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خالد اجلاراهلل

م. اياد الفالح

اجلاراهلل يغادر إلى طهران اليوم لترؤس وفد الكويت في االجتماع

اللجنة السياسية الكويتية ـ اإليرانية تناقش العالقات 
الثنائية والتهديدات اإلرهابية على دول املنطقة

الفالح: 3 مشاريع كهربائية بقدرة 1000 ميغاواط

تعق���د أعم���ال اللجن���ة 
 � الكويتي���ة  السياس���ية 
اإليرانية في طه���ران غدا، 
ويت���رأس اجلانب الكويتي 
فيها وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل، بينما يترأس 
اجلانب اإليراني مساعد وزير 
اخلارجية للشؤون العربية 
واألفريقي���ة الس���فير أمير 

عبداللهيان.
اللجنة في  وس���تناقش 
اجتماعاته���ا مختلف أوجه 
العالقات الثنائية بني الكويت 
وإيران، إضافة إلى التطورات 

دارين العلي 

قال الوكيل املساعد لقطاع 
مشاريع كهرباء محطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه في 
وزارة الكهرباء واملاء م. اياد 
الفالح ان الوزارة س���تطرح 
املقبل 3 مناقصات  األسبوع 
ملشاريع كهربائية بقدرة 1000 

ميغاواط.
واضاف الفالح في تصريح 
صحافي ان املناقصات الثالث 
التي ستقوم الوزارة بطرحها 
هي: مناقصة لتنفيذ مشروع 
كهربائي في محطة الصبية 
بقدرة 500 ميغاواط، ومناقصة 
في الزور اجلنوبية لتحويل 

اإلقليمية والدولية خاصة في 
ظل التهديدات اإلرهابية وما 
متثله م���ن مخاطر حقيقية 

على دول املنطقة. 
يذكر أن اللجنة السياسية 
تأتي في إط���ار اجتماعات 
اللجنة العليا املشتركة بني 
البلدين وتكسب اجتماعات 
اللجنة التي ستعقد األسبوع 
اجلاري أهمية خاصة السيما 
أنها تأتي بعد زيارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، إلى طهران بداية شهر 

يونيو املاضي. 

مش���روع ال� 500 في محطة 
إلى نظام  الزور اجلنوبي���ة 
ال���دورة املش���تركة بإضافة 
250 ميغاواط، كذل���ك ستقوم 
الوزارة بطرح مناقصة ثالثة 
لتحوي���ل مش���روع ال�� 500 
في محطة الصبية إلى نظام 
الدورة املشتركة بإضافة 250 

ميغاواط.
وأشار الفالح الى ان هذه 
املشاريع التي تنوي الوزارة 
طرحها األس���بوع املقبل من 
شأنها أن تزيد الطاقة املركبة 
للش���بكة الكهربائي���ة خالل 
الفترة املقبلة، وذلك ملواكبة 
التوسع العمراني املتوقع ان 
تشهده الكويت خالل الفترة 

وسيغادر الوكيل اجلاراهلل 
البالد بعد ظهر اليوم األحد 
للمشاركة في االجتماعات 
ويض���م الوف���د املرافق له 
ادارة مكتب الوكيل  مدي���ر 
الس���فير أيهم العمر ومدير 
اإلدارة القانونية السفير غامن 
الغامن ونائب مدير إدارة آسيا 
املستش���ار مساعد الذويخ، 
إضافة إلى عدد من املسؤولني 

في وزارة اخلارجية. 
وسينضم إلى الوفد في 
طهران س���فيرنا لدى إيران 

مجدي الظفيري.

