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سموه تسّلم مسكوكتني من محافظ »املركزي«

ولي العهد استقبل اخلالد وسالم العبداهلل
استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 
رئي���س جهاز االمن الوطني الش���يخ محمد 

اخلالد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس 
محافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
حيث قدم لس���موه هدية تذكارية عبارة عن 

مسكوكتني احداهما ذهبية واالخرى فضية 
مبناسبة مرور خمسني عاما على اصدار النقد 

الكويتي )اليوبيل الذهبي(.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد بقصر الس���يف صباح امس سفيرنا 
لدى الواليات املتحدة االميركية الشيخ سالم 

العبداهلل.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال السفير الشيخ سالم العبداهلل

رئيس الوزراء استقبل العبدالعزيز
واألمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت

سفارتنا في الصني احتفلت بالذكرى
 الـ 40 للعالقات الثنائية

الكويت � كونا: استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف 
امس محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز حيث اهدى سموه مسكوكتني 
تذكاريتني مبناسبة مرور خمسني عاما على 

اصدار العملة الكويتية. 
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف امس 

كواالملب����ور � كونا: أقامت س����فارتنا لدى 
جمهورية الصني الشعبية حفل استقبال مبناسبة 
الذكرى ال� 40 القامة العالقات الديبلوماسية 
بني البلدين. ونقل بيان أصدرته السفارة امس 
عن سفيرنا لدى الصني محمد الذويخ قوله »ان 
هذه العالقة احلميمة التي ترتبط بها الكويت 
والصني ما كانت أن تقوم لوال الرؤية الثاقبة 
للقيادة احلكيمة واجلهود احلثيثة التي بذلت 

في البلدين الصديقني«.
وأض����اف »انه بعد اربع����ة عقود من زمن 
العالقة الصيني����ة � الكويتية اصبح التطور 
الهائل واضحا في العالقات التجارية التي بلغ 

حجمها أكثر من ستة مليارات دوالر«.

وبحضور وزي���ر املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري األمني 
العام لالحتاد الدولي لالتصاالت د.حمدون 
توري ومدير املكتب االقليمي العربي باالحتاد 
الدول���ي لالتصاالت د.ميلود امزيان والوفد 
املرافق لهما مبناسبة زيارتهما للبالد، حضر 
املقابلة وكيل وزارة املواصالت عبداحملسن 

املزيدي.

واستشهد باالتفاقيات الثنائية التي شملت 
شتى املجاالت االقتصادية والتجارية والنفطية 
والثقافية واالجتماعي���ة والرياضية وبلغ 
عددها 37 اتفاقية. وبهذه املناسبة رفع السفير 
التهاني والتبريكات للقيادة  الذويخ أسمى 
الكويتية وعلى رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وللقيادة الصينية وعلى 
رأسها فخامة الرئيس الصيني هو جني تاو. 
وكان في استقبال الضيوف سفير الكويت 
وامللحق العسكري املقدم ركن مرزوق املطيري 
واعضاء السفارة واملكاتب الفنية ملؤسسة 
البترول الكويتية وش���ركة بترول الكويت 

العاملية.

موجهة الى صاحب الس���مو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
من رئيس جمهورية اوكرانيا 

فيكتور يانكوفيتش.
وقد مت بحث عدد من اوجه 
البلدين وسبل  العالقات بني 

تطويرها.

استقبل نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح في 
مبنى وزارة اخلارجية امس 
الوالي���ات املتحدة  س���فيرة 
االميركية لدى الكويت ديبورا 

جونز.
حضر اللقاء سفيرنا لدى 
الواليات املتح���دة االميركية 
السفير الشيخ سالم العبداهلل 
إدارة مكت���ب نائب  ومدي���ر 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الس���فير الش���يخ 
د.احمد ناصر احملمد ونائب 
مدير إدارة االميركتني املستشار 

حمد املشعان.
كما استقبل وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل امس 
نائب وزير اخلارجية االوكراني 
خالد اجلاراهللفيكتور مايكو الذي سلم رسالة  الشيخ د.محمد الصباح

صاحب السمو يفتتح اليوم »كشك الشيخ مبارك الصباح«

األمير استقبل محافظ »املركزي« وحمدون توري
استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس محافظ البنك املركزي 

الشيخ سالم العبدالعزيز.
كما استقبل صاحب السمو األمير 

األمير الشيخ صباح األحمد فيشمل 
برعايت����ه وحضوره حفل افتتاح 
»كشك الشيخ مبارك الصباح«، وذلك 
في متام الساعة العاشرة والنصف 

من صباح اليوم األربعاء.

