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األمير استقبل ولي العهد واملبارك والعدساني والسفير اإلسباني
استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف  األحمد.

بقصر بيان ظهر امس سفير مملكة 
إسبانيا لدى الكويت مانويل غوميث 
دي بالنثويال وذلك مبناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده.

س����موه بقصر بيان صباح امس 
رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدس����اني. كما استقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدف��اع 
الشي��خ جابر املب�ارك. واستقبل 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ احمد الفهد

الشيخ محمد اخلالد مستقباًل السفيرة ديبورا جونز

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم درعا تذكارية من د.موضي احلمود واملشاركني في احلفل

اللواء ناصر الدعي مستقبال املدربني

السفير الصيني احتفل مبرور 40 عامًا على إقامة العالقات الديبلوماسية مع الكويت

وكالء »اإلعالم« يتطلعون لعودة اإلعالم الكويتي للصدارة
اكد عدد من الوكالء املساعدين 
ب����وزارة االعالم ام����س ان لديهم 
طموحات وتطلعات واسعة لتحقيق 
اجنازات جديدة من شأنها االرتقاء 
باالع����الم الكويت����ي وعودته الى 
الصدارة واملنافسة في املسابقات 

اخلليجية والعربية.
وقال الوكيل املساعد في الوزارة 
لشؤون االذاعة محمد العواش ل� 
»كونا« ان اذاعة الكويت تستحق 
بذل اجلهود من أجل تقدمها السيما 
انه����ا تزخر بالكفاءات البش����رية 
واملادية التي حققت لها على مدى 
سنوات ماضية جوائز في مسابقات 
خليجية وعربي����ة اكدت انها في 

مقدمة االذاعات العريقة.

واضاف الع����واش انه يتطلع 
مع تس����لمه مهام منصبه اجلديد 
الى حتقيق ع����ودة جديدة لفرقة 
االذاعة للموسيقى التي كانت من 
قبل واجهة مهمة لالذاعة حني كان 
يأتي املطربون من ش����تى انحاء 
العالم العربي لتس����جيل اغانيهم 

في استديوهاتها.
واوضح ان حتقيق اي اجناز ال 
ميكن أن يتم اال بتكاتف اجلهود مع 
بعضها بعضا وخصوصا بني زمالء 
هذه املهن����ة مبينا في الوقت ذاته 
سعيه الى فتح املجال امام الشباب 
والشابات لالنخراط في هذا املجال 
بغرض ضخ دماء جديدة من خالل 
برامج تعنى بنقل طموحاتهم عبر 

االثير لتصل الى اجلهات املسؤولة. 
واكد أهمية االحياء الدائم للموروث 
الشعبي وتذكير الشباب بتاريخهم 
وموروثهم الغني من خالل محطات 
االذاعات العربية واالجنبية لتبقى 
حية دائما في أذهان اجيال احلاضر 

واملستقبل.
الوكيل املساعد  اكد  من جهته 
لش����ؤون التلفزيون علي الريس 
ان منصبه اجلديد قد وس����ع من 
صالحياته ف����ي حتقيق بعض ما 
يطمح اليه من جتديدات واجنازات 
من شأنها حتقيق التقدم للتلفزيون 
الذي يدخل في منافسة  الكويتي 

مع فضائيات متعددة.
واض����اف الري����س ان تضافر 

اجله����ود بني الزم����الء جميعا من 
شأنه حتقيق جو صحي للمنافسات 
والطموح����ات مبا ميه����د الطالق 
االبداعات ضمن ما هو متوافر ماديا 
مع الس����عي الى التوسع لتحقيق 
افضل ما ميكن القيام به لتحقيق 
س����معة عربية وأجنبي����ة متألقة 

لتلفزيون الكويت.
من جانبه قال الوكيل املساعد 
لشؤون االخبار والبرامج السياسية 
يوس����ف مصطفى انه انطالقا من 
حقيقة ان السياسة تعتبر احملرك 
احليوي ملجري����ات األحداث على 
رقعة عاملنا املعاصر ينبغي اتباع 
آلية عم����ل واضحة املعالم تهدف 
ال����ى تطوير قدرات قطاع األخبار 

والبرامج السياسية في التعامل مع 
هذه األحداث وافرازاتها املتسارعة 
واملتغيرة واملتبدلة تباعا ما يتطلب 
توافر العديد من العناصر األساسية 

واحليوية لذلك.
واضاف مصطفى انه ولتكون 
ه����ذه اآللية باحملصل����ة النهائية 
فاعلة وقادرة على ايصال الرسالة 
االعالمي����ة االخبارية والتحليلية 
السياسية باقتدار وتأثير فاعلني 
البد من حتقيق الهوية االخبارية 
التي تعبر عن خصوصية منهجية 
قطاع األخبار في التعامل مع األحداث 
السياس����ية والبد ان تكون نابعة 
من توجهات السياسة اخلارجية 

للكويت.