املقبلة.
ال���وزارة قامت  ان  وذكر 
االس���بوع املاضي وحتديدا 
في 14 سبتمبر اجلاري بعقد 
اجتماع متهيدي للمناقصة رقم 
24، حي���ث مت طرح مناقصة 
لتنفيذ مشروع املرحلة الثانية 
في محطة الصبية بقدرة 500 

ميغاواط.
ال���وزارة  ان  وأوض���ح 
مس���تمرة في طرح مشاريع 
الطاقة التي ال تتج��اوز قدرتها 
500 ميغ���اواط حلني إدخال 
مشاريع الطاقة الكبرى التي 
ينفذها القطاع اخلاص لتأمني 
احتياجات البالد املستقبلية 

من الطاقة.

سمو الشيخ جابر املبارك مصافحا أحد مستقبليه في املطار

نيوي����ورك � كونا: وصل 
ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد سمو 
رئي����س مجل����س ال����وزراء 
الشيخ جابر املبارك والوفد 
املرافق الى مدينة نيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية 
امس لت����رؤس وفد الكويت 
املشارك في اجتماعات الدورة 
التاسعة والستني للجمعية 
العامة ل����أمم املتحدة وقمة 

تغير املناخ.
وكان في استقبال سموه 
لدى وصوله الى مطار )جي اف 
كيندي( الدولي سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة األميركية 
الش����يخ س����الم العب����داهلل 
ومندوبن����ا الدائم لدى األمم 
املتحدة السفير منصور عياد 
العتيبي وأعضاء الس����فارة 

واملندوبية.
وأعرب سموه في تصريح 
صحافي عن تشرفه بتكليف 
صاحب السمو األمير بترؤس 
وفد الكوي����ت في اجتماعات 
التاس����عة والستني  الدورة 
للجمعية العامة والتي تكتسب 

أهمية بالغة مبشاركة حوالي 
130 رئيس دول����ة ورئيس 
التحديات  حكومة في ظ����ل 
االقليمة والدولية املتسارعة 
والتي تتطلب تعاونا دوليا 
حثيثا وجه����ودا متواصلة 
ملعاجلتها واحلد من تداعياتها 

واثارها.
وأضاف سموه ان الكويت 
تأمل املزيد من تعاون املجتمع 
الدولي مع االمم املتحدة عبر 
مؤسساتها املختلفة ملواجهة 
ال����ذي تنامى في  االره����اب 
الس����نوات األخيرة واصبح 
يش����كل خطرا كبي����را يهدد 
العالم كله وال ميكن جتاهله 

او السكوت عنه.
وأك����د س����موه ح����رص 
التعاون مع  الكويت عل����ى 
األمم املتحدة ومؤسس����اتها 
املختلفة ودعم جهودها في 
حتقيق األمن واالس����تقرار 
ف����ي العالم والتج����اوب مع 
فعالياتها اإلنسانية ملعاجلة 
األزمات التي تشهدها بعض 
الدول واملشاركة في مساعيها 
لتحقي����ق التنمي����ة واخلير 

لشعوب العالم.
وأوضح سموه ان الكويت 
الفعال  س����تواصل دوره����ا 
وتعاونها املستمر مع األمم 
املتح����دة ملواجهة التحديات 
التي تتع����رض لها كثير من 
دول العال����م والتجاوب مع 
كل مبادراتها ملساعدة الدول 
الت����ي تتع����رض للكوارث 

واالزمات.
وأعرب سموه عن تقدير 
الكوي����ت حكومة وش����عبا 
الدولي����ة وأمينها  للمنظمة 
ب����ان كي م����ون على  العام 
تكرمي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وإطالق 
لقب »قائد للعمل اإلنساني« 
على سموه وتسمية الكويت 

»مركزا للعمل اإلنساني«.
ويرافق سموه وفد رسمي 
رفيع املستوى يضم كال من 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ صب���اح اخلال���د 
ووزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.علي 

العمير.