زيارته للبالد.
وحضر املقابلة وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 

د.محمد البصيري.
الى ذلك، يتفضل صاحب السمو 

الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
ظهر امس وبحضور س����مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، األمني 
الدولي لالتصاالت  العام لالحتاد 
د.حمدون توري، وذلك مبناسبة 

اخلرافي افتتح مهرجان »ربيع الشعر العربي«: يؤملني أن يتحول 
جهد البابطني في خدمة الكويت والشعر العربي إلى مجال نقد

ممثل األمير: املعرض يضم 350 قطعة فنية تظهر 
الطابع املتميز للحضارة اإلسالمية منذ القرن الـ 16

افتت����ح رئي����س مجلس االمة 
جاسم محمد اخلرافي مساء اول 
من امس مهرجان ربيع الش����عر 
العربي في دورته الرابعة والذي 
تقيمه مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لالبداع الشعري 

مبقر مكتبة البابطني.
وفي تصريحات للصحافيني 
عقب افتتاحه، اشاد رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي بدور مؤسسة 
البابطني في احياء الشعر العربي، 
حيث قال »اود ان اؤكد سعادتي 
مبا رأيت وما يقوم به االخ الفاضل 
عبدالعزيز البابطني من جهد في 
ابراز دور الشعر العربي، وايضا 
ابراز دور الكويت في هذا االجتاه، 
ونحن نتقدم بالشكر لهذا الرجل 
والعماله اخليرية ونتمنى له طول 
العمر واملزيد من هذا اجلهد، ملا له 
من مردود على الكويت واهلها«.

وتابع اخلرافي قائال »وان شاء 
اهلل هذا العمل اخلير يس����جل له 
في ميزان حس����ناته � باذن اهلل � 
ومرة اخرى اتقدم لالخ عبدالعزيز 
البابطني بالش����كر ونتمنى لهذه 
املؤسسة اخليرة املزيد من التوفيق 
وان ش����اء اهلل نراكم في الدورة 

القادمة«.
وردا على سؤال عن هجوم عدد 
من النواب ضد وقف عبدالعزيز 
البابطني، وهو عمل خيري ثقافي، 
قال »ما استطيع ان اقوله ان ما قام 
به االخ عبدالعزيز البابطني من دور 
البد ان نتقدم له بالشكر اجلزيل، 
ويؤملني عندما ن����رى هذا اجلهد 

ڤيينا � كونا: ألقى ممثل صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل امس كلمة سموه في 
افتتاح معرض دار اآلثار االسالمية. 
وقد أشادت الكلمة بعمق العالقات 
القائمة بني الكويت والنمسا حيث 

وصفت العالقات باملتميزة.
وأش����ارت الكلمة الى ان هذه 
العالقات تنامت بشكل مطرد في 
عهد الرئيس النمس����اوي احلالي 
هاينز فيشر »الذي شرفنا بزيارته 
للكويت بصحبة عقيلته في شهر 

فبراير من عام 2009«.
وقال صاحب السمو االمير في 
كلمته التي ألقاه����ا بالنيابة عنه 
ممثل سموه وزير النفط ووزير 
االعالم انه سعيد بأن يقدم املعرض 
الكويتي في متحف ڤيينا التاريخي 
معروضاته الفنية التي متثل الفن 
في العالم االسالمي في بلد اوروبي 
ثان هو النمسا بعد العرض الذي 
قدمه في مدينة ميالنو االيطالية في 

شهر اكتوبر من العام املاضي.
وبعدما اثنى على اجلهد املتميز 
الذي قام به كل من الشيخة حصة 
الصباح والشيخ ناصر الصباح 
اللذين جمع����ا القطع الفنية لهذا 
املع����رض املتميز رحب س����موه 
باحلاضرين وفي مقدمتهم الرئيس 
النمساوي هاينز فيشر الذي حرص 
شخصيا على ان يشارك في افتتاح 
هذا املعرض. كما رّحب في كلمته 
مبديرة املتحف النمساوي لتاريخ 
الفن سابني هاج الذي يعتبر احد 
اهم املتاحف التي تعرض مختلف 
االنواع الفنية التي تعاقبت على 
مر العص����ور وش����كر احلضور 
الغفير من املدعوين الذين ميثلون 
مختلف االوساط الثقافية والفنية 

أمناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
البابطني لالبداع الشعري عبدالعزيز 
س����عود البابط����ني أن مؤسس����ة 
البابط����ني حتتفي به����ذه الدورة 
بعلمني شعريني غادرا دنيانا هما 
الشاعر د.غازي القصيبي والشاعر 
أحمد السقاف، فرأينا تكرمي ذكراهما 
من خ����الل هذا املهرج����ان وعقد 
ندوتني ع����ن إبداعاتهما، وإصدار 
كتاب عن كل منهما، مبينا بعض 
البابطني في  إجنازات مؤسس����ة 
مجاالت التعليم واألدب والثقافة، 
داعيا امليسورين لإلسهام في رفد 
التعليم والثقافة مبا حباهم اهلل 

من نعم،.
وحتدث عن إنش����اء مؤسسة 
جائزة البابطني لإلبداع الشعري 
في العام 1989 خدمة للغة العربية 
وديوانها اخلالد، مش����يرا إلى أن 
عواصم عربية وأجنبية احتضنت 
هذه االنشطة الثقافية التي شارك 
فيها مئ����ات املثقفني والعلماء في 

كل دورة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس 
األمة جاس����م محمد اخلرافي في 
تصريح للصحافيني، عن سعادته 
الفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان 
ربيع الشعر العربي، ممتدحا الدور 
الريادي الذي تقوم به مؤسس����ة 
جائزة البابطني لإلبداع الشعري 
في دعم الش����عر وإبرازه، مضيفا 
»ثمة جهود كبيرة يقدمها الشاعر 
عبدالعزيز البابطني، تعكس وجه 

الكويت احلضاري أمام العالم«
أسامة أبو السعود   ٭

التي  النمطية املغلوطة  الصورة 
دأب بعض وسائل االعالم في ايامنا 
هذه على نش����رها حول االسالم 

واملسلمني«.
وذكر »ان القطع املعروضة في 
هذا املتحف النمساوي ال متثل اال 
جزءا يسيرا جدا من كامل املجموعة 
التي يفوق عددها 30 الف قطعة 
فني����ة واملعروضة ف����ي املتحف 
الوطني الكويتي الذي هو حاليا 
في طور اعادة الترميم والبناء بعد 
ان تعرض للتخريب اثناء االحتالل 
العراقي لبلدنا في عام 1990 راجني 
ان يتم ترميمه بالكامل مع حلول 

سنة 2013«. 
وكان الرئيس النمساوي هاينز 
فيش����ر وممثل صاحب الس����مو 
االمير الشيخ صباح االحمد وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل افتتحا في بهو »املتحف 
النمساوي لتاريخ الفن »معرض 
الفن ف����ي احلضارة االس����المية 
العاملي« اجلوال الرابع التابع لدار 

اآلثار االسالمية.
وجرت مراسم االفتتاح في حفل 
كبير بحضور كبار املس����ؤولني 
وفي مقدمتهم الرئيس النمساوي 
هاينز فيشر والشيخ أحمد عبداهلل 
واملش����رفة العامة على دار االثار 
االسالمية الشيخة حصة الصباح 
وحشد واس����ع من رموز الثقافة 
والعلوم والفنون واملجتمع وكبار 
الديبلوماسية  ممثلي االوس����اط 
والرسمية واالعالمية النمساوية 
والعربية. وشدد الرئيس النمساوي 
في كلمة افتتح بها اعمال املعرض 
الكويتي في املتحف النمس����اوي 
لتاريخ النمس����ا ال����ذي يعد احد 
اعرق واشهر املتاحف في اوروبا 

والعالم.

باحلوار سواء كان سياسيا او غير 
سياس����ي ألنني ارى في مثل هذا 
احلوار تقاربا وطرح املواضيع التي 
نحن بحاجة الى طرحها، ويشجع 
التقارب الذي نحن بحاجة ايضا 
له، فالعالم اآلن اصبح قرية وهذا 
احلوار يتيح الفرصة للمزيد من 
التق����ارب والتفاهم واالبتعاد عن 
هذه االزم����ات العاملية التي نراها 
من خالل احلوار واهمية معاجلة 
مش����اكلنا بتعقل وحكمة ملا فيه 
مصلحة دولنا، ولهذا امتنى لهذا 

احلوار ان ينجح ويتطور«.
من جانبه، أكد رئيس مجلس 

الصباح من جهود مضنية طيلة 
سنوات عديدة لتجميعها والتي 
تس����اهم اآلن في التعريف بالفن 

االسالمي في العالم.
واشار الى ان القطع املعروضة 
والتي يصل عددها الى 350 قطعة 
فنية مت اختياره����ا من بني آالف 
القطع التي تظهر الطابع املتميز 
للحضارة االس����المية منذ القرن 
الس����ادس عش����ر وتغطي فترة 
تاريخية واسعة تشمل االحقاب 
العثمانية والصفوية واملغول عبر 
مساحة جغرافية شاسعة متتد غربا 

