
محليات
االربعاء 21 ديسمبر 2011

06
مؤسسة البابطني لإلبداع الشعري تعقد مؤمترًا ثقافيًا في إسبانيا

عق����دت مؤسس����ة جائ����زة 
عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع 
الشعري بالتعاون مع عمادة كلية 
اآلداب والفلسفة ورئاسة جامعة 

قرطبة في إسبانيا مؤمترا تاريخيا 
ثقافيا في اسبانيا حتت عنوان 
»من العرب إلى املوريس����كيني« 
قدم فيه مجموعة من الدراسات 

واألبحاث حول تاريخ اسبانيا 
األندلسي.

وقال����ت املؤسس����ة في بيان 
صحافي أمس ان املؤمتر استضاف 

25 باحثا وباحثة في تخصص 
التاريخ األندلس����ي والدراسات 
العربية اإلسالمية من 12 جامعة 
ومؤسسة أكادميية منها جامعة 

كومبلوتنسا دي مدريد وجامعة 
غرناطة مضيفة ان املؤمتر يهدف 
الى تزويد احلضور بكل ما هو 

جديد في هذا الصدد.

ناصر صباح األحمد ودع السفير الصيني:
أبعاد إستراتيجية للتعاون بني بكني والكويت

وزير شؤون الديوان األميري استقبل الطالب محمد صالح الرفاعي

»X ـ سايت« الغامن تعلن اسم الفائز الثاني بجائزة الـ 250 
ألف دوالر في حملة السحب جلائزة املليون دوالر

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد سفير جمهورية الصني الشعبية 
لدى الكويت هوانغ جيمني مبناسبة انتهاء فترة 

عمله لدى البالد.
وقال الشيخ ناصر ل� )كونا( إن الكويت والصني 
تتمتعان بعالقات متينة في أوجه مختلفة متمثلة 
بالتعاون التجاري واالستثماري واكتسبت مساحات 
وأبعادا متنامية لها تأثيراتها االيجابية وأهميتها 
اخلاصة في تعزيز أواصر التقارب والصداقة بني 

البلدين السيما لدى رجال االعمال.
وأضاف أن الكويت كانت البوابة األولى للنشاط 
الصيني في اخلليج العربي وأولى الدول اخلليجية 
التي أقامت عالقات ديبلوماسية مع الصني قبل 40 
عاما وحتديدا عام 1971 وتطورت واتسعت آفاق هذه 
العالقات في جميع املجاالت منذ ذلك احلني حتى 
ارتفع عدد الشركات الصينية العاملة في الكويت 

الى أكثر من 20 شركة صينية.
وأكد ح���رص الكويت على توثي���ق التعاون 
االقتصادي والتج���اري مع الصني وتعزيز فرص 
العمل وتطوير اخلبرات والتعاون في تنفيذ البرامج 
الطموحة مبجاالت التنمية وسبل التعاون والعمل 

املشترك في التجارة واالستثمار.
وذكر الشيخ ناصر أن التعاون الصيني الكويتي 

يأخذ أبعادا إستراتيجية خاصة بعد التوقيع على عدد 
من البروتوكوالت واالتفاقيات وتأسيس املشاريع 
املشتركة في مجاالت الطاقة واالستثمارات املختلفة 

بني البلدين.
يذكر أن آخر نشاط جتاري رسمي صيني احتضنته 
الكويت كان ملتقى )االستثمار واالقتصاد والتجارة 
بني مدينة غوانغزو الصينية والكويت( فيما تظهر 
اإلحصاءات أن حجم التبادل التجاري النفطي بني 

الكويت والصني يتنامى بشكل تصاعدي.
وبلغ���ت صادرات النفط اخلام من الكويت الى 
الصني حوالي أكثر من سبعة ماليني طن فيما يستمر 
العمل املشترك بني البلدين في مجال إقامة وتدشني 
مشاريع تنموية جديدة بينها مشروع مصفاة لتكرير 

النفط مبقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصني.
من جانب آخر اس���تقبل الش���يخ ناصر أيضا 
الطالب اجلامع���ي الكويتي محمد صالح الرفاعي 
مبناسبة حصوله على جائزة علمية تقديرية من 

دولة قطر.
وأثنى الشيخ ناصر على املبدع الكويتي الرفاعي 
وحصوله على اجلائزة، مش���يرا الى ما تزخر به 
الكويت من املواهب العديدة في مختلف املجاالت، 
حي���ث يعد الرفاعي أحد النم���اذج الكويتية التي 

يفتخر بها الوطن.

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال املبدع الكويتي محمد الرفاعي

شيك ال� 250 ألف دوالر يتسلمه صالح اخلميس

جتري »X � سايت« من الكترونيات 
الغامن خالل شهر ديسمبر أحد أكبر 
الع����روض الترويجية في تاريخ 

الكويت«.
ومع إعالن اسم الفائز الثاني، 
اليزال اجلمهور يترقب السحبني 
الكبيرين اللذين سيجري تنظيمهما 
تباعا خالل هذا الشهر وإعالن أسماء 
الرابحني من أصحاب احلظ السعيد 
اللذين سيفوز كل منهما بجائزة 

قدرها 250 ألف دوالر.
 وقد عمدت »X � س����ايت« من 
 1 الغامن، اعتبارا من  إلكترونيات 
ديسمبر 2011، إلى تعزيز وتوسيع 
جترب����ة تس����وق اإللكترونيات 
بالنسبة للعمالء من خالل إطالقها 
خلدمة التسوق عبر موقعها على 
اإلنترنت www.xcite.com، األمر 
 � X« الذي سيعزز بدوره من مكانة
سايت« الريادية في السوق وتفردها 
بتقدمي منتجاتها وخدماتها العديدة 

واملتنوعة بصورة ال تضاهى.

أعلن����ت »X � س����ايت« م����ن 
الغامن مؤخرا اس����م  إلكترونيات 
الفائز الثاني بجائزة ال� 250 ألف 
دوالر صالح ماجد اخلميس، الذي 
قام بشراء جهازي »آي فون S4« من 
معرض الري بتاريخ 10 ديسمبر، 

.2011
وقد أعرب صالح عن ش����كره 
وامتنانه البالغ ل� »X � سايت« لفوزه 

بهذه اجلائزة النقدية املذهلة.
وتعليقا على هذا احلدث، صرح 
نائب رئيس مجموعة »X � سايت« 
م����ن إلكترونيات الغامن، س����امر 
الصايغ قائال: »إننا نحرص دوما 
على تقدمي أفضل العروض لعمالئنا 
في الكوي����ت، وكنا أول من يبادر 
التقنيات، العالمات  بطرح أحدث 
التجاري����ة واملنتج����ات ويظه����ر 
ذلك جليا ف����ي إطالقنا احلصري 
لعالمتني عامليت����ني جديدتني في 
األسواق الكويتية وهما هايسينس 

وبيكو«.
أما مدير العروض والتسويق 
لدى »X � سايت« من إلكترونيات 
الغ����امن، هالل فرح����ات فقد علق 
قائال: »إثباتا لنجاح هذه احلملة 
نود أن نشكر زبائننا الكرام على 
الثقة التي وضعوها في عروضنا 
ونعده����م بعروض ممي����زة لعام 
2012 وانسجاما مع استراتيجيتها 
الهادف����ة إلى التفرد بتقدمي أفضل 
خدمة وجتربة تس����وق لعمالئها، 


