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أكد ان هناك فرصاً جيدة للشركات الهندية للمشاركة في تنفيذ املشاريع التنموية

سفيرنا لدى روما جمع السفراء العرب في لقاء مع زعيم احلزب الدميوقراطي اإليطالي

السليمان: 10 مليارات دوالر حجم التبادل التجاري
بني الكويت والهند ستصل إلى 12 ملياراً نهاية العام

الدعيج: حزب إيطالي سيقدم مبادرة الشهر املقبل
للوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية

نيودلهيـ  كونا: بحث السفير 
الكويتـــي في نيودلهي ســـامي 
محمد السليمان مع حاكم والية 
الهندية ســـوفان  البنغال  غرب 
شاتيرجي سبل تدعيم العالقات 
الثنائية بني الكويت والهند من 
جهة وبني الكويت والوالية من 

جهة اخرى.
وقال الســـفير الســـليمان لـ 
»كونا« امس انه التقى بشاتيرجي 
في مدينة )كولكتا( عاصمة والية 
الى  البنغال خالل زيارته  غرب 
الوالية للمشـــاركة فـــي ندوة 
الكويت  بعنوان »التجـــارة مع 
والفرص االستثمارية املتاحة« 
بدعوة من غرفة البنغال الوطنية 
للتجارة والصناعة الذي اختتم 

يوم امس.
واضاف انه أعرب حلاكم الوالية 
عـــن اعتزاز الكويـــت بعالقاتها 
»املتقدمة والتاريخية« مع الهند 
الســـيما في املجال االقتصادي 
والتجـــاري باعتبارها شـــريكا 
جتاريا اسياســـيا، مشددا على 
اهمية العمل على تعزيز وتطوير 

روما ـ كونا: نظم سفيرنا لدى 
ايطاليا الشيخ جابر الدعيج لقاء 
العرب في  السفراء  بني مجموعة 
روما وزعيم احلزب الدميوقراطي 
االيطالــــي ضمن سلســــة لقاءات 
لشــــرح القضايا العربية وتبادل 
وجهات النظر مع القوى السياسية 

االيطالية.
واستقبل الشيخ جابر الدعيج 
مع زمالئه من سفراء دول اجلامعة 
العربية بروما األمني العام للحزب 
الدميوقراطي بييرلويجي بيرساني 
يرافقه مسؤول العالقات الدولية 
باحلزب النائب البو بيســــتيللي 
ومسؤول العالقات األورومتوسطية 
والشرق األوسط جاكومو فيليبيك 
على مأدبة غداء مبقر اقامة سفيرنا. 
الســــفراء  وتصدر وفد مجموعة 
العــــرب املعتمدين بايطاليا عميد 
الديبلوماسي سفير دولة  السلك 
قطر سلطان املريخي وسفراء كل 
مــــن لبنان ملحم مســــتو وعمان 
سعيد احلارثي وموريتانيا علي 
ولد هيبة والســــودان الير دينق 
روي دينق والصومال نور حسني 
واملغرب حسن ابو ايوب والعراق 
ســــيوان صابر برزاني وسورية 
حسن خضور واليمن خالد االكوع 

التي اوجدتها  االرضية الصلبة 
اللجنة الوزارية الكويتيةـ  الهندية 
املشـــتركة للتعاون االقتصادي 

والتجاري والفني.
وذكـــر ان اللجنـــة الوزارية 
بصـــدد عقد اجتماعهـــا الثالث 
في الكويت ملتابعة عمل اللجان 
املنبثقة عنها فيما يتعلق مبسائل 
التجـــاري والنفطي  التعـــاون 
والعمالـــة والطيـــران املدني، 
مشيرا الى توصل جلنة العمالة 
الى توقيع بروتوكول لتسهيل 
اوضاع العمالة الهندية في الكويت 
التي يزيد عددها على 560 الف 

شخص.
وحول التعاون النفطي اوضح 
السليمان ان الهند تعد ثاني اكبر 
الكويتي حيث  مستورد للنفط 
تغطي صادرات الكويت نحو %10 
من احتياجـــات الهند النفطية، 
مبينـــا ان البلدين مقبالن على 
تعاون نفطي ضخم سيتضمن 
النفـــط اخلام  زيـــادة مبيعات 
واالستثمار في مجال املشتقات 

النفطية وتكرير النفط.

