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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

افتتاح ميدان اللواء عبدالوهاب املزين 
للرماية في كلية علي الصباح العسكرية

الفريق الركن محمد اخلضر خالل حديثه مع قادة وضباط كلية علي الصباح العسكرية 

مبعوث األمير: 65 مليار دوالر استثمارات الكويت ببريطانيا
لندنـ  كونا: أعرب مبعوث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمــد، نائب وزير 
الديــوان األميــري الشــيخ 
محمد العبداهلل عن سعادة 
الكويت باالحتفال بالذكرى 
الـــ١٢٠ لتوقيــع  الســنوية 
معاهدة الصداقة بني الكويت 
واململكة املتحدة في الكويت 
في يناير املاضي واالحتفال 
بها في لندن تزامنا مع ذكرى 
إعالن استقالل الكويت عام 

.١٩6١
وقال العبد اهلل في كلمته 
خــالل االحتفال الــذي نظم 
مببنــى »مانشــن هــاوس« 
وسط لندن ان املعاهدة التي 
وقعــت في القــرن الـ١٩ وال 
تزال صاحلة للقرن الـ٢١ قد 
وضعت حجر األساس لعالقة 
طويلــة األمــد بــني البلدين 
الصديقــني ميزتهــا حقبــة 
جديدة من الشراكة والتعاون 
وســادت فيها روح من الود 
والصداقــة، مضيفا ان هذه 
الشراكة لم تكن قائمة على 
املصالح املشتركة فحسب بل 
على االحترام املتبادل مشيرا 
الى توقيع املعاهدة عام ١8٩٩ 
والتي جرت في ظروف حرجة 
مــرت بهــا املنطقة فــي ذلك 
الوقت والسيما فيما يتعلق 
بالتنافس بني القوى العظمى.

وأضاف: من خالل التعاون 
الذي وضعته املعاهدة التزمت 

جنودها اجلرحى خالل احلرب 
العامليــة األولــى وبالتحديد 
البريطاني  للصليب األحمــر 
باإلضافة إلى مســاهمتها في 
سالح اجلو امللكي البريطاني 

في احلرب العاملية الثانية.
واكد ان العالقات الكويتية 
البريطانية راسخة ومتجذرة 
ولكنها تتطلع دائما ملستقبل 
أكثر اشــراقا بخاصة ان ثمة 
الكثير مما يدفع للتفاؤل عبر 
مــا أظهرتــه قيادتــا البلدين 
في احلــرص الدائم على دفع 

حــني ســجل حجــم التجارة 
الثنائية ارتفاعا بنســبة ١٠% 
سنويا وبإجمالي 4.5 مليارات 

دوالر خالل العام املاضي.
وذكر ان الفــرص املتاحة 
مازالــت مســتمرة فــي النمو 
وبخاصة مع تخصيص الدولة 
أكثر من 7٠ مليار دوالر لتنويع 
اقتصاد الكويت وتطوير البنية 
التحتية وحتســني اخلدمات 
العامة، معربا عن تطلعه ألن 
يكون للشــركات البريطانية 
دور مهــم فــي تنفيــذ اخلطة 
االستراتيجية للكويت ٢٠35، 
التربوي  موضحا ان املجــال 
يعــد ايضا من أحد أهم أركان 
التعاون الثنائي بني اجلانبني 
السيما من خالل احلضور املميز 
للمجلــس الثقافي البريطاني 
كما كانت الكويت من أوليات 
دول املنطقة التي تعتمد مناهج 

التعليم البريطانية.
ولفــت الــى ان بريطانيــا 
أفضــل  مــن  واحــدة  تعــد 
الوجهــات العلميــة للطــالب 
الكويتيــني بأكثر مــن 65٠٠ 
طالب وبزيادة بلغت نسبتها 
١4٠% خــالل االعــوام الثالثة 
املاضيــة، وهناك حوالي ٢٠٠ 
الف كويتي يزورون بريطانيا 
سنويا والى الرحالت اجلوية 
االســبوعية فضال عن وجود 
آالف البريطانيني في الكويت 
لإلقامة والعمل ويساهمون في 

التنمية احمللية.