يترأس وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ 69 للجمعية العامة لألمم املتحدة

رئيس الوزراء: الكويت حريصة على التعاون مع األمم املتحدة 
ودعم جهودها في حتقيق األمن واالستقرار في العالم

خطر اإلرهاب 
يهدد العالم

وال ميكن جتاهله 
أو السكوت

عنه

مستعدون 
لتنظيم معرض 

كبير للفنون 
اإلسالمية

من مقتنيات دار 
اآلثار في إحدى 
كبرى ساحات 

العرض العاملية 
املرموقة

عمدة روما: عرض جانب من املقتنيات األثرية املهمة 
في العاصمة اإليطالية في الكويت

الكويت، مشيرا إلى أن 
اجلهات الديبلوماسية مع 

سفارتنا لدى ايطاليا ستتابع 
في األشهر القادمة هذه 

األفكار املطروحة لتعميق 
عالقات الصداقة بني ايطاليا 

والكويت.
وكشف البروفيسور 

مارينو عن عزمه توجيه 
الدعوة للوزير املختص 

بشؤون الثقافة في الكويت 
لزيارة روما لبحث وتنظيم 

هذا التبادل الثقافي 
والتعاون في مجال اآلثار 

معبرا عن أمله في أن 
تشارك مؤسسات كويتية 
في عمليات إنقاذ وترميم 

وإحياء كثير من اآلثار 
ومعالم التي تزخر بها أكبر 

محمية أثرية في العالم 
والتي بدأت برعايتها جهات 
ومؤسسات ايطالية وعاملية 
شهيرة. وكان عمدة روما 

اصطحب سمو رئيس 
الوزراء وأعضاء الوفد 
الرفيع املرافق لسموه 

في جولة بأركان ومعالم 
القصر التاريخي الذي 
أقيم في بدايات عصر 

النهضة األوروبي فوق 
أول مبنى إداري بلدي 

أعلى تل »الكامب دوليو« 
وهو أول تل للحكم منذ 

عصور األباطرة الرومان 
وقاعة »االعالم« التي 

ينعقد فيها برملان املدينة 
اخلالدة وشرفة برج القصر 

التي تطل على أطالل 
االمبراطورية الرومانية.

مبرور 50 عاما على إقامة 
العالقات الديبلوماسية 

بينهما.
وعبر عمدة روما والقيادي 

البارز في احلزب 
الدميوقراطي االيطالي 

احلاكم عن بالغ سعادته 
ومشاطرته تأكيد سمو 

رئيس الوزراء ان التراث 
األثري والفني الفريد 
والضخم ملدينة روما 
»يجب أن يعتبر تراثا 

حضاريا للبشرية جمعاء« 
وأن مسؤولية احلفاظ 

على هذا التراث وترميمه 
وإجراء احلفريات اجلديدة 
تتقاسمها مع إيطاليا بلدان 

العالم األخرى. 
 وفي هذا السياق أكد 

ترحيبه باالهتمام اخلاص 
الذي أبداه سموه بإقامة 

معرض كبير للفنون 
اإلسالمية من مقتنيات دار 

اآلثار اإلسالمية الكويتية 
الفريدة في روما، معربا 

عن استعداد حكومة 
العاصمة إتاحة إحدى كبرى 

ساحات العرض العاملية 
املرموقة في العاصمة مثل 

ملحق املعارض بقصر 
اجلمهورية )الكورينالي( 

الذي يستضيف أكبر وأهم 
املعارض الفنية في ايطاليا.

وقال إنه عبر لسمو 
رئيس الوزراء عن اهتمامه 
واهتمام بلدية روما الكبير 
بتقدمي جانب من املقتنيات 
األثرية املهمة في العاصمة 

االيطالية لعرضها في مدينة 

روما ـ كونا: قال عمدة 
العاصمة االيطالية اينياستو 

مارينو إن زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك الى 
املواقع األثرية في روما 
تعكس اهتمام الكويت 

بالتراث احلضاري واألثري 
اإلنساني وتطوير العالقات 

الثقافية واحلضارية بني 
البلدين. وأضاف العمدة 

 مارينو في تصريح
لـ »كونا« حول لقائه سمو 

رئيس الوزراء بقصر 
»سيناتوريو« التاريخي مقر 

بلدية روما خالل زيارته 
الرسمية اليطاليا مؤخرا 

»أن زيارة سموه تكتسب 
بعدا خاصا باصطحابه وفدا 

رفيعا يضم أربعة وزراء 
كبارا من بلد يتمتع مبكانة 
عاملية مرموقة السيما على 
صعيد االقتصاد والطاقة«.

