبير ان 
هذا امللتقى يأتي في دورته الثانية ليكون تطبيقا 
عمليا ملا سطرته اخلطة االس���تراتيجية للوزارة 
من التأكيد على قيم التواصل مع مختلف شرائح 
املجتم���ع الكويتي واملقيمني ب���ني اهلهم من طلبة 
وجاليات لتفعيل مفاهيم الوحدة االسالمية واالخوة 

االنسانية.
واضاف ان هذا امللتقى جاء ليحقق مجموعة من 

االهداف ابرزه���ا دور الكويت في التنمية الثقافية 
للدول والشعوب واالطالع على التجارب اخلليجية 
والعربية في مجال رعاية طلبة املنح الدراس���ية 
وللتأكيد على دور املؤسسات الكويتية في تنمية 
ثقافة الوس���طية واالعتدال التي اثبتت الدراسات 
والتجارب انها صمام امان للشباب في وجه مختلف 
االفكار الدخيلة. واوضح ان هذه الندوات وورش 
العمل واحللقات احلوارية ستسفر عن توصيات 
ومقترحات جدية وفعالة ستمثل خطوات ثابتة في 
طريق امللتقي���ات القادمة خاصة انه يأتي مع هذه 
االيام املباركة التي تش���هد فيها الكويت احتفاالت 
كبيرة ومتنوعة مبناسبة مرور خمسني عاما على 
استقالل البالد وعشرين عاما على التحرير وخمس 
س���نوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح االحمد مقاليد احلكم.
وج���ال وكي���ل وزارة االوقاف د.ع���ادل الفالح 
ومسؤولو الوزارة والضيوف املعرض الذي اقيم 

على هامش ملتقى الشعوب الدولي الثاني.

القنصلية المصرية 
حددت أرقام التبرعات 
في »المركزي« والبورصة

يعقوب: دعم التعاون 
بين الشباب في 
الكويت والبحرين

العام����ة  القنصلي����ة  أعلن����ت 
جلمهورية مصر العربية انه بناء 
على رغبة أبناء اجلالية في املساهمة 
في دعم االقتصاد املصري فإن رقم 
احلساب اخلاص بجمع التبرعات هو 
2011125 � البنك املركزي املصري. واما 
الراغبني في االستثمار في البورصة 
املصرية فيمكنهم ذلك عن طريق 
الشركة العربية للسمسرة وأرقامها: 
0020123320225 و0020105007711، 
أو الدخول الى املوقع االلكتروني 
التالي: www.arabfinance.com كما 
يعتبر حتويل مدخراتكم حلساباتكم 
الشخصية من أساليب دعم االقتصاد 

املصري في الفترة احلالية.

اس����تقبل نائب املدي����ر العام 
لشؤون الش����باب جاسم يعقوب 
الوفد الشبابي البحريني الذي يزور 
الكويت في اطار انشطة معسكر 
االخاء الكويتي – البحريني الذي 
تستضيفه الهيئة العامة للشباب 
والرياض����ة في الفترة من 20 الى 
24 فبراي����ر 2011. ورحب يعقوب 
بالوفد الزائر، مشيرا الى ان مثل 
ه����ذه امللتقيات تهدف الى توطيد 
اواصر احملبة والتعاون بني شباب 
البلدين، داعيا الى استمرار التواصل 
بني الشباب واال يتوقف األمر عند 

هذه الزيارة فقط.


