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اجلراح تسّلم رسالة لألمير 

من رئيس بنغالديش
اجلاراهلل بحث مع السفير السوري 

تطورات األوضاع في املنطقة

عزام الصباح: عاهل البحرين يلتقي
قائد القوة البحرية الكويتية قريبًا

الصندوق الكويتي يشارك 
في االحتفال بيوم أفريقيا

سفيرنا بالرياض: منطقة جيزان 
تعيش نهضة سياحية شاملة

تلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد رسالة خطية 
من الرئيس محمد محمد ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغالديش 
الشعبية تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل 

تنمية اوجه التعاون بينهما في املجاالت كافة.
وقد قام بتسليم الرسالة لنائب وزير شؤون الديوان االميري 
الش����يخ علي اجلراح سفير جمهورية بنغالديش لدى الكويت 

سيد شاهد رضا.

)جيزان( السعودية � كونا:  أشاد سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الش����يخ حمد جابر العلي امس بالنهضة السياحية 
الشاملة التي تعيش����ها منطقة )جيزان( وما تشهده من تطور 
وازدهار في مختلف املجاالت. جاء ذلك خالل زيارة قام بها الشيخ 
حمد جابر العلي الى )جيزان( امس وذلك تلبية لدعوة رسمية 
من رئيس الهيئة العامة للس����ياحة واالثار في اململكة العربية 

السعودية االمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الشيخ حمد ل� »كونا« على هامش الزيارة انه قام بزيارة 
عدد من املعالم السياحية والتاريخية في )جيزان( واحملافظات 
التابعة لها. وأعرب عن اعجابه بجزيرة )فرسان( وما تتمتع به 
من مقومات سياحية ومعالم تراثية وطبيعة بحرية خالبة متثلت 
في الشواطىء اجلميلة واماكن محبي الهوايات البحرية كالغطس 
وصيد االسماك. واشار الشيخ حمد الى انه اطلع خالل زيارته 
على جزيرة )فرسان( ومتحف )الرفاعي( والقلعة العثمانية، 
كما قام بجولة في اجلزر احمليطة بجزيرة )فرسان( وسواحلها. 
وأشاد الشيخ حمد اجلابر بجهود أمير منطقة )جيزان( االمير 
محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ورئيس الهيئة العامة للسياحة 
واالثار االمير سلطان بن سلمان في جعل )جيزان( على خارطة 
املواقع السياحية في اململكة، مبينا انه زار خالل الزيارة القرية 

التراثية التي تعبر عن تاريخ وحضارة )جيزان(.

الشيخ علي اجلراح مستقبال سفير بنغالديش

السفير الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه األمير سلطان بن سلمان 
بن عبدالعزيز

املواصالت: إصالح التلف الطارئ على الكيبل البحري اخلليجي 
اإلقليمية للخليج العربي.

واضافت أن عملية اإلصالح 
تستغرق فترة زمنية تصل من 
سبعة الى عشرة أيام لصعوبة 
ظروف العمل في البحر وقد قامت 
الوزارة باإلجراءات الالزمة حيال 
الى إصالح  املوضوع مش���يرة 
التلف في فترة زمنية لم تتجاوز 

سبعة أيام.
الش���ركات  واوضح���ت أن 
املقدمة خلدم���ة االنترنت تأخذ 
بع���ني االعتبار تل���ك الظروف 

حيث قامت بالربط مع مقاس���م 
االنترنت الدولية حول العالم عن 
طريق عدد من الكوابل الدولية 
البحرية مما ي���ؤدي إلى تقليل 
تأثير قطاعات الكيبل الطارئة على 

اخلدمة. واكدت بذلك انه مت.
وذكرت ان الوزارة تقوم حاليا 
بإجراء التطوير الالزم لألجهزة 
الطرفية للمشروع مما سيؤدي 
إلى توفير سعة ربط تصل إلى 
)40( جيجا بايت في الثانية مع 

كل دولة.

انقطاع اخلدمة عن الكيبل البحري 
اخلليجي الذي يربط عددا من دول 
الكويت والبحرين  اخلليج هي 
وقطر واإلمارات والذي يؤثر على 
خدمة االنترنت في تلك الدول قد 
حدث بسبب الشرخ الذي أصاب 

الكيبل.
وافادت بأن ذلك حدث نتيجة 
الصطدام إحدى السفن به وهو أمر 
خارج عن إرادة الوزارة حيث ان 
الكوابل البحرية قد تتأثر بظروف 
الطقس واحلركة املالحية في املياه 

أعلنت وزارة املواصالت امس 
اص���الح التلف ال���ذي طرأ على 
الكيبل البحري اخلليجي خلدمة 
االنترنت الذي يربط الكويت مع 
عدد من دول اخلليج مؤكدة انه 
يعمل بشكل جيد حاليا وكذلك 