وأوضح أن اللقاء تناول 
بشكل خاص طبيعة مدينة 
روما وسماتها وحضارتها 

القدمية وتاريخها املمتد 
الذي خلف ثروة عظيمة 
زاخرة وفريدة من اآلثار 

والفنون املوثقة ضمن 
التراث اإلنساني العاملي.

وأضاف أنه شاطر سمو 
رئيس الوزراء الذي أبدى 
اهتماما خاصا باالستعالم 

عن بعض بيانات هذا التراث 
التأكيد على أهمية التبادل 

الثقافي في تعميق التعارف 
بني شعبي الكويت وايطاليا 
اللذين يحتفالن هذا العام 

اينياستو مارينو

الفرج سفير فوق العادة في كازاخستان
واملطيري غير مقيم في األرجنتني

صدر امس مرسوم رقم 
228 لس���نة 2014 بتعيني 
العادة مفوض  سفير فوق 

جاء فيه:
مادة اولــى: يعني طارق 
الفرج - س���فيرا  عبداهلل 
العادة مفوضا لدولة  فوق 
الكوي���ت ل���دى جمهورية 

كازاخستان.
مــادة ثانية: على النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية تنفيذ هذا 
املرس���وم، ويعم���ل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرس���وم رقم 

229 لس���نة 2014 بتعيني 
سفير غير مقيم:

يعني صالح  اولى:  مادة 
مبارك املطيري - س���فير 
دولة الكويت لدى جمهورية 
االرجنتني باالضافة الى عمله 
الكويت لدى  سفيرا لدولة 

جمهورية االوروغواي.

مــادة ثانية: على النائب 
االول لرئي������س مجل���س 
الوزراء ووزير اخلارجية 
تنفي���ذ هذا املرس��������وم، 
ويعم���ل ب���ه م���ن تاريخ 
صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

إعفاء املواد الالزمة لإلغاثة من الضريبة اجلمركية
صدر أمس مرسوم رقم 230 
لسنة 2014 في شأن إعفاء املواد 
الالزم����ة لإلغاثة من الضريبة 

اجلمركية جاء فيه:
مادة أولى

تض����اف إلى قائم����ة املواد 
والبضائ����ع غي����ر اخلاضعة 
للضريبة اجلمركية والرسوم 
األخ����رى املق����ررة، واملرفق����ة 

باملرسوم رقم 201 لسنة 2003 
الالزمة  امل����واد  إليه،  املش����ار 
لإلغاثة مبوجب االتفاقية املعدلة 
للتعاون العربي في مجال تنظيم 
وتيسير عمليات اإلغاثة وفقا 

ملا يلي:
أ � أن تكون املواد املستوردة 
ذات طبيعة تناس����ب أغراض 

اإلغاثة.

� أن تتناس����ب كمي����ة  ب 
املواد واملس����تلزمات املطلوبة 
م����ع االحتياج الفعل����ي لعمل 

اإلغاثة.
ج � ال يج����وز بي����ع املواد  
املس����توردة والتي مت إعفاؤها 
طبقا ألحكام هذا املرسوم إال بعد 
مراجعة اجلمارك للحصول على 
موافقتها على البيع بعد إجراء 

املعاينة الالزمة لها واستكمال 
إجراءات فس����حها واس����تيفاء 
الضرائب اجلمركية والرسوم 

املقررة عليها.
مادة ثانية

عل����ى ال����وزراء � كل فيما 
يخصه � تنفيذ هذا املرس����وم، 
ويعمل به من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.