من اسبانيا الى الصني شرقا.
الى احلض����ور قائال  وتوجه 
»اني ارجو ان تكونوا فكرة جميلة 
عن االرث الثقافي االس����المي مبا 
يساهم في فهم القيم النبيلة التي 
يحملها الدين االسالمي ويحسن 

يتحول الى مجال نقد، ونحن نرى 
ان هذا الوقف انشئ ليس ملصاحله 
الشخصية او التجارية، امنا ملا فيه 

خير ملن يحتاج هذا اخلير«.
واض����اف اخلراف����ي قائ����ال 
»ونحن في مؤسسة دميوقراطية 
واالس����تجواب حق م����ن حقوق 
النائب، وان����ا على يقني ان هناك 
من س����يقدر هذا اجلهد، ويجيب 

عن هذا االستجواب«.
البابطني  وعن تبني مؤسسة 
الدعوة للحوار بني الغرب والعالم 
العرب����ي خاصة بعد اح����داث 11 
س����بتمبر قال اخلرافي »انا اؤمن 

في النمسا على املستويني العام 
واخلاص على حضورهم كما حيا 
املسؤولني في العاصمة النمساوية 
هذه املدينة اجلميلة واملضيافة على 

حسن االستقبال والضيافة.
الس����مو في  واضاف صاحب 
الكويت حرصت خالل  ان  كلمته 
الزيارة الرس����مية الت����ي قام بها 
الرئيس النمس����اوي الى الكويت 
على ان تبرز له ما تزخر به الكويت 
من ثروة ثقافية متنوعة املشارب 
مؤك����دا ان الكويت ال تعتمد على 
الذهب االسود وحده بل على ذهب 

الثقافة وجواهرها الثمينة.
وبعدما استعرض ممثل صاحب 
الس����مو ما يزخر به املعرض من 
قطع ومحتويات فنية اسالمية اثنى 
على اجلهد املتميز الذي بذله كل 
من الشيخة حصة والشيخ ناصر 

جاسم اخلرافي وعبدالعزيز البابطني يقصان الشريط إيذانا بافتتاح املهرجان

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة حصة الصباح والرئيس النمساوي خالل افتتاح املعرض

صاحب السمو األمير خالل لقائه األمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيز

وتوج���ه الوقيان للموظفني 
قائال: نريد أن نس���اعد في 
تسهيل سير اإلجراءات ضمن 
األط���ر القانونية، مؤكدا أن 
األمانة حريصة على ضمان 
حقوق موظفيها وعلى منع 
تس���رب الكف���اءات اإلدارية 

واملهنية منها.
وكان موظف���و األمان���ة 
العامة للتخطيط والتنمية 
اليوم  قد ق���رروا اعتصاما 
االربعاء متام الساعة التاسعة 
صباحا وحتى موعد انتهاء 
الدوام الرسمي وذلك للمطالبة 
بالنظر حلقوقهم وأهمها كادر 
خاص بهم أس���وة باجلهات 

احلكومية األخرى.
رندى مرعي  ٭

موظفو »األمانة« أّجلوا اعتصامًا كان من املقرر أن ينّفذ اليوم

اجلاراهلل استقبل نائب وزير اخلارجية األوكراني 

الوقيان لـ »األنباء«: إقرار كادر أمانة التخطيط 
يسير باالجتاه الصحيح دون أي خلل قانوني

محمد الصباح التقى السفيرة األميركية

مت تأجي���ل االعتص���ام 
ال���ذي كان م���ن املق���رر أن 
ينفذه موظفو االمانة العامة 
للتخطيط صباح اليوم بطلب 
الع���ام للمجلس  من االمني 
د.عادل الوقيان الذي اكد ان 
اجراءات اقرار الكادر الوظيفي 
األمان���ة تس���ير  ملوظف���ي 
بشكل طبيعي وفي االجتاه 
الصحيح وال يشوبها اي خلل 
قانوني ولكننا بانتظار قرار 
مجلس اخلدمة املدنية إلقرار 

الكادر.
وأكد الوقيان في تصري�ح 
ل� »األنباء« أن االعتصام لم 
يكن ضد أشخاص معينني ألننا 
يد واحدة وجسد واحد وإمنا 
د.عادل الوقيانكان الستعجال إقرار الكادر. 

مؤسسة البابطني 
حتتفي في هذه الدورة 

بعلمني شعريني 
هما غازي القصيبي 

وأحمد السقاف 

العبداهلل ألقى كلمة 
صاحب السمو في 

افتتاح معرض دار اآلثار 
في ڤيينا