جيمني: الصني تؤيد »بكل ثبات« جهود الكويت
 في صيانة استقاللها وسيادتها وسالمة أراضيها

اكد سفير الصني لدى الكويت 
هوانغ جيمني فخر بالده واعتزازها 
بعالقاتها مع الكويت، مشيرا الى 
انه����ا اول دولة عربية في منطقة 
اخلليج تقيم عالقات ديبلوماسية 

مع الصني.
ج����اء ذلك في كلمة للس����فير 
جيم����ني ألقاها في مأدبة عش����اء 
بالس����فارة الليلة قب����ل املاضية 
احتفاال مبرور 40 عاما على اقامة 
العالقات الديبلوماسية بني البلدين 

الصديقني.
املأدبة املستش����ار في  حضر 
الديوان االميري محمد ابواحلسن 
ووكي����ل وزارة اخلارجي����ة خالد 
اجلاراهلل اضافة الى سفراء الكويت 
السابقني لدى الصني غازي محمد 
الري����س وعبداحلميد عبدالرزاق 
البعيجان وفيصل الغيص وعدد من 
مسؤولي وزارة اخلارجية الكويتية 
الدولة وشخصيات  ومس����ؤولي 

عامة.
واس����تذكر جيمني في كلمته 
اتخاذ القيادتني الصينية والكويتية 
في 22 مارس 1971 »قرارا سليما« 
بإقامة العالقات الديبلوماسية بني 
البلدين الصديقني حيث كانت على 
مستوى السفراء في اشارة الى أن 
ذلك القرار عكس احلكمة الفائقة 
والرؤية السياسية الثاقبة انطالقا 
من املصلحة االساسية للشعبني 
وفتح عهدا جديدا للعالقات الودية 

بني البلدين.
وقال ان الكويت اصبحت بذلك 
اول دولة عربية في اخلليج تقيم 
عالقات ديبلوماسية مع الصني، 
معربا في هذه املناسبة عن بالغ 
التقدير واالمتن����ان ل� »االصدقاء 
الكويتيني الذين ساهموا مساهمة 
السليم  التطور  ايجابية في دفع 
الفترة  العالقات« ط����وال  له����ذه 

املاضية.
الدولية  واوضح ان االوضاع 
واالقليمية شهدت خالل االعوام 
ال����� 40 املنصرمة تغييرات هامة 
»كما تغي����رت الظروف الداخلية 
في كل من الصني والكويت تغيرا 
كبيرا« مشيرا الى جناح العالقات 
الصيني����ة � الكويتية في اجتياز 
مختلف االختبارات التاريخية حتت 

رعاية قيادتي البلدين.
وذكر ان الثقة السياسية بني 
الوقت أخذت  البلدين منذ ذل����ك 
»تزداد« اضافة الى وجود تبادل 
للدع����م ف����ي الش����ؤون الدولية 
واالقليمية وتعاون جيد في هذا 

الصدد.
وقال جيمني ان حكومة بالده 
تؤيد »بكل ثبات« جهود الكويت في 
صيانة استقاللها وسيادتها وسالمة 
اراضيها ومطالبها املشروعة السيما 
ما يتعلق منها بامللفات التي خلفتها 

حرب حترير الكويت.
واضاف ان الكويت »في الوقت 

واستذكر في هذا الصدد الزيارة 
التي قام بها صاحب  »الناجحة« 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
في مايو 2009 لبالده و»التوافق 
املهم« الذي توصل اليه س����موه 
حينذاك مع الرئيس الصيني هاو 
جينتاو حول تعميق العالقات بني 

البلدين.
وق����ال ان اجلان����ب الصيني 
يستعد ملشاركة اجلانب الكويتي 
في مضاعفة اجله����ود للتطبيق 
الذي  والتنفيذ اجل����دي للتوافق 
تواصلت اليه القيادتان الصينية 
والكويتي����ة واالرتق����اء بعالقات 
الصداقة والتع����اون بني البلدين 

الى مستوى جيد.
وأع����رب جيمني عن الش����رف 
واالعتزاز بكونه السفير العاشر 
لبالده ل����دى الكويت، مؤكدا بذله 
كل اجلهود في سبيل دفع عالقات 
الى مزيد من  الصداقة والتعاون 
التطور. وقال »انني على ثقة تامة 
بأن اجلهود املش����تركة للجانبني 
سوف متكن الصني والكويت من 
البناء على االجنازات السابقة وشق 
الطريق نحو املستقبل ومواصلة 
فتح فصل جديد لعالقات البلدين 
مبا يخ����دم ش����عبينا الصديقني 
وامتنى ان تبقى الصداقة بينهما 