العالقــات نحو آفــاق أرحب، 
معتبــرا ان حتقيــق ذلك يتم 
ايضــا مــن خــالل مجموعــة 
التوجيــه املشــتركة التي مت 
تأسيســها في زيارة صاحب 
الســمو األمير لبريطانيا عام 
٢٠١٢ والتي ستعقد دورتها الـ١4 
في لندن في غضون االسبوعني 
املقبلــني، مشــددا علــى ثقــة 
الكويت في االقتصاد البريطاني 
اذ وصلت استثمارات القطاعني 
العام واخلاص الكويتيني في 
بريطانيــا 65 مليار دوالر في 

خالل مشاركته في االحتفال بالذكرى الـ120 لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية ـ البريطانية وسط لندن
مبعوث األمير وسفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورتمبعوث صاحب السمو األمير الشيخ محمد العبداهلل والسفير خالد الدويسان وعدد من املسؤولني البريطانيني  خالل االحتفال 

املتحــدة  الكويــت واململكــة 
بحمايــة مصالــح بعضهمــا 
انــه فــي  البعــض، مضيفــا 
العقود التي تلت ثبت صمود 
هذا االلتزام املتبادل، الفتا الى 
موقف اململكة املتحدة املشرف 
الكويتيــة  الشــرعية  بدعــم 
العاملــي لتحرير  والتحالــف 
الكويت من االحتالل العراقي 
في العام ١٩٩١ الفتا الى تقدير 
الشــعب الكويتي هذا املوقف 
دائما، كمــا ان الكويت قدمت 
بدورها دعما لبريطانيا ملعاجلة 

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء
اســتقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.

برعاية وحضور رئيس األركان العامة 
للجيــش الفريــق الركن محمــد اخلضر، 
افتتــح صباح أمس بكليــة علي الصباح 
العسكرية ميدان الشهيد اللواء عبدالوهاب 
املزين للرماية، بإشراف هندسة املنشآت 

العسكرية.
وكان في استقبال رئيس األركان حلظة 
وصولــه مدير إدارة املشــاريع بهندســة 
املنشآت العســكرية العميد الركن غازي 
الظفيري ومساعد آمر كلية علي الصباح 
العســكرية العميد الركــن خالد العتيبي 

وعدد من ضباط الكلية.
وقام مســاعد مدير الكلية بإلقاء كلمة 
رحب من خاللها باحلضور، كما قدم ايجازا 
عن ميدان الرماية أوضح من خالله طبيعة 
العمل في امليدان، لرماية البندقية واملسدس، 
وتوفيــر احــدث األجهزة واملعــدات التي 

تساعد الطلبة الضباط في تدريبهم على 
الرماية بشكل احترافي ودقة عالية، حيث 
مت تأهيــل مجموعة من الضباط وضباط 
الصف للعمل في هــذا امليدان مع مراعاة 

شروط األمن والسالمة.

اخلضر يستمع الى شرح حول آلية العمل في ميدان الرماية

وزير بريطاني: مبادرات األمير اإلنسانية أبهرت العالم
أشــاد وزير الدولــة البريطانــي أندرو 
موريسون أمس بحكمة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد ودوره على املستوى 
اإلقليمي والدولي السيما من خالل »مبادراته 

اإلنسانية التي أبهرت العالم«.
جاء ذلك في تصريح لـ »كونا« على هامش 
مشاركة موريسون في االحتفال الذي اقامته 
احلكومة البريطانية في مبنى عمدة احلي املالي 
للندن مبناســبة مرور 120 عاما على توقيع 

معاهدة الصداقة بني البلدين.
وأكد موريســون ان الكويت شهدت في 
تاريخها احلديث قفزة نوعية في كل املجاالت 
حتى أمست من أغنى دول العالم بالنسبة ملستوى 
دخل الفرد متفوقة بذلك على كثير من الدول 
األوروبية، مبينــا ان الكويت هي واحدة من 
أهم حلفائنا في املنطقة، اذ نتشارك معها في 

روابط قوية السيما في مجاالت التجارة والدفاع 
والتعليم والرعاية الصحية، معربا عن اعتزاز 
بالده باالحتفال بهذه املناسبة التي تشكل لبنة 
مهمة في صرح العالقات الثنائية بني البلدين 

والشعبني الصديقني.
وأوضح ان العالقات بني البلدين متتد من 
العالقات الرسمية بني الدولتني الى روابط قوية 
بني األفراد، حيث ترحب اململكة املتحدة مبئات 

اآلالف من الكويتيني كل عام.
بدوره، أعرب السفير البريطاني املعتمد لدى 
الكويت مايكل دونفبورات عن سعادته إلقامة 
احتفالية الذكرى الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة 
في عاصمتي البلدين، معتبرا اياها تأكيدا على 

عمق هذه العالقة التاريخية واملتميزة.
واضاف ان لدى بريطانيا والكويت تاريخا 
طويال من الصداقة احلقيقية والعمل املشترك.