خدمة االنترنت.
ف���ي بيان  ال���وزارة  وقالت 
صحافي ردا على ما ورد في بعض 
الصحف احمللية في اآلونة األخيرة 
حول تكرر انقطاع خدمة االنترنت 
أو بطئه���ا في بعض األوقات ان 

سموه التقى اخلالد واملعوشرجي واملطوع وتسّلم رسالتي دكتوراه وكتابًا

ولي العهد تسّلم رسالة لألمير 
من الرئيس املوريتاني حول العالقات الثنائية

»الدميوقراطية الغربية في مجتمع 
مغاير النم���وذج الكويتي« وقد 
شكره سموه متمنيا له التوفيق 

والنجاح.
كما استقبل سمو ولي العهد 
عضو مجلس األمة النائب عدنان 

املطوع.

واالنتماء من خالل تخليد ذكرى 
شهداء الكويت األبرار الذين قدموا 
أرواحهم فداء للوطن، متمنيا له 

التوفيق والنجاح.
واستقبل س���موه د.عيسى 
محم���د العمي���ري، حيث أهدى 
سموه رسالة دكتوراه بعنوان 

اس���تقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس وزير 
االقتصاد والتنمية باجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية د.سيد ولد 
يبها ولد التاه، وذلك مبناس���بة 
زيارته الرس���مية للبالد، حيث 
حمل رس���الة خطي���ة لصاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد م���ن الرئيس املوريتاني 
محمد ول���د عبدالعزيز تتعلق 
البلدين  الثنائية بني  بالعالقات 

الشقيقني في جميع املجاالت.
املقابلة املستش���ار  حض���ر 
محم���د  األمي���ري  بالدي���وان 

أبواحلسن.
واستقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس 
الش���يخ  الوطني  مجلس األمن 

محمد اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس 

شريدة املعوشرجي.
كما اس���تقبل سموه د.نورة 
سعود الس���بيعي، حيث أهدت 
سموه نسخة من رسالة الدكتوراه 
بعنوان »تطوير مناهج التاريخ 
للمرحلة الثانوية بالكويت على 
ضوء متطلب���ات حقوق املرأة« 
وقد ش���كرها سموه وأثنى على 
مجهوده���ا الذي قام���ت به من 
خالل الرسالة، مؤكدا انه يصب 
في صال���ح املنظومة التعليمية 
ودعم حقوق امل���رأة، كما متنى 

لها التوفيق والنجاح.
واستقبل س���مو ولي العهد 
الش���يخ ن���واف األحمد س���عد 
عبداهلل محم���د العجمي، حيث 
أهدى سموه كتابا بعنوان »تاريخ 
شهداء الكويت � وشائج البالد بني 
احلاضر والباد« وقد شكره سموه 
على جهده في إعالء قيم الوطنية 

سمو ولي العهد يتسلم رسالة الدكتوراه من د.نورة سعود

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير االقتصاد والتنمية املوريتاني

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خال���د اجلاراهلل امس 
س���فير اجلمهورية العربية السورية الشقيقة لدى الكويت 

بسام عبداملجيد.
وذكر بيان لوزارة اخلارجية انه مت خالل اللقاء بحث عدد 
من أوجه العالقات الثنائية بني البلدين وتطورات األوضاع 

في املنطقة.

بسام عبداملجيد خالد اجلاراهلل

املنامة � كونا: قال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح ان العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
سيلتقي قائد القوة البحرية الكويتية قريبا في اطار التعبير 

عن الشكر والتقدير جلهود القوة البحرية الكويتية.
وأكد السفير عزام ل� »كونا« امس ان اللقاء يعكس التقدير 
البحريني الكبير ملكا وحكومة 
وشعبا للقوة البحرية الكويتية 
اململكة وما تقوم  املتواجدة في 
به م���ن دور ملموس في تعزيز 

األمن.

حتت رعاية نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح، يشارك الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في االحتفال بيوم 

افريقيا اليوم والذي سيقام في جامعة اخلليج.
وتتمثل مشاركة الصندوق في هذه االحتفالية، بجناح 
خاص في املعرض املصاحب يستقبل فيه الزوار ويقدم 
لهم شرحا عن عمل الصندوق الكويتي وانشطته التنموية 
واس���هاماته في التنمية العاملية، كما يعرض الصندوق 
في جناحه اخل���اص مطبوعات���ه وإصداراته االعالمية 
للتعريف بجهوده االمنائية ونشاطاته في القارة السمراء 
على اعتبار انها تضم أكثر الدول استفادة من قروضه، 
ومس���اهمة الصن��دوق بش���ك��ل كبي��ر في دفع عجل��ة 

التنمية فيها.

السفير الشيخ عزام الصباح