خالدة«.
ب����دوره عب����ر وكي����ل وزارة 
اخلارجي����ة خالد اجل����اراهلل في 
كلمته عن فخر الكويت واعتزازها 
بعالقاتها م����ع جمهورية الصني 
الشعبية والتي تقوم في اساسها 
املتبادل واملصالح  على االحترام 
املشتركة مضيفا »كما ننظر الى 
جتربة الصني بكل فخر واعتزاز 
ونلمس تأثيرها املباشر على مسار 

عالقاتها الدولية«.
وق����ال اجلاراهلل »ملس����نا كل 
املساندة من حكومة وشعب الصني 
العظيم للكويت ومساهمتها في 
بناء الكويت بكل قطاعاتها كالقطاع 

النفطي واالستثمارات«.
واضاف »حتى أعطي دليال على 
تأثير دع����م الصني للكويت أعود 
بالذاكرة الى ديسمبر 1990 حيث 
توجه حينها االمير الراحل الشيخ 
الى بكني مترئس����ا  جابر االحمد 
وفدا رفيع املستوى لشرح قضية 
الكويت العادلة اثناء فترة الغزو 

الصدامي«.
ومضى قائال »وعرف عن االمير 
الراحل انه قليل احلديث لكن ما ان 
بدأت املباحثات مع اجلانب الصيني 
حتى وجدن����اه منطلقا باحلديث 
ومسهبا على غير عادته وارجعنا 
ذلك الى مدى االرتياح الذي ملسه من 
االصدقاء الصينيني في ذلك الوقت 
ومن القيادة الصينية لذا استنتجنا 
ان الكويت س����تعود وذلك نظرا 
لصالبة املوق����ف الصيني الداعم 

للكويت آنذاك«.

قطاعات البنية التحتية والتعليم 
والصحة والزراعة والطاقة والنقل 
واملواص����الت وحماي����ة البيئ����ة 

وغيرها.
وبني ان تلك املش����اريع عملت 
عل����ى دعم التنمي����ة االقتصادية 
واالجتماعية في الصني بقوة السيما 
في املناطق الفقيرة منها واملتخلفة 
»االمر الذي يجسد املشاعر الودية 
التي يكنها الشعب الكويتي للشعب 

الصيني فلن ننسى ذلك ابدا«.
وقال السفير جيمني ان التبادل 
الثقافي بني البلدين الصديقني شهد 
خ����الل العقود االربع����ة املاضية 
توسعا متزايدا حيث وقع اجلانبان 
التعاون في  اتفاقي����ات  عددا من 
مجاالت الثقافة والتعليم والرياضة 
والصحة »مت تنفيذها ويتم بصورة 
جيدة«، مضيفا ان الزيارات املتبادلة 
لفرق الثقافة والفنون والرياضة 

»تكثفت« منذئذ.
واشار الى قيام الصني منذ عام 
1976 بإرسال عدد من الفرق الطبية 
الى الكويت لتقدمي اخلدمات الطبية 
للمواطنني الكويتيني مما ساهم في 

تعزيز العالقات بني الشعبني.
البهجة والسرور  واعرب عن 
واالعتزاز للنتائ����ج املثمرة التي 
حتققت في العالقات الثنائية بني 
الصني والكويت »ونتطلع الى آفاق 
مشتركة لتطوير هذه العالقات بني 

بلدينا في املستقبل«.
واشار السفير جيمني في هذا 
السياق الى الدعوة الصينية الى 
التزام االحترام املتبادل بني دول 
العالم والتعايش الس����لمي بينها 
»وعلى هذا االساس ظلت الصني 
العالقات مع  الى تطوي����ر  تنظر 

الكويت كمنهج استراتيجي«.

نفس����ه« تتمسك بسياسة الصني 
العربية  ال����دول  الواحدة وتدفع 
االخرى في اخللي����ج الى تطوير 
العالقات مع الصني واطالق احلوار 
االستراتيجي بني الصني ومجلس 
التعاون اخلليجي »فنس����جل كل 

تقديرنا لذلك«.
واشار الى ما شهده التعاون بني 
العقود  البلدين الصديقني خالل 
االربع����ة املاضي����ة ف����ي مجاالت 
االقتص����اد والتج����ارة والطاقة 
واملواصالت والبنية التحتية من 

تطور مستمر.
وقال جيمني ان حجم التبادالت 
ازداد بش����كل  الثنائية  التجارية 
س����ريع »ففي عام 2010 بلغ نحو 
8.5 مليارات دوالر بزيادة تعادل 
اكثر م����ن 40 ضعفا باملقارنة مع 
بداية التبادل الديبلوماس����ي بني 