العرب في مستهل اللقاء الذي جرى 
في أجواء ودية عكســــت عالقات 
الصداقة العربيةـ  االيطالية بزعيم 
ثانــــي اكبر األحزاب السياســــية 

االيطالية.
وتنــــاول اللقاء الــــذي يندرج 
ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها 
ممثلية اجلامعــــة العربية بروما 
ملجموعة الســــفراء العرب العديد 
من القضايا الراهنة ذات االهتمام 
املشــــترك على الصعيد االقليمي 
والتطــــورات االخيرة على ضوء 
العربية والقمة  اجتماع اجلامعة 
األوروبية األخيرين وأوجه التعاون 

العربي االيطالي.
كما ركز اجتماع السفراء العرب 
بزعيم احلزب الدميوقراطي على 
حالة اجلمــــود التي وصلت اليها 
الفلســــطينية نتيجة  القضيــــة 
التعسف االســــرائيلي واستمرار 
عمليــــات االســــتيطان والتهويد 
غير القانونية في األراضي احملتلة 
ودور ايطاليا واالحتاد األوروبي في 
إنقاذ مفاوضات السالم، حيث أكد 
بيرساني اهتمام ايطاليا بالوصول 
الى حل عادل، وعزم حزبه اإلعالن 
عن مبادرة الشهر املقبل ستتناول 

املسألة الفلسطينية.

10 مليارات دوالر أميركي في العام 
املاضي، متوقعا ان يرتفع حجم 
التبادل في نهاية العالم احلالي 
الـــى 12 مليـــار دوالر بناء على 

القائم  املستشار عالء رشدي مع 
باالعمــــال ببعثة جامعــــة الدول 
العربية شــــريف صادق بحضور 
اعضاء السلك الديبلوماسي بسفارة 

الكويت واملكاتب امللحقة.
ورحب الشــــيخ جابر الدعيج 
باسمه واســــم مجموعة السفراء 

العالقات الثنائية ملا فيه مصلحة 
البلدين وشعبيهما الصديقني.

ولفت السليمان الى ان التبادل 
التجاري بني الكويت والهند جتاوز 

وفلسطني صبري عطية.
كما شــــارك عن كل من اململكة 
القنصل فيراس خوري  األردنية 
واالمارات املستشار وليد الرايسي 
واململكة العربية السعودية الوزير 
املفوض عدنــــان املنديل وتونس 
القائم باالعمال رضا عزايز ومصر 

السفير سامي السليمان متحدثًا

السفير الشيخ جابر الدعيج متوسطا عددا من احلضور في اللقاء

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال جاسم اخلرافي

.. وسموه مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

األمير استقبل 
ولي العهد 
واخلرافي 
واحملمد 
واملبارك

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

بقصر بيان صباح امس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 

بيان صباح امس رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي.

واستقبل سموه بقصر 
بيان صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد. كما استقبل سموه 
النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك.

من جهة اخرى، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة 

الى الرئيس بوني يايي رئيس 
جمهورية بنني الصديقة عبر 

فيها سموه عن خالص تهانيه، 
مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا 

جلمهورية بنني الصديقة لفترة 
رئاسية جديدة راجيا سموه له 

كل التوفيق والسداد وللعالقات 
الطيبة بني البلدين الصديقني 
كل التطور والنماء. كما بعث 

سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

ولي العهد استقبل اخلرافي واحملمداستقباالت
واملبارك ومحمد الصباح والفهد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي، كما استقبل سموه سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

كواالملبورـ  كونا: قدم سفيرنا لدى جمهورية 
الفلبني وليد الكندري اوراق اعتماده الى الرئيس 
الفلبيني بينينو اكينو الثالث في قصر الرئاسة 

بالعاصمة مانيال.
وذكر السفير الكندري في تصريح لـ »كونا« 
امس انه نقل حتيات ومتنيات صاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد الى الرئيس الفلبيني 
متمنني له الصحة والســـعادة ولشعبه املزيد 

من التقدم والنماء.
وقـــال ان الرئيس الفلبينـــي نقل حتياته 
وتقديره لصاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد متمنيا للعالقات الثنائية 

بني البلدين مزيدا من التطور والرقي.