البلدين«.
واضاف ان بالده استوردت من 
الكويت نح����و 10 ماليني طن من 
النفط اخلام في الس����نة املاضية 
مبينا ان ذلك كان رقما قياس����يا 
الدول  الكويت م����ن  واصبح����ت 
الرئيسية املصدرة للنفط اخلام 
الى الصني »وحاليا هناك اكثر من 
20 شركة صينية تشارك في البناء 
االقتصادي للكويت كما افتتحت 
مؤسسة البترول الكويتية مكتبا 

لها في بكني«.
وذك����ر ان الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمي����ة االقتصادي����ة 
س����اهم منذ عام 1982 في تقوية 
العالقات الكويتية � الصينية حيث 
قدم 34 قرضا ال����ى الصني حتى 
نهاية العام املاضي بلغت قيمتها 
االجمالية نحو 8.8 مليارات دوالر 
وانفقت على مشاريع امنائية في 

خالد اجلاراهلل واملستشار محمد أبواحلسن يشاركان السفير الصيني تقطيع كعكة االحتفال

ولي العهد استقبل املبارك والفهد والعبداهلل
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان ام����س النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون 

التنمية ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد.

كما استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بي����ان وزير النفط ووزير اإلعالم 

الشيخ احمد العبداهلل.

استقبل رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد في مكتبه امس سفيرة الواليات 

املتحدة االميركية لدى البالد ديبورا جونز.
ومت اثناء اللقاء بح���ث العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها، إضافة 
الى تطوير التعاون بني الكويت وحلف شمال 
األطلسي )ناتو( حيث تعتبر السفارة األميركية 

نقطة االتصال ما بني احللف والكويت.

وشهد اللقاء ايضا استعراض آخر املستجدات 
على الس���احتني اإلقليمية والدولية والقضايا 
ذات االهتمام املش���ترك. كما اس���تقبل الشيخ 
محمد اخلالد س���فيرة جمهورية فرنسا لدى 
البالد ندى يافي وتن���اول البحث اثناء اللقاء 
تعزيز التعاون بني البلدين الصديقني وسبل 
تطويره اضافة الى اهم القضايا التي تشهدها 

املنطقة وذات االهتمام املشترك.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود يرافقها ضيوف حفل الذكرى 
اخلمس����ني النضمام الكويت ملنظمة اليونسكو 
حيث اهدوا سموه درعا تذكارية بهذه املناسبة. 
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح سفير 
مملكة اسبانيا لدى الكويت مانويل غوميث دي 
بالنثويال مبناسبة انتهاء مهام عمله. كما استقبل 

س����مو رئيس مجلس ال����وزراء وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
في جمهورية نيجيريا هنري اودين اجوموجوبيا 
والوفد املرافق له مبناس����بة زيارته للبالد.كما 
استقبل سموه الصحافي في جريدة »السياسة« 
الزميل عايد العنزي، حيث أهدى لسموه نسخة 
من كتابه »ناصر احملمد حياة حافلة باإلجنازات« 
يس����لط من خالل الكتاب الض����وء على التجربة 

السياسية لسموه.

اشاد وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي 
امس بدور ديوان احملاسبة وبجهود مدربيه في 
تعريف منتس����بي احلرس الوطني بدور ومهام 
الديوان. جاء ذلك خالل اس����تقبال اللواء الدعي 
مجموعة من املدربني العاملني في ديوان احملاسبة 
الذين ساهموا في تنفيذ بعض البرامج التدريبية 
ملنتسبي احلرس للتعريف بطبيعة عمل الديوان 

والضوابط التي حتكم اختصاصاته الرقابية. وثمن 
اللواء الدعي في تصريح صحافي أوجه التعاون 
البناء والتنسيق املشترك بني احلرس الوطني 
وديوان احملاس����بة خاصة في املجاالت االدارية 
واحملاسبية مش����يدا باجلهود التي بذلها فريق 
املدربني العاملني بالديوان خالل الدورات التدريبية 

التي عقدت في احلرس الوطني مؤخرا.

اخلالد استقبل سفيرتي أميركا وفرنسا 

رئيس الوزراء استقبل املشاركني في حفل 
ذكرى انضمام الكويت ملنظمة اليونسكو 

الدعي استقبل مدربني من »احملاسبة«

اجلاراهلل: ملسنا كل 
املساندة من حكومة 

وشعب الصني في بناء 
الكويت بكل قطاعاتها 

كالقطاع النفطي 
واالستثمارات

عالقتنا مع الصني 
تقوم على أساس 
االحترام املتبادل 

واملصالح املشتركة 
وننظر لتجربتها بكل 

فخر واعتزاز

صاحب السمو األمير خالل لقائه عبدالعزيز العدساني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السفير اإلسباني