كما استقبل ســــموه نائب رئيس مجلس 
الشــــيخ د.محمد  الوزراء ووزير اخلارجية 
الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشــــؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 

الفهد.

واشار الى انه تباحث من اكينو في أوجه 
العالقات الثنائية بني البلدين وكيفية تعزيزها 
وتطويرها في مختلف املجاالت مقدما شكره 
حلكومة وشعب الفلبني على مواقفهما املشرفة 

خالل االحتالل العراقي الغاشم للكويت.
وشكر الكندري الفلبني حكومة وشعبا على 
مشاركتهم وحضورهم احتفاالت الكويت في 

الفترة من 25 الى 26 من فبراير املاضي.
هذا وقد قام السفير الكندري بوضع اكليل 
من الزهور على متثال الدكتور هوسي ريزال في 
حديقة ريزال العامة حيث تعتبر هذه الشخصية 
بطال قوميا في قاتل من اجل الفلبني واعدم على 

يد االسبان في 30 من ديسمبر 1896.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد

السفير وليد الكندري عقب وضعه إكليال من الزهور على متثال د.هوسي ريزال

قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلبيني

الكندري بحث مع اكينو سبل تعزيز 
العالقات الكويتية ـ الفلبينية

اخلالد استعرض األحداث اإلقليمية 
والدولية مع سفيري السعودية وبريطانيا

استقبل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد في مكتبه أمس سفير اململكة العربية 
السعودية لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز وسفير 

اململكة املتحدة فرانك بيكر، كل على حدة.

ومت خالل اللقاءين بحث التطورات واألحداث 
التي تشهدها املنطقة واستعراض آخر املستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية والقضايا ذات 

االهتمام املشترك.

علوم طب األسنان.
واستقبل ايضا الرائد طبيب 
عبداهلل مشاري املليفي احلاصل 
على الزمالة من كلية اجلراحني 
البريطانية )ادنبرة(  امللكية 
ودرع التفوق واحلاصل على 
درجة الدكتوراه في اجلراحة 
الكويتي  البـــورد  العامة في 

للجراحة بتقدير امتياز.
وهنأ اخلالد األطباء على ما 
حصلوا عليه من درجات علمية 
عالية فـــي مجال تخصصهم 
ناقال لهم حتيات وتهنئة النائب 

رئيس األركان بحث اجلوانب العسكرية 
مع قائد قيادة العمليات اخلاصة األميركية

األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشـــيخ جابر 
املبـــارك وحثهم على تطبيق 
ما اكتسبوه من علم في مجال 
تخصصهم ونقـــل خبرتهم 
لزمالئهم، متمنيـــا لهم دوام 

التوفيق والنجاح.

بحث رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ 
أحمد اخلالد مـــع قائد قيادة 
العمليات اخلاصة األميركية 
الفريق جون موالهالند والوفد 
املرافق له اجلوانب العسكرية 
املتعلقة مبحور زيارته احلالية 
للبالد. وأشاد رئيس األركان 
خالل اللقـــاء بعمق العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
وحرص الطرفني على تعزيزها 
وتطويرها كما مت خالل اللقاء 

تبادل األحاديث الودية.
حضر اللقاء نائب رئيس 
األركان الفريـــق الركن خالد 
اجلراح ومعاون رئيس األركان 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء 

الركن عبدالرحمن العثمان.
كما استقبل رئيس األركان 
العامة للجيش في وقت الحق 
أطباء من هيئة اخلدمات الطبية 
من حملة شهادات الدكتوراه 
التخصصية وهم الرائد طبيب 
الدوســـري  نواف جنـــدول 
احلاصل على درجة املاجستير 
الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد يقدم درعا للفريق جون موالهالندوالدكتوراه ودرع التفوق في 


